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6 KRZySZTOF WRóBLEWSKI  

STANISLOVAS SAJAUSkAS

FOTOGRAFAS KAZyS LUKŠyS 
IR JO VEIKLA PIETų LIETUVOJE

Jungtinių Amerikos Valstijų pilietis, fotografas, kino operatorius 
Kazys Lukšys (angl. Charles G. Lukšys, pasirašinėjęs C. G. Lukšis) 
gimė 1892 m. kovo 4 d. Varėnos rajono Vazgirdonių kaime, mažaže-
mio valstiečio šeimoje. Anksti tapęs našlaičiu ir užaugintas vyresnio 
brolio, 1910 m. pakviestas išvyko į JAV pas kitą brolį, dirbusį Pensil-
vanijos anglių kasyklose. Įsidarbino spaustuvėje, vakarinėje mokyklo-
je įgijo elektriko specialybę. Pirmojo pasaulinio karo metais tarnavo 
JAV kariuomenėje. Pasibaigus karui, Norfolko mieste (Masačiusetso 
valstija) įsigijo 300 vietų kino teatrą ir ėmėsi demonstruoti filmus. Va-
karais lankė filmavimo kursus ir įgijo profesionalaus kino operatoriaus 
kvalifikaciją. Po dvejų metų kino teatrą, kaip nepelningą, pardavė. 

Subūręs Lietuvių Teatro Bendrovę, kaip jos atstovas, ėmė 
lankyti lietuvių kolonijas, įgijęs teises rodyti A. Vitkaus-
ko teatro grupės sukurtą filmą „Genovaitės mirtis“. Filmas 
buvo su lietuviškais titrais (pirmasis lietuviškas), todėl žiū-
rovų netrūko. Vėliau įsigijo daugiau filmų, papildęs šiuos 
„krutamus paveikslus“ lietuviškais titrais, juos sėkmingai 
demonstravo tautiečiams.

1922 m. K. Lukšys atvyko į Lietuvą ir sukūrė 3 val. do-
kumentinį filmą, kurį rodydamas JAV tautiečiams sužavėjo 
juos gimtinės vaizdais. Aplankęs apie 100 lietuviškų kolo-
nijų, surengė per 130 lietuviškų „krutamų paveikslų“ spek-
taklių. Vėliau filmavo lietuvių emigrantų gyvenimą. Šiuos 
filmus vežė parodyti Lietuvon. Taip tvirtindamas abipus 
vandenyno gyvenančių tautiečių ryšius, menininkas per-
plaukė Atlantą 15 kartų. Vasarą dirbdavo Lietuvoje, žiemą 
– Amerikoje. Už šią veiklą jis buvo apdovanotas Vytauto 
Didžiojo medaliu.

1 pav. Kazys Lukšys 
(1892–1963)
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K. Lukšio, kaip produktyvaus operatoriaus, kuriančio „krutamus 
vaizdus“, kūryba 1924 m. buvo įvertinta JAV bendrovės „Fox News“, 
pakvietusios jį dirbti bendrovės operatoriumi Europoje.

Norėdamas savo kūryba sudominti išeiviją, K. Lukšys stengėsi 
įamžinti žymiausius Lietuvos įvykius: 1924 m. pirmąją Dainų šventę 
Kaune, 1938 m. Tautinę olimpiadą, pirmąją ekskursiją į išvaduotąją 
Klaipėdą, iškilmes Veliuonoje atidengiant paminklą Vytautui Didžia-
jam 1930 m., „Žemaičio“ paminklo atidengimą Raseiniuose 1934 m. 
Jis tapo Lietuvos istorijos metraštininku. Tarp kitų juostų 1933 m. su-
kūrė pirmąjį garsinį lietuvišką filmą „Dariaus ir Girėno skridimas iš 
JAV Lietuvon“.

Paėmęs iš banko paskolą, 1928 m. K. Lukšys Raseiniuose pasista-
tė mūrinį triaukštį, kuriame gyveno jo šeima: žmona Cecilija, dukros 
Irena, Birutė ir sūnus Vytautas. Name buvo viešbutis, nuo 1934 m. 
veikė kino teatras „Romuva“ su 318 vietų sale, buvo taip pat kine-

2 pav. Kazys Lukšys su žmona Cecilija ir dukra Irena prie savo namo  
Raseiniuose. Apie 1933 m. (RKIM)
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matografijos bendrovės „Lukšys ir Ko“ laboratorija. Nuo 1936 m. čia 
gyveno ir jis. Ketino įsikurti visam laikui. Nenujautė artėjant didžiau-
sią Lietuvos tragediją – 1940 m. sovietinę okupaciją, per kurią visas 
jo šeimos turtas, taigi ir filmavimo, fotografavimo bei garso įrašymo 
aparatūra, buvo bolševikų konfiskuotas. 1940 m. visa šeima ketino iš-
vykti į JAV, bet sovietų valdžia neišleido.

1941 m. vasarą K. Lukšys vargais negalais, kaip JAV pilietis, gavo 
leidimą vienas išvykti į JAV. Dėl karo Europoje teko vykti per Maskvą, 
Mandžiūriją, Japoniją. Vienu iš paskutinių laivų prieš prasidedant Ja-
ponijos karui su JAV. Nežinojo, kad tėvynę, kurią taip mylėjo ir kuriai 
dirbo, palieka visiems laikams.

Amerikoje K. Lukšys apsigyveno Los Andžele, vertėsi nekilno-
jamojo turto prekyba, aktyviai dalyvavo Amerikos lietuvių tarybos 
(ALT), Bendrojo Amerikos lietuvių fondo (BALF) Los Andželo sky-
riaus veikloje, stengdamasis padėti karo pabėgėliams įsikurti JAV. 
Mirė 1963 m. lapkričio 13 d. Santa Monikoje (Kalifornijos valstija), 
palaidotas Los Andžele.

Karui pasibaigus, jo žmona su jauniausia dukra Birute kreipėsi į 
Maskvą leidimo išvykti į JAV pas vyrą ir tėvą. Šis žingsnis enkave-
distų buvo įvertintas kaip sovietinės „tėvynės“ išdavimas, už kurį abi 
prašytojos ilgiems metams buvo įkalintos Sibiro lageriuose.

3 pav. Lukšių šeima, ruošiantis išvykti į Ameriką. Sėdi tėvai Cecilija ir Kazys, 
tarp jų – jauniausioji dukra Birutė; stovi – sūnus Vytautas ir dukra Irena.  
Raseiniai, 1940 m. (RKIM)
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Apie lietuviškų kronikų kūrėją K. Lukšį yra nemažai rašyta, ta-
čiau tik probėgšmais užsimenama, kad jis dar ir fotografavo Lietuvos 
vaizdus. JAV pagamintas fotografijas pardavinėjo tautiečiams po 10 
ct, vėliau – po 5 ct, jų sąrašus skelbdamas reklaminiuose savo veiklos 
leidinėliuose.

4 pav. Fotografo K. Lukšio adresai Lietuvoje (Nemakščių g. Nr. 6, Raseiniai, 
Lithuania) ir JAV (499 Grand St., Brooklyn, N. y., U. S. A.) kitoje fotografijų 
pusėje (K. B.)

5 pav. K. Lukšio reklaminis lapelis, kviečiantis pamatyti „krutamus paveikslus“ 
iš Lietuvos ir pirkti Lietuvos vaizdų fotografijas. 1928 m. (LNMMB)
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Sprendžiant iš rašalinio antspaudo kai kurių fotografijų kitoje pu-
sėje, Lietuvoje jis gyveno Raseiniuose, Nemakščių gatvėje Nr. 6, iš kur, 
„apsiginklavęs“ fotoaparatu, važinėjo po šalį.         

6 pav. K. Lukšio kvietimas pamatyti „krutamus paveikslus“ ir įsigyti Lietuvos 
vaizdų fotografijas. 1931 m. (LNMMB)

Kadangi K. Lukšys fotografijas gamino ir platino JAV, tai dėl so-
vietinės Lietuvos okupacijos nesant normalių ryšių jo fotografuoti tė-
vynės vaizdai negalėjo patekti į Lietuvą. Ir tik atkūrus jos nepriklau-
somybę, po 1990 m. atsinaujinus kultūriniams ryšiams su išeiviais, 
Lietuvoje atsirado nematytų XX a. pradžios jos fotografijų, pažymėtų 
monogramomis CGL arba CL.

Reklaminių lapelių priekinėje pusėje K. Lukšys kviečia atvykti į 
Čikagos Lietuvių salę ir pamatyti ką tik iš Lietuvos atvežtus „kruta-
mus paveikslus“. Juose bus pirmąkart Amerikoje rodomos visos iš-
kilmės, vykusios Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto jubiliejiniais 
1930 metais: Lietuvos kariuomenės manevrai, Lietuvos aviacija, Lie-
tuvos žemės ūkio paroda, Birutės šventė Palangoje, Jachtklubo šventė, 
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto paveikslo kelionė po Lietuvą, 
Lietuvos Dainų šventė, Artilerijos šaudymas Varėnos poligone ir kiti 
renginiai. Kitoje lapelių pusėje pateikiami sąrašai Lietuvos vaizdų, ku-
rių fotografijas galima nusipirkti rodant kino filmus.

STANISLOVAS SAJAUSkAS
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7 pav. K. Lukšio kvietimas pamatyti pirmą lietuvišką filmą „Onytė ir Jonelis“ ir 
įsigyti Lietuvos vaizdų fotografijas. 1933 m. (LNMMB)

Bene didžiausias K. Lukšio fotografijų rinkinys yra Kornelijaus 
Bačkevičiaus archyve, kuriame – per 250 vnt. Autoriaus duomenimis, 
šiuo metu gausus rinkinys yra taip pat Lietuvos nacionaliniame mu-
ziejuje, mažiau – privačiose kolekcininkų Petro Kaminsko, Jono Palio, 
Antano Burkaus kolekcijose. Iš viso aptikta apie 400 fotografijų. Nors 
dauguma jų stipriai nukentėjusios nuo laiko (pageltusios, nubluku-
sios), tačiau panaudojus šiandienines jų apdorojimo priemones, jos 
teikia gana daug informacijos apie ano meto Lietuvą: gyvenvietes, ar-
chitektūrinius objektus, paminklus, gamtą, įvykius.

Kaip matyti iš reklaminiuose lapeliuose skelbiamų K. Lukšio fo-
tografijų sąrašų, daugiausia jis sukūrė Žemaitijos ir Aukštaitijos foto-
grafijų. Tuo tarpu dėl Lenkijos 1920 m. okupuoto ir 1923 m. aneksuoto 
Vilniaus krašto Dzūkijos (Dainavos) vaizdų yra žymiai mažiau (ma-
tyt, JAV piliečiui K. Lukšiui galiojo jo keliones varžęs vizų režimas). 
Nedaug ir Sūduvos (Suvalkijos) vaizdų – suprantama, dėl gerokai ap-
karpytos jos teritorijos. Pastarosios dvi fotografijų grupės ir sudaro šio 
darbo iliustracijų pagrindinę dalį.

Už K. Lukšio fotografijas autorius nuoširdžiai dėkoja Kornelijui 
Bačkevičiui (k. b.), Tadui Antanavičiui, Daliai Keršytei, Lietuvos 
kolekcininkų asociacijos nariams filokartininkams Petrui Kaminskui, 

FOTOGRAFAS KAZyS LUKŠyS IR JO VEIKLA PIETų LIETUVOJE
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Antanui Burkui (A. B.), Romui Vilkeliui, Jonui Paliui, Lietuvos nacio-
nalinei Martyno Mažvydo bibliotekai (LNMMB) ir Renatai Baukienei, 
Raseinių krašto istorijos muziejui (RKIM) ir Linai Vansevičienei. 

DAINAVA (DZūKIJA)

Dainavos sostinė Alytus (K. B.)

Alytus. Antano Juozapavičiaus tiltas per Nemuną (K. B.)

STANISLOVAS SAJAUSkAS
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Alytus. Kovoje su bolševikais 1919 m. vasario 13 d. žuvusio karininko Antano 
Juozapavičiaus (1894–1919) kapas Šv. Angelų Sargų bažnyčios kapinaitėse (K. B.)

Aukštadvaris. Kristaus Atsimainymo bažnyčia. Pastatyta 1910 –1913 m. pagal 
archit. A. Filipovičiaus-Duboviko projektą. Fotografuota apie 1923 m. (K. B.)

FOTOGRAFAS KAZyS LUKŠyS IR JO VEIKLA PIETų LIETUVOJE
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Butrimonys. Antrajame plane – neogotikinė istoristinio stiliaus Išganytojo  
bažnyčia, pastatyta 1906–1926 m. Archit. A. Filipovičius-Dubovikas (K. B.)

Jieznas. Šv. arkangelo Mykolo ir Jono Krikštytojo bažnyčia, statyta 1911–1914 m. 
pagal archit. T. Tišeckio projektą (K. B.)

STANISLOVAS SAJAUSkAS
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Lazdijai. Pseudobazilikinė 
Šv. Onos bažnyčia, pasta-
tyta 1895 m. pagal archit. 
E. Lipskio projektą (K. B.)

Lazdijai. Turgaus aikštė (K. B.)

FOTOGRAFAS KAZyS LUKŠyS IR JO VEIKLA PIETų LIETUVOJE
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Leipalingis. Klasicistinio stiliaus Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia, 
pastatyta 1821 m., varpinė (1889 m., archit. E. Lipskis) (K. B.) 

Merkinė. Gotikinė bebokštė halinė Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų  
bažnyčia, pastatyta XV a. pirmojoje pusėje (K. B.)

STANISLOVAS SAJAUSkAS
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Miroslavas. Švč. Trejybės bažnyčia, pastatyta 1847 m. (K. B.)

Nemunaitis – miestelis Alytaus r., dešiniajame Nemuno krante. Klebono Felikso 
Baltuškos rūpesčiu 1889–1904 m. jame pastatyta Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
mūrinė neogotikinė bažnyčia (projektas inž. Vaclovo Michnevičiaus) (K. B.)

FOTOGRAFAS KAZyS LUKŠyS IR JO VEIKLA PIETų LIETUVOJE
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Seirijai – miestelis Lazdijų r. Tolumoje – Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės 
bažnyčia, pastatyta 1584 m. (K. B.)

Seirijai. Turgaus aikštė (K. B.)

STANISLOVAS SAJAUSkAS
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Simnas – miestas Alytaus r. (K. B.)

Stakliškės. Vėlyvojo baroko Švč. Trejybės bažnyčia, pastatyta 
1760–1776 m. (K. B.)

FOTOGRAFAS KAZyS LUKŠyS IR JO VEIKLA PIETų LIETUVOJE



20

ūdrija – miestelis Alytaus r. Klebono J. Žemaičio pastangomis 1923–1924 m. iš Bal-
bieriškio dvaro sandėlio medžiagos sumūryta Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia (K. B.)

Varėna (dabar Senoji Varėna). Kun. Leono Makruckio rūpesčiu 1921 m.  
pastatyta kukli medinė Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia (K. B.)

STANISLOVAS SAJAUSkAS
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Veisiejai. Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečio paminklas,  
pastatytas 1928 m. (K. B.)

SūDUVA (SUVALKIJA)

Alvitas. Klebono Adomo Dilevskio rūpesčiu 1804 m. pradėta statyti mūrinė 
Alvito Šv. Onos bažnyčia. Bažnyčią XIX a. pabaigoje suremontavo Šūklių dvaro 
savininkas Stanislovas Gauronskis. 1944 m. bažnyčia susprogdinta (K. B.) 

FOTOGRAFAS KAZyS LUKŠyS IR JO VEIKLA PIETų LIETUVOJE
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Garliava. Aukštosios Fredos dvaro savininkas Juozas Godlevskis 1809 m. savo 
žemėje įkūrė gyvenvietę, pavadinęs ją Godlevo. 1809 m. joje pastatė dabartinę 
mūrinę Švč. Trejybės bažnyčią (A. B.)

Kalvarija – miestas Marijampolės apskr. Nuotraukoje dešinėje pirmajame plane – 
žydų kromai Laisvės gatvėje, už jų – 1834–1840 m. pastatyta kalvarijos  
Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia (K. B.)

STANISLOVAS SAJAUSkAS
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Kalvarija. Laisvės g. turgaus dieną. Tolumoje – Švč. Mergelės Marijos Vardo  
bažnyčia (K. B.)

Krosna – miestelis Lazdijų r. turgaus dieną. Kairėje – fotografo K. Lukšio  
automobilis (K. B.)

FOTOGRAFAS KAZyS LUKŠyS IR JO VEIKLA PIETų LIETUVOJE
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Marijampolė – Sūduvos sostinė. Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia (K. B.)

Marijampolė. Marijonų gimnazija (kairėje) ir biblioteka bei spaustuvė (dešinėje). 
Gimnazijos steigėjas ir direktorius (1921–1937), „Sūduvos Suvalkijos istorijos“ 
autorius kun. dr. Jonas Totoraitis (K. B.)

STANISLOVAS SAJAUSkAS



25

Marijampolė. Geležinkelio stotis, pastatyta 1925 m. Projekto autorius archit. 
Edmundas Alfonsas Frykas. Pirmajame plane – fotografo K. Lukšio  
automobilis (K. B.)

Naumiestis (nuo 1934 m. – Kudirkos Naumiestis) – miestas Šakių rajone.  
Perspektyvoje matoma Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia (K. B.)

FOTOGRAFAS KAZyS LUKŠyS IR JO VEIKLA PIETų LIETUVOJE



26

Pilviškiai – miestelis Vilkaviškio r., Pilvės ir Šešupės santakoje (K. B.)

Prienai. Neobarokinė Kristaus Apsireiškimo bažnyčia, pastatyta 1750 m.,  
paplatinta 1875 m. Tuo metu šventoriuje pastatyta mūrinė koplyčia (K. B.)
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Skriaudžiai – miestelis Prienų r. Neobarokinė Šv. Lauryno Kankinio mūrinė  
bažnyčia, pastatyta 1829–1834 m. (K. B.)

Šakiai – miestas Marijampolės apskr., įsikūręs abipus Šešupės intako Siesarties.  
Žinomas kaip Zanavykijos sostinė. Fotografijoje Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia (K. B.)
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Vilkaviškis. 1870–1881 m. klebono A. Lesniausko ir vikaro J. Siaurusaičio  
rūpesčiu pastatyta mūrinė Švč. Mergelės Marijos Aplankymo katedra (K. B.)

Virbalis – miestas Vilkaviškio r. turgaus dieną. Iki 1783 m. pastatyta mūrinė 
dominikonų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia (K. B.)
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A. Sendos ir M. Akranglytės vedybų aktas

DEIMANTė AIDUKAITė

REZONANSINėS JUNGTUVėS  
PRIEŠKARIO SPAUDOJE

kiekviena jaunavedžių pora turi savą vedybų istoriją. Dalis jų nu-
grimzta užmarštin, tuo tarpu kitos istorijos lieka amžiams įspaustos 
laikmečio šaltiniuose. Tad šio straipsnio siekis – pažvelgti į tai, ko-
kie vestuvių nutikimai nugulė prieškario spaudos puslapiuose. Tokias 
istorijas aprašantieji, stengdamiesi sudominti skaitytojus, nestokojo 
savų įžvalgų, pamokymų bei subtilaus humoro. Trumpi straipsneliai 
iš pietinio Lietuvos pakraščio (Būdviečio, Lazdijų, Leipalingio, Liš-
kiavos, Metelių, Rudaminos, Seirijų ir Veisiejų) parapijų verti atides-
nio žvilgsnio, nes juose neretai patys faktai apipinami iškalbingomis 
užuominomis apie laikmečiui būdingas vedybines ypatybes. Tikslūs, 
o kartais ir fragmentiški straipsnių duomenys susiejami su konkrečio-
mis jaunavedžių asmenybėmis.

Pirmosios nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu ypač klestėjo 
įvairios jaunimo organizacijos. Didžiausią narių skaičių savo gyvavi-
mo laikotarpiu (1912–1940 m.) turėjusi Lietuvos krikščioniškoji jau-
nimo sąjunga „Pavasaris“ savo plačia visuomenine veikla darė įtaką 
laikmečio kultūrai, švietimui. Šios sąjungos, jungusios 600 kuopų, 
kurioms priklausė 30000 narių (1928 m. statistikos duomenimis), 
jaunimas buvo rengiamas visuomeniniam ir šeimyniniam gyvenimui. 

DEIMANTė AIDUKAITė
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Emilija (Rudžiūtė) Lukošiū-
nienė ir Mykolas Lukošiū-
nas. Fotografija spausdinta 

leidinyje: Kašelionis, B. 1999. 
Dainavos partizanai. Šarūno 
rinktinė: dokumentai ir prisi-

minimai. Vilnius, p. 94.

Viešojoje erdvėje stengtasi jaunuolius ugdyti, pateikiant tiek blogo el-
gesio pavyzdžius, tiek doro gyvenimo situacijas1. Būtent pavyzdingos 
„Pavasario“ sąjungos narių jungtuvės iš pietų Lietuvos pakraščio – 
Būdviečio parapijos – liudijamos laikmečio periodikoje:

Alksnėnai (Punsko vals.). Čia [1927 m.] 18 sausio įvyko vestuvės 
Sendo Augusto, Alksnėnų „Pavasario“ kuopos nario, su tos pačios 
kuopos naria M. Akrangelyte. Būdami abu pirmutiniai šios kuopos 
abstinentai, savo vestuves kėlė be svaigalų.

Tat garbė gal pirmiems šio krašto pavasarininkams apaštalams, 
kurie pradedate laužti ledus, kaustančius Lietuvą.2

Būdviečio parapijos vedybų metrikų knygoje įspaustas prieš de-
vynis dešimtmečius vykusių jungtuvių įrašas, papildantis žinias apie 
„pavasarininkų“ porą. 1927 m. sausio 18 d. parapijos klebonas Matas 
Plaušinaitis palaimino 28 metų jaunikio, ūkininko Augusto Sendos, 
ir 18 metų merginos, ūkininko dukters Marijonos Akranglytės, san-
tuoką. Tuoktuvių liudininkais tapo Kazimieras Makauskas iš Senųjų 
Alksnėnų kaimo ir Vincas Norušis iš tuo metu egzistavusio Miklašau-
kos kaimo3.

1 Lukoševičius A. Lietuvos krikščioniškosios jaunimo sąjungos „Pavasaris“ veikla: religinis 
ir tautinis jaunimo ugdymas. Tiltai. Priedas. 2003, Nr. 15, p. 359–361.

2 J. Rūtenis, Pavyzdingos vestuvės. Alksnėnai (Punsko vals.). Šaltinis. 1927 m. vasario 10 d. 
Nr. 7, p. 103.

3 Būdviečio RKB parapijos santuokos metrikų knyga, 1927 m. aktas Nr. 1.
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M. Lukošiūno ir E. Rudžiūtės vedybų aktas

1930-ųjų, Vytauto Didžiojo mirties jubiliejinių metų, kovo 2 d. 
Liškiavos Švč. Trejybės bažnyčioje ilgametis parapijos klebonas Ka-
zimieras Sederavičius4 sutuokė Mykolą Lukošiūną iš Ulčičių, 23 metų 
jaunikį, mokytoją, ir Emiliją Rudžiūtę, 17 metų merginą, žemės ūkio 
darbininkę iš Žeimių5. Jaunavedžiai nepriklausomos Lietuvos lai-
kotarpiu buvo svarbios šalies kultūros, piliečių karinio rengimo, ci-
vilinės saugos institucijos – Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS) – nariai.  
1929 m. baigęs Karo mokyklą, M. Lukošiūnas gavo pėstininkų atsar-
gos leitenanto laipsnį ir paleistas į pėstininkų karininkų atsargą. Būtent 
1929-aisiais tapo LŠS nariu, o greitai ir Liškiavos šaulių būrio vadu6, 
tad apie M. Lukošiūno vedybas spaudoje netruko atsirasti žinutė:

Kovo 2 d. buvo Liškevos šaulių būrio vado šaulio mokytojo ats. 
leit. Miko Lukošiūno vestuvės. Būrio šauliai savo būrio vado jungtu-
vėse bažnyčioje dalyvavo rikiuotėje, vestuvėse dalyvavo visa būrio 
valdyba ir kai kurie šauliai. Vestuvėse dalyvavo ir rinktinės vadas su 
žmona. Vestuvės praėjo labai jaukioj ir iškilmingoj nuotaikoj.

M. Lukošiūnas vedė to pat būrio šaulę. Liškevos būrys susilaukė 
naujos šauliškos šeimos. Linkime jaunai porelei ilgiausių metų gy-
venti ir nenuilstamai dirbti šaulių naudai ir tėvynės gerovei.7

Pokariu M. Lukošiūnų šeimos likimas susiklostė dramatiškai. 
Antrosios sovietinės okupacijos pradžioje M. Lukošiūnas su buvusiu 
Lietuvos kariuomenės leitenantu Boleslovu Šimkoniu (slapyvardžiu 
Šarūnas) Žaliamiškyje organizavo Šarūno partizanų būrį, o 1945 m. 
vasario 6 d. tapo jo vadu (slapyvardžiai Lukošius, Lukšas, Nemunas). 
Tačiau gana greitai, tų pačių metų vasario 28 d., M. Lukošiūnas žuvo 
Panaros kautynėse. Palaikai buvo paslėpti Žaliamiškio bunkeryje. 
1945 m. kovo 2 d. (simboliška data!) slapta bendražygių ir žmonos 

4  Arba Sederevičius, Sidaravičius.
5  Liškiavos RKB parapijos santuokos metrikų knyga, 1930 m. aktas Nr. 16.
6  Pakarklytė V. Panaros kautynės: taktika. Voruta. 2013 m. spalio 26 d. Nr. 22 (786), p. 10.
7  Svečias-Šaulys, Šauliškos vestuvės. Trimitas. 1930 m. kovo 27 d. Nr. 13, p. 257–258.
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Emilijos, likusios su dviem mažamečiais vaikais, palaidotas Liškiavos 
miestelio kapinėse8.

Prieškario respublikinėje spaudoje gerokai dažniau nuskambėda-
vo ne sektini jungtuvių aprašymai, tačiau nemalonumais pasibaigu-
sios jungtuvių vaišės. Pasitaikė švenčių, kurias apkartindavo nelauktų 
dalyvių įžūlus elgesys. Štai keletas tokio pobūdžio trumpų žinučių iš 
Liškiavos bei Rudaminos parapijose vykusių vestuvių švenčių:

Guga iš Ricielių (Liškevos v.) pasipiktinęs iš dviejų girtuoklių ir 
plačiai žinomų peštukų C. ir J., kurie įkaušę begėdiškai trukdė ramias 
ūkininkaičių vestuves.9

Čia [Kirsnelė, Rudaminos parapija] yra keli jaunuoliai su ne-
gražia yda – nekviesti, neprašyti į svečius lankosi. Ateina į vestuves, 
pliauškia, negražiai dainuoja. Dabar sėdi ir galvoja, ar po Velykų 
atnaujins savo žygdarbius, ar jau laikas surimtėt.10

Neretai skaitytojų dėmesys buvo patraukiamas vestuvių įvykių 
aprašymais, bylojančiais apie įvykdytus kūno sužalojimo atvejus ar 
netgi žmogžudystes. Remiantis spaudoje pasirodžiusia publikacija, 
Leipalingio bažnytinėje apylinkėje, Didžiasalio kaime vykusios vestu-
vės nelaimingai baigėsi atsitiktinai į įvykių verpetą įtrauktai moteriai:

[1925 m.] Vasario 11 d. į vestuves suėjo iš kitų kaimų jaunimas. 
Didžiasalio vaikinai panorėjo primušti vieną atvykusį vaikiną, šis 
pasislėpė viename bute. Didžiasalio vaikinai apsupė namą ir pradėjo 
baladotis. 60 metų senė išgirdusi triukšmą, išėjo laukan pažiūrėti. 
Tuo laiku, kai ji atidarė duris, kas tai iš mušeikų kirto senei į šoną ir 
ta nugriuvo negyva. Suimta keli asmen[y]s, įtariami užmušime senės.

Reikia konstatuoti, kad Didžiasalio jaunimas neapsišvietęs ir 
nekulturingas.11

Sekant straipsnyje pateiktomis detalėmis – nurodyta data, vieto-
ve, mirusiosios amžiumi, – stengtasi pagilinti žinias bei patikrinti ap-
rašytos istorijos tikrumą, pasklaidžius Leipalingio parapijos metrikų 
knygas. Taigi 1925 m. vasario 10 ir 11 d. parapijos bažnyčioje buvo 
palaimintos vos trejos jungtuvės jaunavedžių, gyvenusių Jurgeliškės 

8  Pakarklytė V. Panaros kautynės: taktika. Voruta. 2013 m. spalio 26 d. Nr. 22 (786), p. 10.
9  Žinių žinelės. Vienybė. 1925 m. kovo 27 d. Nr. 13, p. 102.
10 Deimantas, Įvairios žinios. Kirsnelė (Rudaminos v.). Šaltinis. 1933 m. kovo 25 d. Nr. 13,  

p. 181.
11 Atvykęs, LEIPALINGIS. Nužudymas Didžiasalio kaime. Lietuvos žinios. 1925 m. vasario 

24 d. Nr. 44, p. 4.
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dvare, Gerdašiuose bei Drapaliuose. Didžiasalio kaimas nei viename 
įraše neminimas. Tad mažai tikėtina, kad vestuvių šventė galėjo vykti 
iš pirmo žvilgsnio su jaunavedžiais nesusijusioje vietovėje. Kaimyninių 
parapijų metrikų knygose taip pat nerandama jaunavedžių iš Didžiasa-
lio, besituokusių aptariamu laiku. Tuo tarpu mirties metrikų knygoje 
nurodoma, kad vasario 12 d. dėl senatvės mirė Agota Vaikšnorienė iš 
Didžiasalio, 65 metų ištekėjusi ūkininkė. Akivaizdu, nurodyta mirties 
priežastis nėra smurtinė, tačiau tai esą turėtų būti ta pati senė, kadangi 
ji vienintelė mirusi Didžiasalio gyventoja vasario mėnesį12. Sudėliojus 
faktus iš svarbiausių laikmečio šaltinių, kyla dar daugiau klausimų, 
verčiančių abejoti spaudoje aprašytų faktų tikslumu ar netgi pačios 
istorijos tikrumu.

1926 m. lapkričio 24 d. Metelių parapijos bažnyčioje tuokėsi Ane-
lė Abromaičiūtė iš Papėčių, 20 metų mergina, žemdirbė, ir Antanas 
ūrbonas iš Remeikių (Miroslavo parapijos), 36 metų jaunikis, žem-
dirbys13. Po bažnytinės ceremonijos nuotakos namuose vykusi šventė 
tragiškai baigėsi vienam jos dalyvių – Jurgiui Černiauskui, 24 metų 
jaunikiui, batsiuviui. Įrašas Metelių parapijos mirties metrikų knygoje 
buvo įtrauktas lapkričio 28 d., nurodžius, jog mirusysis buvo užmuš-
tas14. Po kurio laiko apie graudžiai pasibaigusias vestuves viešojoje 
informacinėje erdvėje pažymėta:

Papėčių kaime per A. Abromaičiūtės vestuves artimų kaimų ber-
nai, susikivirčiję tarpe savęs, mirtinai užmušė to pat kaimo 24 metų 
Jurgį Černiauską. Kadangi nusikaltimas įvyko nakties metu, todėl 
policija iki šiam laikui kaltininkų dar nesurado. Eina stropus tardy-
mas.15

1927 m. spalio 26 d. Leipalingio parapijos klebonas Antanas Si-
vickas santuokos sakramentą suteikė Juozui Vaikšnorui iš Lipliūnų, 17 
metų jaunikiui, ūkininkui, ir Stefanijai Onai Dudzinskaitei iš Sanko-
nių, 22 metų merginai, ūkininko dukteriai16. Tačiau Vaikšnorų vestu-
vių linksmybės peraugo į mirtinas muštynes. Nelaimingos aplinkybės 
buvo aprašytos savaitraštyje „Šaltinis“:

12  Leipalingio RKB parapijos mirties metrikų knyga, 1925 m. aktas Nr. 14.
13  Metelių RKB parapijos santuokos metrikų knyga, 1926 m. aktas Nr. 24.
14  Metelių RKB parapijos mirties metrikų knyga, 1926 m. aktas Nr. 39.
15  X., Meteliai (Alytaus apsk.). Šaltinis. 1927 m. sausio 1 d. Nr. 1, p. 13.
16  Leipalingio RKB parapijos santuokos metrikų knyga, 1927 m. aktas Nr. 53.
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Sankonys, Leipalingio v. Spalių 26 d. pas pil. [Karalį] Dudzins-
ką per vestuves girti užmušė Bronių Šerkšną iš Abarauskų k. Nespėjo 
nė kunigo parvežti: naktį sumušė, o rytą mirė. Velionis būt ilgai gyve-
nęs, nes buvo sveikas ir stiprus vyras. Piktadariai tardomi.17

Nors spaudoje tiksliai įvardijama B. Šerkšno iš Abarauskų mir-
ties priežastis bei aplinkybės, tačiau iškilo nuostabą keliantis faktas. 
Leipalingio parapijos mirties metrikų knygoje užfiksuota, jog iš tiesų 
spalio 27 d. mirė 29 metų ūkininko sūnus Bronislovas Šerkšnas, tačiau 
jo mirties priežastis nėra nustatyta. Dar labiau netikėta, jog mirties 
faktą klebonui pranešė atsitikimo liudininku tapęs jaunikis J. Vaikš-
noras18. Kodėl nebuvo nurodyta tikroji nelaimėlio mirties priežastis, 
belieka spėlioti.

Kitas įvykis, atveriantis dzūkiškų vestuvių ypatybes, nutiko Laz-
dijų parapijos Papėčių kaime. 1928 m. liepos 19 d. piktadarių su pei-
liais papjautas Liudvikas Alesius, gyvenęs Staidarų kaime (ankstesnis 
pavadinimas Staideriai). Lazdijų parapijos mirties metrikų knygoje 
nurodyta, kad 30 metų vedęs ūkininkas, nesugyvenęs palikuonių, pa-
liko 20 metų našlę Anelę Žukauskaitę-Alesienę19. Istorija su aprašan-
čiojo įžvalgomis spausdinta „Šaltinyje“:

Lazdijai (Seinų aps.). Nesenai Papečių kaime buvo vestuvės. 
Prisirinko daug žmonių. Dzūkai labai įpratę vaišinti savo svečius 
degtine. Todėl girtų buvo. Auštant ūkininkas Liūdas Alešius, 32 m. 
amžiaus, išsirengė namo. Einant per slenkstį, pastojo jam kelią girta 
J. Vilkeliūtė. Į pagelbą jai atbėgo dar jos brolis, Alešiaus švogeris, ir 
kiti pažįstami. Alešius buvo užmuštas. Toji mergina, J. V., prieš kelis 
metus norėjo, kad Alešius ją vestų, bet šis jos neėmė. Dabar, matyt, 
keršijo.20

Dar vienas sukrečiantis atsitikimas, turėjęs atgarsį spaudoje, įvy-
ko Leipalingio parapijos Paseirės kaime, kur ankstyvą 1930-ųjų pava-
sarį dėl neatsargaus elgesio nušauta 22 metų mergina, ūkininko duktė, 
Kazė Saukevičiūtė iš Paseireikos21. Tą dieną Paseirėje galėjusios vykti 
ir dvejos tuoktuvės. Leipalingio bažnyčioje kovo 3 d. santuokos sakra-
mentą priėmė du jaunuoliai, kilę iš Paseirės kaimo. Tai Stanislava Pra-

17  Žiedelis, Įvairūs įvykiai. Šaltinis. 1927 m. gruodžio 3 d. Nr. 49, p. 784.
18  Leipalingio RKB parapijos mirties metrikų knyga, 1927 m. aktas Nr. 74.
19  Lazdijų RKB parapijos mirties metrikų knyga, 1928 m. aktas Nr. 57.
20  V. Žemaickiemis, Baisi žmogžudystė. Šaltinis. 1928 m. rugpjūčio 25 d. Nr. 33, p. 532.
21  Leipalingio RKB parapijos mirties metrikų knyga, 1930 m. aktas Nr. 11.
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piestytė-Dobrovolskienė, tekėjusi už Prano Dobrovolskio, ir Antanas 
Bižys (Bižukas), vedęs Mariją Vaickelionytę22.

Paseirė (Leipalingio valsč., Seinų apskr.). Šiame kaime per už-
gavėnes buvo vestuvės. Vestuvininkai, palaikydami Užgavėnių tradi-
ciją, sumanė pasivėžinti ir pašaudyti. Čia per neatsargumą Seirijų 
valsč. Vainiūnų kaimo mokytojas J. Lesevičius nušovė Paseirės kaimo 
gyventoją p-lę Saukevičiūtę. Mok. Lesevičius buvo suimtas, bet, pa-
darius tardymą, paleistas. Dabar moko vaikus ir laukia tolimesnių 
tardymų ir teismo.23

1937 m. birželio 19 d. tuokėsi Veisiejų parapijos katalikai Stasys 
Rutkauskas iš Barčių, 29 metų jaunikis, ūkininkas, ir Monika Maknytė 
iš Dvarciškių, 21 metų mergina, ūkininko duktė24. Jaunikio namuose 
vykusios vestuvių vaišės pasibaigė greičiausiai sunkiu kūno sužaloji-
mu, kadangi Veisiejų parapijos mirties metrikuose tarp tais metais mi-
rusiųjų nebuvo nė vieno Mikelionio. Štai žinutė, pasirodžiusi spaudoje:

VEISĖJAI, Barščių [Barčių] km. Birželio 20 d. vienose vestuvė-
se du mušeikos peiliais sunkiai sužeidė J. Mikelionį. Žiauriems mušei-
koms gresia kalėjimas.25

Be dominuojančių dramatiškų jungtuvių aprašymų, pasitaikė 
šiandien kurioziškai skambančių nutikimų. Vienas tokių patvirtina, 
jog prieškariu dalis santuokų buvo sudaromos priverstiniu būdu, o de-
klaruojamas santuokos sudarymo savanoriškumas realybėje ne visada 
egzistavo. Pilnamečiai vaikai, neturėdami pragyvenimo lėšų ir negalė-
dami reikalauti iš tėvų turto atidalijimo, būdavo priversti paklusti tėvų 
valiai. Realaus gyvenimo atotrūkį nuo oficialiai deklaruojamos teisės 
laisvai pasirinkti sutuoktinį ne tik rodo vyskupijų tribunoluose nagri-
nėtos santuokos nutraukimo bylos, bet ir liudija laikmečio spauda:

Paliūnai (Veisėjų valsč.). Čia vienas jaunikis sutarė su tėvais 
vesti jų dukterį, o pačios dukters nepažino. Grįžęs po raštų, jis vie-
ton savos pradėjo meilintis prie kitos, kurią laikė savąja. Tik vėliau 
pastebėjo klaidą. Laikas butų mesti madą apvesdinti visai nepažįs-
tamus.26

22  Leipalingio RKB parapijos santuokos metrikų knyga, 1930 m. aktai Nr. 18 ir Nr. 21.
23  A. D., Atsargiau su ginklais. Šaltinis. 1930 m. kovo 22 d. Nr. 12, p. 160.
24  Veisiejų RKB parapijos santuokos metrikų knyga, 1937 m. aktas Nr. 8.
25  Žinios žinelės iš Lietuvos. Mūsų laikraštis. 1937 m. liepos 3 d. Nr. 25 (442), p. 6.
26  Nakties Paukštis. Žinios iš Lietuvos. Šaltinis. 1927 m. rugsėjo 22 d. Nr. 39, p. 622.
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Viena vedybinių istorijų, aprašytų prieškario spaudoje, dar ir 
šiandien gyva žmonių atmintyje – Juozo, Leono sūnaus, Snarsko (apie 
1897 m. – 1971 m. gegužės 13 d. Nemajūnuose) ir Ievos, Šimo dukters, 
Bartnykaitės-Snarskienės (1910 m. Buniškiuose – 2000 m. vasario  
23 d. Nemajūnuose)27.

[1931 m.] X-10 d. Lazdijų R.-k. bažnyčioje susituokė „didžiau-
sias“ Seinų ap. Nemajūnų km. vyras Snarskas. Jis turi apie 37 mt. 
amžiaus, o aukštumo beveik tik 1 metrą. Žmoną gavo dvigubai dides-
nę ir jaunesnę. Šliubui dieną išsirinko šeštadienį, turbūt, dėl to, kad 
neprisirinktų daug publikos. Bet vis tik smalsuolių netrūko, kurie ėmė 
šį reikalą įvairiai komentuoti, daryti išvadas apie vaikus... etc.28

Gydytoja Irena Monika Poviliūnienė29, nuo 1960 m. gyvenanti 
Lazdijuose, prisimena buvusios rentgeno sanitarės pasakojimą: „Zo-
fija Petruškevičienė – [po antrųjų vedybų] Maciunskienė, gimusi  
1922 m., pasakojo, kad Snarsko vestuvių pažiūrėti buvo labai daug 
žmonių, aplink visą bažnyčią. Smalsu buvo, kaipgi ji gali tekėti už to-
kio vyro?! Tačiau Snarskai susilaukė penkių bendrų vaikų: du vaikai 
buvo neišsiskiriantys žemu ūgiu, kiti trys – nedideli. Greičiausiai ve-
dybų motyvu buvo nesantuokinis nuotakos vaikas, kurio ji susilaukė 
1931 m. gegužę. Tėvai išvarė savo dukterį iš namų ir ji neturėjo kur 
gyventi. Pirmosios bendros dukters Snarskai susilaukė 1932 m. rug-
sėjį. Bet jų šeimyninis gyvenimas nebuvo sklandus. Be to, būta kalbų, 
kad Snarskas turėjo magiškų galių – esą jei mergaitei neauga krūtinė, 
tai tėvai vesdavo Snarskui, kad jis patrintų. Taip pasakojo Edvardas 
Jociunskas.“

Lazdijų parapijos bažnyčioje tuokėsi dar viena pikantiška istori-
ja išgarsėjusi jaunavedžių pora. Šmaikščiai aprašyta istorija buvo iš-
spausdinta laikraštyje „Suvalkietis“:

[1932 m.] IV-12 d. Lazdijų parap. bažn. susituokė vietos gyv. 
Br.Paš. su p-le M.Gr. iš Giraitėlių km. Dar prie altoriaus jaunasis 
jaunajai išbučiavo baltąsias rankeles etc...

Toks jaunavedžių meilės pasireiškimas buvo lyg garantija toli-
mesnio jų sugyvenimo...

27 Remdamasis metrikų knygomis, informaciją detalizavo Šventežerio parapijos klebonas 
Egidijus Juravičius.

28 Koresp., Įdomios vedybos. Suvalkietis. 1931 m. spalio 18 d. Nr. 42 (78), p. 4.
29 Informantės pasakojimas fiksuotas 2017 m. kovo 31 d.
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Bet... vestuvių pačiam įkarštyje jaunasis užsimanė „miego“, o 
jaunoji užprotestavo. Tuomet jaunasis trenkė žiedą ir išsinešdino į 
tėviškę. Sugrįžo tik sekančią dieną apie pietus. Apie vedybas su tokia 
pirmąja naktimi linksmai kalbama.30

Pirmosios nepriklausomos Lietuvos metais šalyje veikė Valstybi-
nis alkoholinių gėrimų gamybos ir pardavimo monopolis. Egzistavo 
įvairūs alkoholio prekybos suvaržymai – nustatytas įsigijimo laikas, 
prekiauti leista tik apskrities teises turėjusiems miestams ir pan. Di-
delės valstybinių produktų kainos (1932 m. litras degtinės be butelio 
kainavo 6 litus 40 centų) ir pigūs žemės ūkio produktai, iš kurių nesu-
dėtinga pasigaminti stipriųjų gėrimų, skatino užsiimti jų gamyba na-
muose. Nelegali alkoholio gamyba vien dėl ribotų įsigijimo vietų ypač 
klestėjo kaime. Žmonių nebaugino aktyvi policijos veikla, tad jie savo 
šeimos šventėms nevengė patys pasigaminti stipriųjų gėrimų:

Žagarių kaimo [Seirijų par.] stambus ūkininkas Pranas Kerys 
ruošdamas savo dukrelei vestuves, kuriai žadėjo duoti apie 8000 litų 
kraičio, sumanė tam pokyliui pasigaminti „cukrinės“ degtinės.

Bet, deja, išėjo visai kitaip. Viena diena prieš įvyksiančias ves-
tuves (II-7) Seirijų polic. punkto ved. nuov. v-ko pad. p. J. Vaidogas 
ir polic. A. Čepukaitis atvykę pas p. Kerį padarė kratą ir rado kama-
roje tris bačkas užraugtos cukraus brogos ir kluone pilnoje tvarkoje 
bravorą. Rastą bravorą su keliom bonkom įpiltos brogos nusigabeno 
į Seirijus, o visą likusią brogą negailestingai išpylė laukan.

Vestuvės apsiėjo be „cukrinės“. Tai vis policija „kalta“.31

Spaudoje aprašytas vestuvių vaišes aptemdęs įvykis atskleidžia 
kitą svarbią detalę. Atrodo, kad dvidešimtmetė nuotaka Kazimie-
ra Kerytė, 1932 m. vasario 8 d. ištekėjusi už Albino Graževičiaus iš 
Parėčėnų kaimo (Metelių par.)32, gavo išties solidų kraitį. Remiantis 
Seirijų parapijos santuokos metrikų knyga, gali būti, kad ši nuotakos 
pasoga buvo įtvirtinta Alytaus notaro priešvedybinėje jaunavedžių 
sutartyje. Aptikti tikslių žinių, kokio dydžio būdavęs nuotakos kraitis, 
nėra dažnas reiškinys.

1932 m. sausio 27 d. Guobiniuose buvo švenčiamos 24 metų jau-
nikio Bolesiaus Žuko iš Gailiūnų ir 20 metų merginos Bronės Urbo-

30  Koresp., Vestuvės be jaunikio... Suvalkietis. 1932 m. balandžio 24 d. Nr. 17 (105), p. 4.
31  „Suvalkiečio“ skaitytojas, Vestuvės be cukrinės. Suvalkietis. 1932 m. vasario 14 d. Nr. 7 

(95), p. 4.
32  Seirijų RKB parapijos santuokos metrikų knyga, 1932 m. aktas Nr. 17.
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niūtės iš Guobinių tuoktuvės33. Regis, ši vestuvių šventė neapsiėjusi be 
alkoholio, patraukė jos dalyvių dėmesį ir kitu aspektu:

Guobinių kaime [Liškiavos par.] įvykusiose vestuvėse blogą 
įspūdį darė jaunimo tėvų būrelis. Jie prisigėrę dovanotos degtinės 
visą vakarą tr[i]ukšmavo, dainuodami nuvalkiotas rusų dainas „Vol-
ga Volga“ ir pan. Šie tevai užmiršta, kad jie atsakingi už jaunosios 
kartos auklėjimą blogais pavyzdžiais.

Guobinių kaime gyvuoja vietos šaulių būrys, bet jie nesirūpina, 
kad toki įpročiai išnyktų.34

***

Akivaizdu, kad dažniausiai plačiąją auditoriją pasiekdavo krimi-
nalinius nutikimus, nederamo elgesio pavyzdžius, pikantiškas istori-
jas menantys vestuvių aprašymai. Korespondentai ne tik aprašinėjo 
įvykius, bet ir savo vertinimu stengėsi formuoti bendrą visuomenės 
elgseną.

33  Liškiavos RKB parapijos santuokos metrikų knyga, 1932 m. aktas Nr. 4.
34  Guobinių kaime. Suvalkietis. 1932 m. vasario 14 d. Nr. 7 (95), p. 4.
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DEIMANTė AIDUKAITė

LAZDIJų RKB1 PARAPIJOS  
MIRTIES METRIKAI ByLOJA

Žmonių gyvenime mirtis nuolat būdavo greta. Siaučiant 
užkrečiamųjų ligų epidemijoms, mirdavo ištisos šeimos, o ypač dažnai 
vaikai. Vieną dieną tėvai laidoja vieną, po savaitės kitą, dar po keleto 
dienų ir trečią vaikelį. Pirmosios nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu 
vaiko mirtis vis dar buvo gana natūralus dalykas. Šalis pagal kūdikių 
mirtingumo rodiklį atsidurdavo tarp pirmaujančiųjų Europoje. Didelis 
buvo ir suaugusiųjų mirtingumas. 1938–1939 m. tikėtina gyvenimo 
trukmė Lietuvoje buvo vos 55 metai. Žmogaus gyvenimo trukmė 
ir kūdikių mirtingumas – vieni patikimiausių visuomenės gerovės 
rodiklių, apibendrinančių nesuskaičiuojamą daugybę veiksnių. Tai 
objektyvūs ženklai, kokiomis sąlygomis gyveno visuomenė: kokia 
buvo medicinos priežiūra, mityba, higienos sąlygos ir kt.

Kokios ligos dažniausiai tapdavo prieškario gyventojų mirties 
priežastimi? Koks buvo kūdikių mirtingumas? Koks santykis 
tarp mirusiųjų natūralia ir priešlaikine (dėl nelaimingo atsitikimo, 
nužudymo, savižudybės) mirtimi? Atsakyti į tokius klausimus iš 
dalies padeda bažnyčių mirties metrikų knygos. Tuo tikslu pasirinkta 
panagrinėti Lazdijų RKB parapijos mirties metrikų knygas, pildy-
tas 1922–1938 m. laikotarpiu2. Anuomet Lazdijų parapijos teritorija 
buvo Seinų apskrities, pasižymėjusios mažiausiu gyventojų skaičiumi 
ir užimamos teritorijos dydžiu, sudėtinė dalis. Remiantis 1923 m. 
surašymu, Lazdijų valsčiuje gyveno 6698 žmonės3, o Lazdijai buvo 
Seinų apskrities centras, kur veikė vienintelė ligoninė.

1  Romos Katalikų Bažnyčios.
2  Charakteringų įrašų kalba netaisyta.
3  Lietuvos apgyventos vietos: Pirmojo visuotinojo Lietuvos gyventojų 1923 m. surašymo 

duomenys. Finansų ministerija. Centralinis statistikos biūras. Kaunas, 1925, p. 265–266.
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1922–1929 ir 1930–1938 m. buvo užpildytos dvi Lazdijų RKB 
parapijos mirties metrikų knygos, kurias skirtingu laiku rašė ne vie-
nas raštininkas. Tačiau po kiekvienu mirties aktu pasirašyta vienin-
telio tuometinio parapijos klebono Pranciškaus Adomaičio (1918– 
1920 m. Lazdijų parapijos vikaras, 1923–1941 m. klebonas)4. Lietu-
vos valstybės istorijos archyve (LVIA) saugomose mirties metrikų 
knygose randama informacija: mirusiojo (-iosios) vardas ir pavardė, 
amžius, šeiminė padėtis, užsiėmimas; mirties data; mirties vieta; 
mirties priežastis; gyvenamoji vieta; mirusiojo (-iosios) šeimos narių 
vardai bei jų amžius; mirusiojo (-iosios) tėvų vardai ir pavardės, gyve-
namoji vieta, ar gyvi; palaidojimo vieta; suteikusiųjų žinias apie mirtį 
vardai ir pavardės, rečiau – ryšys su mirusiuoju.

Be svarbiausio tikslo – registruoti mirties faktą – bažnytinės 
knygos suteikia nemažai kitos vertingos informacijos. Remian-
tis metrikų įrašais, galima nubrėžti tam tikras parapijos ribas. Tie-
sa, rašiusieji Lazdijų mirties metrikų knygas tų pačių gyvenamųjų 
vietų vardus rašė gana įvairiai, todėl pateikiama anuometinė formų 
įvairovė: Aukštakalnis (Aukštakalniai), Avižancai (ir dvaras), 
Beviršiai (Baviršiai), Būda (Buda), Buniškiai, Burbiškiai, Dumblis 
(ir dvaras), Dusnyčia (Dusničia), Dziviliškiai, Egliškiai, Elžbietina, 
Filicijanavas, Galiniai, Gilbietis, Giraitėliai, Gurčiškės (Gurciškės), 
Janoslavas (Janaslavas, Jenaslavas), Jaseniauka (Jasieniauka, Jasia-
niauka, Jeseniauka), Jurčiūnai, Juozapavas, Kaimeliai, Kastaliaciškė 
(Kasteletiškės), Katkiškė (Kotkiškė), Klapotkė (ir dvaras), Ko-
menka (Kamenka, Kominka), Komisaruvka (Kamisarauka), Kuk-
liai, Kurdimakščiai, Lazdijai, Lozorka (Lozarka, Lozerka), Mar-
gai, Miesto Laukai (šis gyvenamosios vietos įvardijimas atsiranda  
1934 m. įrašuose), Miluciškė (Milutiškė), Nauji Burbiškiai, Nekrūnai, 
Neravai, Pabaliniai, Padumbliai, Pagiriai, Palazdijai, Panarvė (Ponarvė), 
Papėčiai (ir dvaras), Puodžiai, Rimietis, Roliai (ir dvaras), Šadziunai, 
Šilėnai, Šulneliai, Salos, Staidarai (Staiderai, Staideriai), Verstaminai, 
Vieštartai, Tarnauka, Udzininkai (Udininkai, ūdzininkai), Zagaučizna, 
Žemaitkiemis (Žamaitkiemis). Lazdijų valsčiaus ir parapijos ribos iš 
esmės sutapo. Tik keletas įvardintų vietovių pagal bažnytinę apylinkę 
priklausė Lazdijų parapijai (Egliškiai, Roliai), o pagal administracinį 
suskirstymą – Krosnos valsčiui, Marijampolės apskričiai.

4 Lietuvos katalikų dvasininkai XIV–XXI amžiuje. Prieiga internete: http://www.lkma.lt/
   lddb/israsas.php?id=1124 [prisijungta 2017-07-17].
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Vertas dėmesio ir knygose išryškėjęs profesinis įvairumas. 
Žinoma, daugiausia mirusiųjų buvo vienaip ar kitaip susiję su žemės 
ūkiu (ūkininkas ar jo kūdikis, žemdirbys, mažažemis, daržininkas ar 
jo kūdikis, sodininkas). Neretai fiksuojami ir Lazdijų krašto įvairių 
amatų meistrai (batsiuvys, kalvis, kurpius, muliorius, matininkas, 
mūrininkas, siuvėjas, stalius, šaltkalvis, račius, verpėja), taip pat 
mokytojai ir mokiniai, policininkai ir pasienio policininkai, kareiviai, 
darbininkai, felčeriai, (pašto) tarnautojai ir valdininkai. Pasitaikė tokių 
įvardijimų kaip ubagai ar pavargėliai, kurie dažniausiai buvę vyresnio 
amžiaus žmonės. Būta atvejų, kai įvardijamos nesantuokinių mirusių 
kūdikių motinos tarnaitės. Rečiau nurodomos naujakurių šeimos. Re-
miantis mirties metrikų knygomis, galima identifikuoti ir vienetinių 
profesijų atstovų asmenybes: iždinės sargas Vincas Kuncevičius, ka-
rininkas Jonas Raulinaitis, kunigai Antanas Jonas Daukša ir Motiejus 
Gustaitis, Kapčiamiesčio klebonijos tarnaitė-virėja Ona Neibakaitė, 
Teismo raštvedys Petras Žukauskas, Teismo tardytojas Silvestras 
Šimulionis, Teismo sekretorius Antanas Kalėda, Lazdijų bažnyčios 
vargonininkas Jonas Šventoraitis, zakristijonas Juozas Griškelis, eigu-
lys Pranas Čeponis, pasienio policijos viršininkas Bronius Dūdys.

Žvelgiant Lazdijų mirties metrikų knygas, pasitaikė akį 
patraukiančių užsiėmimų – amerikonas ir čimernenka. Jeigu pirmojo 
reikšmė jokių klausimų nekelia, tai antrojo įvardijimo kilmė labiau 
spėjama. Tarmiškai nurodytą užsiėmimą galima sieti su vokiečių kal-
bos žodžiais Zimmer, Zimmermann, kurie išvertus reiškia dailidė5.

Lazdijų RKB mirties metrikų knyga. 1927 m. aktas Nr. 58: Al-
binas Žilinskas, 2 metų vaikelis, sūnus čimernenkos. [Mirė] 1927 m. 
birželio 9 d. Lazdijuose, Seinų aps. [Mirties priežastis] nenustatyta. 
[Gyveno] Lazdijuose. [Tėvai] Konstantinas Žilinskas [ir] Veroni-
ka Kazlauskaitė, Lazdijuose, gyvi. [Palaidotas] Lazdijų kapinėse. 
[Pranešė] J. Kazlauskas.

Lazdijų RKB mirties metrikų knyga. 1929 m. aktas Nr. 88: 
Juozas Juškevičius, 38 metų, nevedes, Amerikonas. [Mirė] 1929 m. 
lapkričio 5 d. Kauno miesto ligoninej. [Mirties priežastis] plaučių 
liga. [Gyveno] Palazdijų kaime. [Tėvai] Kazys Juškevičius [ir] Katrė 
Giedraitytė, Palazdijų kaime, mire. [Palaidotas] Lazdijų kapinėse. 
[Pranešė] O. Juškevičiutė beraštė.

5  Urbonavičiūtė A. Klaipėdos krašto lietuviškos ir vokiškos profesinės kilmės pavardės   
    etnolingvistiniu požiūriu, p. 85.
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Paprastai įrašuose nurodomi mirusiojo šeimos nariai, todėl 
nesudėtinga susieti, jog dažniausiai apie mirties faktą pranešdavo ar-
timieji: vaikai ar sutuoktiniai. Išimtiniais atvejais apie mirtį informuo-
davo ligoninės ar policijos atstovai. Tokia informacija suteikia žinių, 
kas vienu ar kitu metu ėjo tam tikras pareigas, arba patvirtina, kad 
apskritai egzistavusi tokia pareigybė:

Lazdijų RKB mirties metrikų knyga. 1925 m. aktas Nr. 73: Vin-
cas Šeštokas, 60 metų našlys, darbininkas. [Mirė] 1925 m. rugsėjo  
2 d. Nekrūnų kaime, Lazdijų valsčiaus, Seinų apskrities. [Nuo] Žarnų 
uždegimo. [Gyveno] Lazdijuose. [Liko] Elena Šeštokiūtė, duktė, 25 m. 
[Tėvai nenurodyti]. [Palaidotas] Lazdijų kapinėse. [Pranešė] II nuova-
dos V-kas S Kocienas Lazdijuose liūdijimas/ Elena Šeštokiūtė mirusio 
duktė.

Lazdijų RKB mirties metrikų knyga. 1937 m. aktas Nr. 86: Pran-
ciškus Drha, 67 met. našlys, darbininkas. [Mirė] 1937 m. gruodžio  
6 d. Seinų aps. Ligoninėj. [Mirties priežastis] gangrena. [Gyveno] Ma-
rijampolės mieste6. [Tėvas] Jonas Drha. [Palaidotas] Lazdijų kapiny-
ne. [Pranešė] Ligoninės tarnaitė beraštė.

Metrikų knygoje išryškėjo dar viena įdomi ypatybė – nemaža 
dalis artimųjų negalėjo nurodyti mirusiojo tėvų vardų bei pavardžių,  
t. y. savo senelių, uošvės ir uošvio, anytos ir šešuro asmenvardžių (122 
atvejai). Mažesnei daliai artimųjų buvo žinomas mirusiojo tėvavardis, 
tačiau nežinoma motinos asmenybė (97 atvejai). Kai kurių mirusiųjų 
tėvų asmenvardžių nenurodė ir iš pirmo žvilgsnio su jais nesusiję as-
menys (104 atvejai). Atsižvelgiant į tai, kad kūdikiai iki 1 metų sudarė 
trečdalį visų mirusiųjų Lazdijų parapijoje, santykis išties žymus.

Lazdijų mirties metrikų knygose iš viso įrašyta 1615 mirusiųjų. 
Tačiau kiek anksčiau mirė nei rašytos knygos 6 krašto gyventojai 
(1908 m., 1917 m. ir 1919 m.). Keleto jų palaidojimo vietos buvusios 
Rygoje (Latvija) ir Vokietijoje:

Lazdijų RKB mirties metrikų knyga. 1925 m. aktas Nr. 13: Juo-
zas Valukonis, 21 metų jaunikis, karininkas. [Mirė] 1917 m. rugsėjo  
7 d. Laike didžiojo karo Rygos laukuose. Nušautas. [Gyveno] Vieštar-
tuose, Lazdijų valščiaus, Seinų apskrities. [Tėvai] Petras Valukonis ir 
Agota Liaukevičiutė, motina mire, tevas gyvena Klepočių kaime. [Pa-

6  Retas atvejis, kai Lazdijų kapinėse palaidotas kito miesto gyventojas.
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laidotas] Kariškose kapiniuse Rygos laukuose. [Pranešė] liudininkai 
Povylas Petruškevičius ir Elžbieta Liaukevičiutė.

Vis dėlto bažnyčios knygų analizė turi ir tam tikrų trūkumų. Vie-
na vertus, mirties priežasčių įvardijimai ne visada konkrečiai perteikia 
diagnozę, tačiau, kita vertus, jie yra įdomioji kalbotyra. Analizuojant 
mirties metrikus, painiavos įneša ir tai, kad kartais apie mirties faktą 
pranešama prabėgus vieneriems ar daugiau metų. Todėl kiekvienų 
metų bendrame sąraše esantis mirusiųjų skaičius skiriasi nuo rea-
laus skaičiaus. Komplikuota apskaičiuoti žmonių vidutinę gyvenimo 
trukmę, kadangi kai kuriais atvejais kilo abejonių, ar nurodytas mi-
rusiojo amžius buvo tikslus. Nereta mirusi senyvo amžiaus moteris 
turėjo vaikų, kurių, akivaizdu, susilaukė peržengusi reprodukcinio 
amžiaus ribas. Apskritai kuo vyresnis mirusysis, tuo jo pragyventų 
metų skaičius mirties įrašuose apvalesnis. Deja, patikrinti gimimo 
duomenų tikrumą būtų keblu, kadangi LVIA seniausi saugomi Lazdijų 
metrikai siekia tik XIX a. 9-ąjį dešimtmetį.

Lazdijų RKB mirties metrikų knyga. 1930 m. aktas Nr. 97: Julė 
Drutienė, 80 metų našlė, žemdirbė. [Mirė] 1930 m. gruodžio 23 d. Dzivi-
liškių kaime, Lazdijų valšč., Seinų aps. [Mirties priežastis] nenustatyta. 
[Gyveno] Dziviliškių kaime. [Liko] sūnus Matas 30 m., [duktė] Pranė  
20 m. Tėvai nežinomi. [Palaidota] Lazdijų kapinėse. [Pranešė] M. Dru-
tys.

Seinų apskrities ligoninė ir alternatyvos profesionaliai medicinai

1919 m. gruodžio 13 d. Lazdijuose pradėjo veikti Seinų apskrities 
ligoninė. Jai įrengti buvo išnuomotas nedidelis Jankelio Šeimano na-
mas (ar tik namo dalis), talpinęs 10 lovų. Pirmaisiais metais ligoninėje 
darbavosi gydytojas Abromas Volfas Karlinskis ir kiek ilgiau felčeris 
Andrius Blažonis, dažnai atstovavęs įstaigai įvairiais klausimais. Nuo 
1920 m. spalio 20 d. iki 1923 m. vasario 10 d. Seinų apskrities gydy-
tojo ir ligoninės vedėjo pareigas ėjo Pranas Vaiciuška. 1923 m. vasarį 
Seinų apskrityje pradėjo dirbti gydytojas Pranas Mikužis, felčeris Vla-
das Abramavičius, akušerė Palagija Vaiciuškienė. Tačiau du pastarieji 
minėti medikai – felčeris ir akušerė – gana greitai prarado reputaciją, 
susikompromitavo ir buvo patraukti baudžiamojon atsakomybėn: 
V. Abramavičius – dėl dokumentų klastojimo, o buvusio ligoninės 
vedėjo žmona P. Vaiciuškienė – dėl atsisakymo vykti pas gimdančią 
moterį. Kuriam laikui iš ligoninės felčerio pareigų dėl konflikto su  
V. Abramavičiumi pasitraukė A. Blažonis. Tačiau mediko darbą dirbo: 
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traukė dantis, skiepijo nuo raupų ir kitų užkrečiamųjų ligų, tvarkė 
ligoninės ūkį7.

Dviejų Seinų apskrities ligoninėje dirbusių medikų, pranešusių 
apie pacientų mirtį gydymo įstaigoje, asmenybės buvo rastos ir 
Lazdijų mirties metrikų knygoje. Tai felčerio A. Blažonio ir gy-
dytojo P. Mikužio. Atkreipiamas dėmesys ir į tai, kad gydytojo nu-
rodyta diagnozė buvo vienas iš nedaugelio atvejų, kai tai užrašyta 
lotyniškuoju pavadinimu:

Lazdijų RKB mirties metrikų knyga. 1923 m. aktas Nr. 71: 
Ona Goberiutė, 7 metų. [Mirė] 1923 m. spalio 2 d. Ligoninėn Lazdijų 
valščiaus, Seinų apskrities. Nuo dezinterijos. [Gyveno] Kažanių kaime, 
Kučiūnų valščiaus, Seinų apskrities. [Tėvai] Pranas Goberis ir Juzė 
Sukackiutė. [Palaidota] Lazdijuose. [Pranešė] Felčeris A. Blažonis.

Lazdijų RKB mirties metrikų knyga. 1924 m. aktas Nr. 38: Nastė 
Juškevičienė, 80 m. mergina, darbininkė. [Mirė] 1924 m. balandžio  
20 d. Lazdijų Ligoninėje Seinų apskrities. [Mirties priežastis] maras-
mus senilis. [Gyveno] Lazdijuose. Tėvų nežinomi. [Palaidota] Lazdi-
juose. [Pranešė] Ligoninės giditojas Mikužis.

 

1925 m. Seinų apskrities ligoninėje veikė šie skyriai: Chirur-
gijos, Vidaus ir Infekcinių ligų. Gydymo įstaigoje nebuvo sąlygų ir 
kvalifikuoto chirurgo, galinčio daryti rimtesnes operacijas. Gydy-
tojas P. Mikužis, baigęs Gamtos fakultetą Sankt Peterburge (Rusija) 
bei studijavęs mediciną Maskvoje (Rusija), atlikdavo tik smulkias 
chirurgines intervencijas8. Sudėtingesnių operacijų krašto gyventojai 
vykdavo į Kauną. Tai patvirtina keletas nenusisekusių operacijų:

Lazdijų RKB mirties metrikų knyga. 1928 m. aktas Nr. 58: Ado-
mas Sakalauskas, 66 metu, vedęs ūkininkas. [Mirė] 1928 m. rugpiūčio 
1 d. Kauno m. ligoninej. Po operacijos. [Gyveno] Kuklių kaime, Lazdijų 
valšč., Seinų aps. [Liko] pati Ona Stočkiunaitė 48 m., sūnus Juozas  
24 m., Antanas 14 m., Marijona 35 m., Antanina 27 m., Julė 21 m., Al-
bina 17 m. [Tėvai] Tamošius Sakalauskas [ir] Teresė Buzytė, Gudelių 
kaime, mire. [Palaidotas] Lazdijų kapinėse. [Pranešė] J. Sakalauskas.

Lazdijų RKB mirties metrikų knyga. 1930 m. aktas Nr. 9: Bal-
trus Elenskas, 46 metų, vedęs ūkininkas. [Mirė] 1930 m. sausio 31 d. 

7  Poviliūnienė I. M. 2013. Lazdijų krašto medicina ir farmacija. Lazdijai, p. 18–20, 27–28.
8  Ten pat, p. 28.
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Kauno ligoninėj. [Priežastis] viduriu liga, po operacijos. [Gyveno] 
Verstaminų kaime. [Liko] pati Marijona Černiauskaitė 35 m., sūnus 
Vincas 9 m., Anelė 16 m. [Tėvai] Jurgis Elenskas [ir] Agota Dzevižiutė, 
Randiškės kaime, mire. [Palaidotas] Lazdijų kapinėse. [Pranešė]  
M. Elenskienė beraštė.

1927 m. balandį Seinų apskrities valdyba ir Lazdijų gyventojas 
Bronius Rimša sudarė sutartį, kurioje įsipareigojama trejiems metams 
išnuomoti minėto piliečio namą Apskrities ligoninės įsteigimo reika-
lams. Taigi ligoninė pradeda funkcionuoti naujose patalpose. Tų pačių 
metų rugsėjo 19 d. nustatomas mokestis už stacionarų ligonių gydymą 
ir išlaikymą – 1 para/4 litai, nepaisant ligonio amžiaus. Tuo metu, be 
gydytojo P. Mikužio, dirbo felčeriai, neretai tvarkę ir ligoninės ūkį,  
A. Blažonis ir Adolfas Vaškevičius, vyr. gailestingoji sesuo-akušerė 
Adolfina Laužikaitė, akušerė Stasė Žukaitytė-Juodenukienė9.

Regis, 1930–1932 m. P. Mikužį dėl nežinomų priežasčių vadavo 
gydytojas Cezaris Mikuckis, o ligoninė vėl persikėlė į senąsias patal-
pas J. Šeimano name. Nuo 1932 m. rugsėjo iki 1937 m. rugsėjo 1 d. 
ligoninei vėl vadovauja P. Mikužis. Jam išėjus į pensiją, laikinai valdiš-
kas turtas perduotas Alytaus apskrities gydytojui Jonui Sukarevičiui, 
kuris drauge su Šventežerio vaistininku Boleslovu Dainausku inspira-
vo naujosios Lazdijų ligoninės statybos idėją (ligoninės statyba baigta 
1939 m.). J. Sukarevičius, neprabėgus mėnesiui, patikėtas pareigas 
perdavė naujajam Seinų apskrities gydytojui Vladui Rumbauskui10.

Tikslių žinių, kokie medikai skirtingu laiku darbavosi Lazdijuose, 
nėra. Tėra daugiau fragmentiški duomenys. Jais remiantis, gydymo 
paslaugas teikė ir keletas žydų tautybės gydytojų. „Medicinos“ žurnale 
minima, kad miestelyje dirbo gydytojas Leizeris Rachmielevičius, 
medicinos mokslus baigęs 1919 m. Šveicarijoje, Berne11. 1930 m. 
Lietuvos telefono abonentų knygoje įvardintas Lazdijų gydytojas 
Efraimas Golombeckas, gyvenantis Seinų gatvėje. 1933 m. privačias 
medicinos paslaugas teikė Chaimas Jankelis Gincburgas12. Lazdijų 
mirties metrikų knygoje randama istoriografijoje neminima dar vieno 
Lazdijų felčerio asmenybė – tai Klementas Balčiūnas.

9  Ten pat, p. 30–31, 35.
10  Ten pat, p. 29, 48.
11  Ten pat, p. 21.
12  Ten pat, p. 29.
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Lazdijų RKB mirties metrikų 
knyga. 1926 m. aktas Nr. 54: kle-
mentas Balčiunas, 50 m. našlys, 
felčeris. [Mirties data ir vieta]  
1926 m. liepos 9 d. Lazdijai, 
Seinų aps. [Priežastis] širdies 
liga. [Tėvai] Kazys Balčiunas 
[ir] Viktorija Pocytė, Bučiunų 
kaime, mire. [Palaidotas] Lazdijų 
kapuose. [Pranešė] K. Balčiunas.

Medicinos pagalba buvo ne 
visiems prieinama. Todėl dauge-
lis ieškojo alternatyvų profesio-
naliai medicinai. Regis, Lazdijų 
krašte pagarsėjusių visoje šalyje 
stebukladarių netrūko. Medicinos 
praktika plačiai užsiėmė Šlavantų 
klebonas Jonas Juodviršis 
(Šlavantuose kunigavo 1922– 
1937 m.), laikytas galingiausiu 
daktaru Dzūkijoj. Jis žmones 
gydė nuo įvairiausių ligų: vėžio, 
džiovos, priepuolio, nuomario 
ir kitokių. Už gydymą, suteiktą 
paslaugą ar duotus vaistus, sudary-

Suvalkietis, 1931 m. sausio 1–4 d.,  
Nr. 1 (37), p. 2

Suvalkietis, 1931 m. gegužės 17 d., Nr. 20 (56), p. 2
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tus iš įvairių žolių ir vabalų, kunigas imdavo nedidelį atlygį. Tarkim, 
už danties ištraukimą neturtingajam imdavo penkiasdešimties centų 
mokestį13. Kalbėta, kad Šlavantų klebonas sėkmingai gydė ligonius, 
kuriems nepavyko nustatyti ligos priežasties ir nebegalėjo padėti  
jokie daktarai. Tad ligoniai nepabūgdavo keliauti iki Šlavantų 100–150 
kilometrų. Valstybinės institucijos buvo uždraudusios J. Juodviršiui 
verstis gydytojo darbu14, nors jis prieš įšventinant į kunigus studijavo 
Kazanės (Rusija) universiteto Farmacijos fakultete, įgijo vaistininko 
išsilavinimą. Savo žinias teko pritaikyti ir praktikoje: apie 1898–1906 m. 
J. Juodviršis gyveno Sankt Peterburge (Rusija) ir dirbo vaistininku15. 
Šlavantų klebonas buvo įgijęs žmonių pasitikėjimą. Krašto gyvento-
jai siuntė kreipimąsi į vyriausybę, prašydami, kad J. Juodviršiui būtų 
leista toliau gydyti ligonius. Prašymas buvo patenkintas16.

Dar didesnio atgarsio visuomenėje sulaukė istorija apie apsišaukėlį 
Lazdijų gydytoją Grigorijų Plenikovą, kilusį iš Jonavos. Žmonių gana 
kontroversiškai vertintas gydytojas ir su juo susiję įvykiai ne kartą su 
viliojančiomis detalėmis buvo eskaluojami respublikinėje periodikoje 
(žr. „Rasputiniškas“ gydytojas Lazdijuose). Vieni nesuprato atviro 
žmonių mulkinimo, kiti juo pasitikėjo: [...] prie „stebūklingojo“ gy-
dytojo buto minia grūste grudosi. Iš Kapčiamiesčio pilni autobusai 
žmonių, kaip į Šiluvos atlaidus, važiavo. Ligoniai nesibaimino pini-
gus už gydymą patikėti avansu ar dešimteriopai permokėti už vaistus. 
Situacija ragino reaguoti vietos medikus – sušaukę susirinkimą, vietos 
gydytojai ir felčeriai svarstė būdus, kaip pašalinti G. Plenikovą17.

Lazdijuose susiklosčiusi situacija buvo žinoma ir tuometiniam 
Sveikatos departamento direktoriui dr. Juozui Mačiūnui. Būtent ši 
institucija buvo uždraudusi verstis medicinine praktika licenzijos 
neturėjusiam G. Plenikovui, tačiau jis draudimų nepaisė. Kadangi 
turėjo Lazdijų gyventojų palaikymą – Sveikatos departamentui buvo 
išsiųstas prašymas su 140 parašų, kad gydytojui suteiktų teisę gy-

13 Ba Elvyra, Kunigas už pusę lito... traukia dantį (Iš dzūkų gyvenimo ir papročių). Diena, 
1934 m. spalio 14 d., Nr. 41 (794), p. 3.

14 Juoba, Stebuklingas gydytojas dzūkijoj. Dienos naujienos, 1933 m. gegužės 6 d., Nr. 103 
(623), p. 4; Juob., Šlavantų „gydytoją“ lanko daug žmonių. Dienos naujienos, 1933 m. 
rugsėjo 23 d., Nr. 217 (737), p. 4.

15 Anykštėnų biografijų žinynas: Jonas Juodviršis. Prieiga internete: http://www.anykste-
nai.lt/asmenys/asm.php?id=1533 [prisijungta 2017-07-17].

16 Juoba, Stebuklingas gydytojas dzūkijoj. Dienos naujienos, 1933 m. gegužės 6 d., Nr. 103 
(623), p. 4.

17 Vincentas, „Rasputiniškas“ gydytojas Lazdijuose. Suvalkietis, 1931 m. sausio 11 d., Nr. 2 
(38), p. 2.
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dyti18. Tačiau priešingai nei Šlavantų klebonas, Lazdijų gydytojas 
teisės teikti medicinos paslaugas negavo. Vietoj to jis buvo patrauktas 
baudžiamojon atsakomybėn. Po keleto mėnesių spaudoje užmenama 
mįslė, ar Lazdijuose pagarsėjęs stebuklingasis daktaras savo gydymo 
metodų nenukreipė prieš kito Dzūkijos kampelio gyventojus?! Deja, 
atsakymas išliko paslaptimi.

Mirties priežasčių įvardijimai Lazdijų metrikų knygose

Kasmet įvairiose gydymo įstaigose mirdavo vidutiniškai 3 Lazdijų 
parapijos gyventojai. Be abejo, daugiausia žmonių mirė Seinų apskri-
ties ligoninėje (35 pacientai), taip pat Kauno (13 pacientų), Kalvarijos 
(3 pacientai) bei Marijampolės (1 pacientas) gydymo įstaigose. Tačiau 
mirtis ligoninėje nereiškė, jog pacientui bus diagnozuota mirties prie-
žastis. Vienais atvejais diagnozė liko nenustatyta, kitais – ji įvardinta 
lotynišku pavadinimu ar buvusi kur kas konkretesnė nei mirusiųjų 
namuose. Tarkim, metrikų knygose vėžys buvo nurodomas kaip mir-
ties priežastis nuo 1922 m., tačiau tik ligoninėje mirusiems pacientams 
konstatuojamas konkretaus organo onkologinis susirgimas:

Lazdijų RKB mirties metrikų knyga. 1932 m. aktas Nr. 9: 
Marijona Salyklienė, 1880 m., ištekėjusi ūkininkė. [Mirė ir gyveno]  
1931 m.19 sausio 31 d. Staiderių kaime, Lazdijų valšč., Seinų aps. 
Skilvio vėžys. [Liko] vyras Antanas 60 m., sūnus Juozas 27 m., Jonas 
24 m., Česė 20 m., Ona 16 m. [Tėvai] Jokubas ir Katrė Liaukevičiutė 
Maksimavičiutė [Maksimavičiai], mire. [Palaidota] Lazdijų kapinėse. 
[Pranešė] J. Saly[k]lis.

Lazdijų RKB mirties metrikų knyga. 1933 m. aktas Nr. 28: Katrė 
Mieščionaitytė, 1886 m., netekėjus mergina, žemdirbė. [Mirė] 1933 m. 
balandžio 21 d. Seinų apskrities ligoninėje Lazdijuose. Jeknų ir krūčių 
vėžys. Tėvai nežinomi. [Palaidota] Lazdijų kapinėse. [Pranešta] Seinų 
apskrities ligoninės.

Dvi Lazdijų krašto moterys mirė specializuotoje Kalvarijos ligo-
ninėje, kur joms konstatuota mirties priežastis – proto liga. Būtent 
netolimoje Kalvarijoje veikė didžiausia psichoneurologinio gydy-
mo įstaiga Lietuvoje, 1926 m. perkelta iš Tauragės į išlikusias XX a.  

18  Ant. Gulkis, Gydymas be vaistų. Sekmadienis, 1932 m. kovo 20 d., Nr. 12 (211), p. 7.
19  1931 m. sausio 31 d. mirusios moters mirties faktas į metrikų knygą įtrauktas tik 1932 m.
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pr. statytas kareivines (uždaryta 1951 m. sausį). Šioje įstaigoje, tu-
rėjusioje 500 lovų, buvo gydomi didieji proto ligoniai. Dėl patalpų 
stygiaus buvo priimami tik pavojingi visuomenei žmonės20. Ne kie-
kvienas apsilankęs šioje ligoninėje drįso aprašyti patirtus išgyveni-
mus: įsivaizduokit didelę salę, kurioj stovi tik vienas ilgas stalas. Salė 
pilna skustom galvom vienmarškinių žmonių, kurie teturi tik fizinę 
žmogaus išvaizdą. Jų galvos kiaušai išsikraipę, akys pabalusios ir 
klaikios, sulysę, apžėlę. [...] Dar baisesnis vaizdas pas moteris. Jų 
dauguma nuogos arba apsinuoginusios. Plaukai trumpai nukirpti, 
jos isteriškos – šūkauja, klykia, spiegia, spjaudosi. [...] O yra dar ats-
kirų kambarių, kur ligoniai visą laiką prirakinti prie sienų, kurie visą 
laiką daužosi, šaukia.21

Nors didelės dalies mirusiųjų mirties priežastis apskritai nebuvo 
nustatyta (41,9 %), tačiau metrikų knygose nurodoma mirties prie-
žasčių įvairovė gana plati ir patraukianti dėmesį (žr. 1 lentelė. Lazdijų 
parapijos katalikų mirties priežastys). Neretai bažnytinėse knygose 
įspausti įrašai nėra diagnozė, tai dažniausiai simptomai, kurie gali 
būti priskiriami dešimtims ligų. Tarkim, galvos skausmas, karštis, 
pilvas ir pan. Tuo tarpu vidaus organų susirgimai turėjo pačius įvai-
riausius įvardijimus: vidurių sukietėjimas, vidurinis sopulys, vidurių 
skaude[j]imas, vidurinio inksto uždegimas, žarnų uždegimas, žarnų 
užsisukimas, skilvio susirgimas ir kt. Mirties metrikai yra ir senųjų 
ligų pavadinimų rašytinis liudininkas. Liaudiškai tymai turėjo tokius 
įvardijimus kaip adra, iedra, dizenterija – dizinterija, dezinterija, 
kruvinoji, difterija – difteritas, kriogžlė, paliegis – nevralia, šiltinė – 
tifas, tuberkuliozė – džiova, kuri dar buvo skiriama į kaulų, plaučių, 
smegenų plėvės tuberkuliozę.

Kaip tik tuberkuliozė buvo viena dažniausiai konstatuojamų mir-
ties priežasčių tarp Lazdijų parapijos katalikų. Nemaža dalis žmonių 
mirė nuo įvairių peršalimo ligų. Tai lėmė, jog didžiausi mirtingumo 
rodikliai pasireikšdavo žiemos sezonu (28,4 %). Mažiausias gyvento-
jų mirtingumas fiksuojamas rudens mėnesiais (22,6 %), o ypač spalį. 
Daugiau kaip dešimtadalio žmonių mirties priežastis buvo senatvė, 
kuri priskiriama sulaukusiems 60 ir daugiau metų. Ilgaamžiškiausios 
prieškario Lazdijų parapijos moterys mirė perkopusios šimtą metų:

20 Kalvarija: Nori praplėsti psichiatrinę ligoninę. Lietuvos aidas, 1935 m. gegužės 7 d.,  
Nr. 104 (2367), p. 8.

21 Kelionė aplink Lietuvą: specijalaus „Dienos“ ir „Lietuvos Naujienų“ korespondento  
St. Maciejausko į[s]pūdžiai. Diena, 1936 m. gruodžio 6 d., Nr. 49 (905), p. 3.
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Lazdijų RKB mirties metrikų knyga. 1924 m. aktas Nr. 31: Vik-
torija Zaikauskienė, 104 m. našle, ubage. [Mirė ir gyveno] 1924 m. 
kovo 25 d. Giraiteliuose, Lazdijų valščiaus, Seinų apskrities. Nuo se-
natves. Liko dukte Marcele 60 m. Tevu liudininkam nežinomi. [Palaido-
ta] Lazdijuose. [Pranešė] Jurgis Belevičius.

Lazdijų RKB mirties metrikų knyga. 1935 m. aktas Nr. 10: 
Rožė Valančiutė, 105 metų mergina, darbininkė. [Mirė ir gyveno] 
1935 m. sausio 22 d. Lazdijuose, Seinų apskrities. Senatvė. [Tėvai] 
Jonas Valančius ir Viktorija, pavardė pranešėjai nežinoma, abu mirę. 
[Palaidota] Lazdijų kapinyne. [Pranešė] Marijona Sabaliauskienė.

Tuo tarpu Lazdijų parapijos vyrai tokiu ilgaamžiškumu 
nepasižymėjo – nepasitaikė nė vieno mirusiojo, peržengusio šimtmetį. 
Vis dėlto minėtos Lazdijų krašto gyventojos nepranoko amžiumi 
vyresnio sentikio. Nenurodytoje Lazdijų valsčiaus vietovėje, kaip 
rašyta respublikinėje spaudoje, 1931 m. tebegyveno 107 metų sulaukęs 
Prachoravas, buvęs garsus mušeika ne vienoje apskrityje. Matyt, 
senolis turėjęs savą ilgaamžiškumo paslaptį: [...] nors jau nunokęs, 
bet butelį degtinės išmeta kaip už kalnieraus ir žiemos metu vienas 
važiuoja miškan22.

Rodos, aptariamo laikmečio žmonėms buvo nesvetimos tam ti-
kros silpnybės, kurios vieniems garantavo ilgą gyvenimą, o kitiems 
galbūt išprovokavo mirtį:

Lazdijų RKB mirties metrikų knyga. 1928 m. aktas Nr. 92: Kara-
lina Česonytė, 70 metų. [Mirė] 1928 m. gruodžio 6 d. Lazdijuose, Seinų 
aps. Senatvė ir kaipo alkagolikė. Elgeta nuolatinės vietos neturėjo. 
Tėvai nežinomi. [Palaidota] Lazdijų kapinėse. [Informacijos šaltinis] 
policijos raštas.

Lazdijų RKB mirties metrikų knyga. 1933 m. aktas Nr. 30: Ona 
Stankevičienė, 55 metų, ištekėjus žemdirbė. [Mirė ir gyveno] 1933 m. 
balandžio 29 d. Lazdijuose, Seinų aps. Alkoholizmas. [Liko] vyras Jo-
nas 60 metų, sūnus, Juozas 26 m., Bronius 22 m., Ona 20 m., Anelė  
14 m. [Tėvai] Petras ir Viktorija Sadauskaitė Stenioniai, mire. [Palai-
dota] Lazdijų kapinėse. [Pranešė] J. Stankevičius. 

22 Gaustas, Žmonės, kurie tebelaukia caro Nikolajaus. Diena, 1931 m. gruodžio 20 d., Nr. 51 
(176), p. 5.
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30

Ko gero, reta prieškario šeima nebuvo palaidojusi savo naujagi-
mio: kasmet kūdikiai iki vienerių metų sudarė 25–50 % visų mirusiųjų 
Lazdijų parapijoje (žr. 2 lentelė. Kūdikių iki 1 metų mirtingumas). Di-
delį vaikų mirtingumą lėmė ne tik sudėtingos gyvenimo sąlygos, skur-
di buitis, bet ir medicinos paslaugų prieinamumas. Lietuvoje XX a. pir-
mojoje pusėje ligoninėse gimdė tik pasiturinčios moterys, daugiausia 
miestietės. Tarkim, pirmaisiais Lazdijų ligoninės egzistavimo metais 
joje apskritai nebuvo skyriaus gimdančioms moterims. Tik 1923 m. 
vasario 1 d. ligoninėje pradėjo dirbti akušerė Palagija Vaiciuškienė31. 
Lietuvos kaime vos viena ar dvi moterys iš šimto gimdydavo prižiūrint 
gydytojams. Vienintelė gimdyvių pagalbininkė – pribuvėja, kuri buvo 
kiekviename Dzūkijos kaime. Paprastai tai vyresnio amžiaus ir visų 

30 Mirties metrikų knyga pradėta pildyti 1922 m. liepą, todėl mirusiųjų skaičius neatspindi 
realios situacijos.

31 Poviliūnienė I. M. Lazdijų krašto medicina ir farmacija, p. 19, 27.
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gerbiamos moterys, kurios už vieną sugautą dūšelę imdavusios 2–3 
litus ir įvairių maisto produktų32.

yra žinoma, kad 1933–1937 m. šalyje kasmet mirdavo 8–11 tūkst. 
vaikų iki vienerių metų, dažniausiai – dėl pribuvėjų sukeltų infekcijų33. 
Tai iš dalies galėtų patvirtinti ir Lazdijų mirties metrikai, liudijantys, 
jog įprasčiausia nurodoma kūdikių mirties priežastis – votis, rečiau – 
tiesiog prigimtinis silpnumas. Neretai tai buvę tų kūdikių šeimoms, 
kurias aplankė dvynių gimimas. Pastebėta, kad dviejų naujagimių su-
silaukė ir greitai neteko mažiausiai septynios šeimos: 1923 m. Vincas 
ir Antanina Dereškevičiai iš Galinių, 1926 m. Vincas ir Marė Paciu-
koniai iš Jurčiūnų, 1926 m. Juozas ir Marijona Lapaičiai iš Kuklių,  
1927 m. Juozas ir Juzė Kamarūnai iš Palazdijų, 1928 m. Juozas ir Pe-
tronė Bartnikai iš Buniškių, 1930 m. Kazys ir Antanina Janušauskai iš 
Lazdijų, 1935 m. Jonas ir Marė Giniūnai iš Žemaitkiemio.

Mirties metrikuose fiksuojama tik 11 moterų, mirusių po gimdy-
mo. Tačiau atvejų, kai su gimdymu susijusios komplikacijos provoka-
vo mirtį, tikėtina, būta kur kas daugiau. Pastebėta įrašų, kai kone sykiu 
mirė motina ir jos kūdikis, tačiau nenurodyta jokia mirties priežastis. 
Aptariamuoju laiku vos viena Lazdijų krašto gimdyvė mirė gydymo 
įstaigoje – seniausioje šalyje Raudonojo kryžiaus ligoninėje. 1932 m. 
profesoriaus Prano Mažylio pastangomis šioje ligoninėje buvo įkurta 
moderni Akušerijos ir ginekologijos klinika, kurioje jaunai moteriai 
buvo nustatyta specifinė nėštumo liga – eklampsija:

Lazdijų RKB mirties metrikų knyga. 1935 m. aktas Nr. 69: Marė 
Sorokienė, 18 metų, ištekėjusi, ūkininkė. 1935 m. rugpiūčio 24 d. 
[Mirė] Raudonojo kryžiaus ligoninėje Kaune. Eklampcija. [Gyveno] 
Jenaslavo kaime, Lazdijų valsčiuje, Seinų ap. [Liko] Vyras Vincas  
34 m. [Tėvai] Jokubas Maksimavičius ir Marė Grėbliūnaitė, Jenaslavo 
kaime, abu gyvi. [Palaidota] Lazdijų kapinyne. [Pranešė] Vincas So-
roka. 

Nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu abortas buvo draudžiamas 
reiškinys. Netgi kreipimasis į ligoninę dėl aborto komplikacijų galėjo 
moteriai užtraukti baudžiamąją atsakomybę. Nėštumo nutraukimas 
leistas tik tuomet, kai grėsė pavojus moters gyvybei. Tad statisti-

32  Ba Elvyra, Kunigas už pusę lito... traukia dantį (Iš dzūkų gyvenimo ir papročių). Diena, 
1934 m. spalio 14 d., Nr. 41 (794), p. 3.

33 Medikų pagalbos pradžia. Prieiga internete: http://www.sveikaszmogus.lt/GyVENIMO_
BUDAS-6846-Kaip_gimde_musu_promociutes [prisijungta 2017-07-17].
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ka abortų klausimu nėra dosni – apie jų skaičių galima tik spėlioti. 
Tačiau tuometė spauda nestokojo pasakojimų apie atliktus abortus, 
vaikžudystes, pamestinukus. Tai vyko ne tik kažkur Lietuvoje. Tokių 
istorijų atspindžių aptinkama ir Lazdijų bažnytiniuose metrikuose34. 
Pasitaikė keletas mirčių, akivaizdžiai bylojančių apie nelaukiamus 
kūdikius:

Lazdijų RKB mirties metrikų knyga. 1930 m. aktas Nr. 19: Ku-
dikis, mergaitė, gimė nevisai išnešiota. [Mirė] 1930 m. vasario 19 d. 
Lazdijuose, Seinų aps. Gyva buvo silpna, mirtis įviko nuo uždusimo 
ir smaugimo. Motina nežinoma. Kudikis rastas. [Palaidota] Lazdijų 
kapinėse. [Informacijos šaltinis] Policijos raštas iš 1930 m. II 21 d.

Lazdijų RKB mirties metrikų knyga. 1938 m. aktas Nr. 62: Anelė 
Dambrauskaitė, 26 metų, netekėjusi, darbininkė. [Mirė] 1938 m. liepos 
19 d. Seinų apskr. Ligoninėje. Abortas. [Gyveno] Būdos kaime, Lazdijų 
valsč., Seinų apskr. [Tėvai] Juozas Dambrauskas ir Ona Vekterytė, 
Aukštakalnių kaime, tėvas gyvas, motina mirus. [Palaidota] Lazdijų 
kapinyne. [Pranešė] Kazys Narušis.

Priešlaikinė mirtis

Lazdijų mirties metrikų knygos byloja apie žmonių mirtis, kurias 
sąlygojo nelaimingi nutikimai, savižudybės ar lemtingi istoriniai įvy-
kiai. Pirmojo pasaulinio karo pabaigoje visu rimtumu iškilo valstybi-
nės sienos tarp Lietuvos ir Lenkijos klausimas. Prieškarinės demarka-
cijos linijos nebeliko, didžioji dalis sienos per karą radikaliai pasikeitė. 
Todėl pirmieji nepriklausomos Lietuvos metai buvo pažymėti įtemp-
tomis kovomis tarp lietuvių ir lenkų. Kaip rašė tuometė spauda: Laz-
dijiškiams ne naujiena matyti milicininkus ar nukautą žmogų, kurs 
krinta ar lieka sužeistas „brolių“ lenkų35. Sudėtingą situaciją atspindi 
ir Seinų apskrities ligoninės statistiniai duomenys. Antai 1921 m. pir-
mąjį ketvirtį didžiąją daugumą besigydančiųjų sudarė kariškiai: sausį 
gydėsi 35 ligoniai, iš jų 17 kariškių, vasarį iš 17 ligonių – 11 kariškių, 
kovą iš 27 ligonių – 14 kariškių36. Keletą 1923 m. mirusių kareivių 
įrašų randama Lazdijų metrikų knygoje:

34 Andrijauskaitė U. M. Žalia rūta tarpukario Lietuvoje: reprodukcija, kontracepcija ir abortų
  draudimas. Prieiga internete: https://zurnalasdilgele.wordpress.com/2014/02/27/zalia-ru 

ta-tarpukario-lietuvoje-reprodukcija-kontracepcija-ir-abortu-draudimas/ [2017-06-16].
35 Lazdijiškiams. Lietuvos žinios, 1924 m. sausio 10 d., Nr. 8, p. 4.
36 Poviliūnienė I. M. Lazdijų krašto medicina ir farmacija, p. 24.
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Lazdijų RKB mirties metrikų knyga. 1923 m. aktas Nr. 
19: Šimas Tamoševičius, 21 m. jaunikis, kareivis lenkų. [Mirė]  
1923 m. kovo 1 d. Lazdijų ligoninej, Lazdijų valščiaus, Seinų apskri-
ties. Nušautas. [Gyveno] Vilniaus red., Ašmenos ap. Kreves [?], tar-
naves 41 pestininkų pulke. Tevų nežinomi. [Palaidotas] Lazdijuose.

Lazdijų RKB mirties metrikų knyga. 1923 m. aktas Nr. 33: Pe-
tras Petruškevičius, 23 m. jaunikis, kareivis, ukininko sunus. [Mirė 
ir gyveno] 1923 m. balandžio 16 d. Vieštartuose, Lazdijų valščiaus, 
Seinų apskrities. Užmuštas nuo sprogimo granatos. [Tėvai] Pranas 
Petruškevičius ir Agota Zimitravičiutė, Vieštartuose gyvena, te-
vas gyvas, motina mirus. [Palaidotas] Lazdijuose. [Pranešė] Pranas 
Petruškevičius.

Dviejų kaimyninių valstybių dramatiškai susiklosčiusių santykių 
aukos buvo ne tik kariškiai, bet ir civiliai gyventojai. Atsitiktine 
auka tapusio mokytojo Petro Mockevičiaus mirties aplinkybės buvo 
nušviestos respublikinėje spaudoje. Sventojanske (dab. Sventijan-
skas) atostogavusį mokytoją, vaikštinėjantį su bičiuliu, iš anapus 
Nemuno pastebėjo lenkų legionininkai. Lenkams pradėjus šaudyti,  
P. Mockevičiaus bičiulis suspėjo pasislėpti, tuo tarpu pats mokytojas 
buvo nužudytas šūviu į galvą. Minima, jog žuvusiojo kūną, paliktą be 
batų ir drabužių, pavyko paimti tik sutemus37.

Lazdijų RKB mirties metrikų knyga. 1922 m. aktas Nr. 77: Pe-
tras Mockevičius, dvidešimt šešių metų, nevedęs, mokytojas pradinės 
mokyklos. [Mirė] 1922 m. liepos 14 d. Sventojanske, Kapčiamieščio 
valščiaus, Seinų apskrities. Nušautas. [Gyveno] Lazdijų miestelyje, 
Seinų apskrities [...] Vidugirių kaime, Krasnavo valščiaus, Punsko 
par. [Tėvai] Juozapas Mockevičius ir Ona Zimnickiutė, Vidugirių kai-
mo, Krasnavo valščiaus, Seinų apskrities. Tėvas miręs. Motina gyva. 
[Palaidotas] Lazdijuose. [Pranešė] Juozas Mockevičius.

P. Mockevičius (g. 1895 m. Vidugirių kaime) buvo baigęs Seinų 
mokyklą. Karo metais lankė vokiečių rengtus mokytojų kursus, o nuo 
1916 m. mokytojavo Seinuose. Kurį laiką P. Mockevičius buvo Seinų 
apskrities iždinės tarnautojas. 1922 m. persikėlė į Lazdijus, kur moky-
tojavo pradinėje mokykloje. P. Mockevičius buvo nuolatinis ELTOS 

37  Lazdijai. Lenkų žiaurumo auka. Lietuvos žinios, 1922 m. liepos 25 d., Nr. 118, p. 4.
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korespondentas, dažnai rašęs apie krašto įvykius. Aktyvus įvairių 
visuomeninių organizacijų narys38.

Dar vienas žmonių mirtimis pasibaigęs lietuvių ir lenkų 
susidūrimas, kuriame žuvo Lazdijų gyventojas, įvyko kitoje pasienio 
vietovėje – Kučiūnuose. Ankstų 1922 m. gruodžio 3 d. rytą miestelį 
užpuolė lenkų partizanai, prisėlinę mišku nuo kapinių pusės. Jie buvo 
apsiginklavę šautuvais, rankinėmis granatomis ir kulkosvaidžiu. 
Lenkai plėšė gyventojų turtą: drabužius, pinigus ir maistą. Įsiveržę į 
gyventojų namus, juos nušovė tarpduryje. Tarp septynių nužudytųjų 
Kučiūnuose buvo lazdijiškis Petras Kazlauskas, į šią vietovę atvykęs 
statyti krosnių ūkininkams39.

Lazdijų RKB mirties metrikų knyga. 1922 m. aktas Nr. 111: Pe-
tras Kazlauskas, 28 metų, vedęs, matininkas. 1922 m. gruodžio 3 d. 
[Mirė] Kučiunuose, Kučiunų valsčiaus, Seinų apskrities. Nušautas. 
[Gyveno] Lazdijuose, Lazdijų val., Seinų apskr. Liko pati Ona 32 metų. 
[Tėvai] Jokubas Kazlauskas ir Ona Leukevičiutė, gyvenimo vieta 
Marcikoviznoj, tevas gyvas, motina mirus. [Palaidotas] Lazdijuose. 
[Pranešė] Jokubas Kazlauskas.

Buvę žmonių smurtinių mirčių, sąlygotų ir asmeninių konfliktų. 
Tačiau tai buvo gana retas reiškinys, tekęs 1 iš 230 gyventojų. Kele-
tas nužudymo atvejų, iškilusių viešumon, su pikantiškomis smulkme-
nomis, paviešinta privačia informacija nušviesti prieškario spaudos 
puslapiuose (žr. Roliai, Lazdijų vlsč.). Tiesa, sulyginus straipsnio ir 
bažnyčios metrikų knygos duomenis, paaiškėja tam tikra detalė – 
mirties įraše nenurodyta informacija, jog mirusysis turėjo dukterį, 
kuri buvusi pagrindinė nužudymo liudininkė. Tai teikia žinią, jog ne 
visada galima tikėti aktus rašiusiųjų stropumu, o galbūt pranešusiųjų 
apie mirtį atsakingumu.

Lazdijų RKB mirties metrikų knyga. 1926 m. aktas Nr. 67: Igno-
tas Tamulionis, 25 metų, vedęs juodadarbis. [Mirė] 1926 m. rugpiūčio 
29 d. Rolių kaime, Krosnos valščiaus, Mariampolės apskritis. [Mirties 
priežastis] užmušimas. [Liko] Pati Jeva Urmanavičiutė, 20 metų. [Tė-
vai] Antanas Tamulionis [ir] Juzė Klimavičiutė, Simne, gyvi. [Palai-
dotas] Lazdijų kapinėse. [Pranešė] J. Nazdzeika.

38 Lazdijai. A. a. Petras Mockevičius. Lietuvos žinios, 1922 m. liepos 29 d., Nr. 122, p. 3.
39 Pavergtasis, Vėl baisios žudynės. Trimitas, 1922 m. gruodžio 16 d., Nr. 49 (119), p. 1–3; 

Lenkų užpuolimai eina pirmyn. Lietuvos žinios, 1922 m. gruodžio 6 d., Nr. 228, p. 3; 
Neutralė zona: Ek. Lazdijai. Lietuvos žinios, 1922 m. gruodžio 15 d., Nr. 235, p. 3.
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Trimitas, 1926 m. rugsėjo 16 d.,  
Nr. 36, p. 1171

Suvalkietis, 1935 m. kovo 17 d., Nr. 11 (255), p. 1

Bene labiausiai intriguojantys 
Lazdijų parapijos metrikų knygos ak-
tai slepia kraupią kaimynų dramą (žr. 
Linčo teismas). Smalsumą sukėlė du 
vienas paskui kitą einantys mirties 
įrašai, kurie byloja apie tame pačiame 
kaime tą pačią dieną įvykdytą dvigubą 
žmogžudystę tarp giminystės ryšiais 
nesusaistytų žmonių:

Lazdijų RKB mirties metrikų 
knyga. 1935 m. aktas Nr. 28: Antanas 
Kazlauskas, 63 metų, vedęs ūkininkas. 
[Mirė ir gyveno] 1935 m. kovo 9 d. 
Janaslavos kaime, Lazdijų valsč, Seinų 
apskrities. Nužudymas (peršautas). 
Liko pati Marcelė (Jonuškaitė) 48 
metų, sūnūs Petras 33 met., Juo-
zas 31 met., Vincas 29 metų, Vladas 
27 metų, Jonas 25 metų, Bronius 22 
metų. [Tėvai] Adomas Kazlauskas 
ir Anastazija Kunigiškaitė, Janaslavos kaime, abu mirę. [Palaidotas] 
Lazdijų kapinyne. [Pranešė] Vladas Kazlauskas.

Lazdijų RKB mirties metrikų knyga. 1935 m. aktas Nr. 29: Pe-
tras Sušinskas, 22 metų, nevedęs ūkininkaitis. [Mirė] 1935 m. kovo 9 d. 
Lazdijuose, Seinų apskrities ligoninė. Nužudymas. [Gyveno] Janasla-
vos kaime, Lazdijų valsč, Seinų apskrities. [Tėvai] Petras Sušinskas ir 
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Petronė Adamkevičiutė, Janaslavos kaime, tėvas miręs, motina gyva. 
[Palaidotas] Lazdijų kapinyne. [Pranešė] Petronė Sušinskienė.

Žmonių mirčių, kurių priežastis buvo nelaimingas nutikimas, pasi-
taikydavo kiek dažniau. Paprastai tokiuose įrašuose lakoniškai įvardinta 
nelaimingo įvykio priežastis (apdegimas, prigėrė, užmuštas griausmų, 
apšutinimas, apsinuodijo smalkėmis, perkūnija, paspringo, vidurių su-
sižeidimas ir kt.), rečiau pateikiamas platesnis aprašymas (iškrito iš ve-
žimo, sutrynė kuliamoji mašina). Dažniausiai mirtimi pasibaigę atsitiki-
mai įvyko įvairiuose vandens telkiniuose (durpyne, prūde bei Rimiečio 
ežere). Lazdijų krašte nelaimingomis aplinkybėmis mirė 34 gyventojai. 
Tačiau aptariamuoju laikotarpiu vos vienas mįslingas nutikimas pasiekė 
spaudą: LAZDIJAUS GYVENTOJAI išsikureno pirtį ir nuėjo vanotis. 
Staiga jie ėmė alpti. Vėliau daugumą apalpusių pavyko atgaivinti, bet 
Stankevičius neatgavęs sąmonės mirė40.

Lazdijų RKB mirties metrikų knyga. 1938 m. aktas Nr. 74: An-
tanas Stankevičius, 58 metų, nevedęs darbininkas. [Mirė ir gyveno] 
1938 m. lapkričio 12 d. Lazdijuose, Seinų ap. [Mirties priežastis] Ne-
laimingas atsitikimas Nr. 81. [Tėvai] Adomas Stankevičius ir (motina 
nežinoma). [Palaidotas] Lazdijų kapinyne. [Pranešė] Albinas Albavi-
čius.

Prieškario Lietuvoje gana retas įvykis buvo žmogaus mirtis sava 
valia. Katalikiškoje visuomenėje tai buvo mirtina nuodėmė, šeimos 
paslaptis ir gėda, kurią derėjo slėpti. Savižudybių rodikliai Lietuvo-
je, registruojami maždaug nuo 1924 m., buvo žemiausi Vakarų Eu-
ropoje: 100 000 gyventojų teko 8 savižudybės41. Tuo tarpu Lazdijų 
krašte per 17 nepriklausomos šalies metų nusižudė septyni vyrai, 
kurių amžius buvo nuo 16 iki 35 metų. Keturių savižudžių pasirinktas 
gyvenimo baigties būdas buvo nusišovimas, vieno – nusinuodijimas, 
dviejų – neįvardintas. Remiantis mirties metrikų knygomis, dėl dviejų 
savižudžių gyvybių dar kovojo Kauno ir Seinų apskrities ligoninių 
medikai, tačiau jie šiose gydymo įstaigose mirė. Anuomet egzistavu-
sios tradicijos apraiškos – laidoti savižudžius kapinių nešventintame 
kampe – liudijamos ir bažnytinėse knygose. Iki pat sovietinės oku-
pacijos Lietuvoje kapinių vartų raktus valdė Katalikų bažnyčia. Jei 

40 7 dienos Lietuvoje: LAZDIJAUS GyVENTOJAI. Diena, 1938 m. lapkričio 20 d., Nr. 47, 
p. 2.

41 Klimaitė V. Dėl savižudybės artimojo netekusių asmenų gedulo patyrimas. Daktaro  
disertacija: Vilniaus universitetas, 2015, p. 9.
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būdavo laidojamas savižudis, Bažnyčios nurodymu, kapinių vartus 
užrakindavo, o karstas į nešventintą kapinių kampą būdavo perke-
liamas per tvorą. Vyravusi nuostata buvo labiau moralinio pobūdžio, 
siekiant atbaidyti žmones nuo tokios gyvenimo baigties.

***
Išanalizavus 1922–1938 m. Lazdijų parapijos mirties metrikų 

įrašus, atsiskleidė, kad daugeliu atvejų mirusiųjų mirties priežastis 
nebuvo nustatyta. Nors Lazdijuose nuo 1919 m. buvo Seinų apskri-
ties ligoninė, tačiau greičiausiai žmonės menkai naudojosi gydytojų 
paslaugomis. Veikiau didesnį pasisekimą galėję turėti Lazdijų krašto 
alternatyviosios medicinos puoselėtojai, kurie, remiantis laikmečio 
spauda, turėjo gyventojų palaikymą. Nemaža dalis mirties faktą 
patvirtinančių įrašų greičiau nurodo ne vienam susirgimui priskirtinus 
simptomus nei konkrečią diagnozę. Vis dėlto tarp prieškario Lazdijų 
gyventojų dažniausiai įvardijamos mirties priežastys buvo senatvė ir 
džiova, o tarp kūdikių iki vienerių metų, kurie sudarė trečdalį visų 
mirusiųjų, – votis. Trys iš šimto gyventojų mirė nenatūralia mirtimi,  
t. y. tapo nelaimingų įvykių aukomis ar mirtį pasirinko sava valia.
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HOLOKAUSTO AUKų SKAIČIUS ALyTUJE – 
SOVIETų PRAMANAS?

Alytus garsėja kaip vienas žaliausių miestų Lietuvoje. Šio tei-
ginio savotiškas įrodymas – Pulko gatvės gale, Alytaus miesto teri-
torijoje, augantis Vidzgirio miškas. Jis užima 452 ha plotą. Iš jų net  
387 ha priklauso Vidzgirio botaniniam draustiniui, įkurtam 1960 me-
tais, siekiant išsaugoti nepaprastą Nemuno vingio (kilpos) augaliją. 
Šioje teritorijoje auga bemaž 350 skirtingų augalų rūšių.

Vidzgirio miško pakraštyje – nužudytų žydų tautybės asmenų pa-
laidojimo vieta. 1941 m. vasarą, Alytų okupavus Vokietijos kariuome-
nės padaliniams, Vidzgirio miške buvo šaudomi ir bendruose kapuose 
laidojami žydų tautybės asmenys. Šis miškas amžinojo poilsio vieta 
tapo ne tik daugeliui Alytaus miesto, bet ir aplinkinių miestelių žydų. 
Jiems atminti 1959 m. birželio mėn. pastatytas paminklinis obeliskas, 
kurio memorialinėje plokštėje rašoma:

Čia vokiškieji okupantai ir buržuaziniai nacionalistai 1941–1944 
metais žvėriškai išžudė 60 000 taikių tarybinių piliečių, vaikų, mote-
rų, senelių.

Lietuvos KP Alytaus rajono komitetas ir rajono vykdomasis ko-
mitetas.

1959. VI. 21.

Kiekvienas paminklas turi savo istoriją, savo džiaugsmą ar 
skausmą.

Sovietmečio laikų periodinėje spaudoje, enciklopedijose, pro-
pagandinėje literatūroje, taip pat Nepriklausomos Lietuvos (po  
1990-ųjų) istorinėje literatūroje, spaudoje bei internetinėje žiniasklai-
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doje atkakliai tvirtinama, kad hitlerinės okupacijos metais masinių žu-
dynių vietoje (Alytuje, Vidzgirio miške) buvo palaidota apie 60 000 
žydų, iš jų apie 2 000 žydų alytiškių. Šis siaubingas skaičius mums pri-
metamas daugelyje holokausto tyrinėjimų suvestinių, studijų, knygų.

Tokie skaičiai Alytų „išgarsino“ ne tik Lietuvoje, bet ir dauge-
lyje pasaulio šalių. Sovietmečiu į miestą atvykstančios turistų grupės 
visada buvo vedamos į Vidzgirio mišką, prie rusų belaisvių kapų, sve-
čiams buvo rodomos vietos, kur palaidoti Alytaus prieigose žuvę Rau-
donosios armijos kariai (35 tūkstančiai) ir nužudyti tarybiniai piliečiai 
(60 tūkstančių). Alytiškiams buvo skaudu, nes susidarydavo įspūdis, 
kad šiame mieste daugiau kuo domėtis tarsi ir nėra. Lietuviai buvo 
vadinami žydšaudžiais, apspjaudyti, sutrypti. Palikti be teisės aiškintis 
ir gintis.

Bet pabandykime dar kartą pasklaidyti archyvinius dokumentus 
ir atkurti tų tragiškų dienų įvykius.

Regioniniai holokausto tyrimai yra dar palyginti naujas reiški-
nys bendroje Lietuvos istorijos problematikoje. Tačiau tokio pobūdžio 
tyrinėjimai būtini, nes sovietmečio oficialiuose dokumentuose, doku-
mentų rinkinių komentaruose, propagandinėse bei istorikų studijose 
randami gana skirtingi duomenys. Vokiečiai savo raštuose nevengė, 
bet ir nesiekė didelio tikslumo, įsivaizduodami, kad jų šioje srityje 
niekas smulkmeniškai netikrins, o žydai Rytų srityse vis tiek būsią 
išnaikinti.

Sovietmečio oficialiuose dokumentuose gana akivaizdus abejin-
gumas karo aukoms. Maskvoje dar 1943 m. buvo įsteigta ypatingoji 
komisija tirti nacių nusikaltimams. 1944 m. rudeniop šios komisijos 
padalinys pradėjo darbą Lietuvoje. Komisijos dirbo didžiuosiuose 
miestuose ir kiekvienoje apskrityje. Kaip ir daug kas Sovietų Sąjungo-
je, taip ir minėtos komisijos veikla įgavo eilinės propagandinės kam-
panijos pobūdį. Dirbta skubotai ir atmestinai. 1945 m. pabaigoje nacių 
nusikaltimai jau buvo „ištirti“ ir ataskaita iškeliavo į Maskvą. Taigi į 
ataskaitą pateko toli gražu ne viskas. Panaši komisija buvo įsteigta ir 
Lenkijoje. Nepalyginamai atkaklesni ir kryptingesni šioje srityje buvo 
mūsų kaimynai lenkai, kurie net keletą dešimtmečių po karo pabaigos 
vis dar ieškojo duomenų apie karo aukas bei nuostolius ir tuos duome-
nis skrupulingai fiksavo.

Žydų ir kai kurių kitų gyventojų grupių žudynes okupuotoje So-
vietų Sąjungos teritorijoje organizavo Vokietijos Saugumo policijos ir 
SD operatyvinės grupės – Einsatzgruppen (EG), kurios suformuotos 
1941 m. pavasarį. Jose tarnavo apie 3000 karių. Jų formali paskir-
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tis buvo užtikrinti priešakinių Vokietijos karinių dalinių saugumą 
ir kovoti su partizanais, komisarais, komunistais – provokatoriais ir 
priešiškais naciams elementais, t. y. „apsivalyti“ nuo nepageidauja-
mų gyventojų grupių. EG buvo padalytos į mažesnes grupes ir kari-
nius būrius. Pabaltijyje veikė operatyvinė grupė A, kuriai vadovavo  
V. Štalekeris (Franz Walter Stahlecker), o nuo 1942 m. kovo 24 d. –  
H. Jostas. Kurį laiką Lietuvos teritorijoje V. Štalekerio nurodymu „ap-
sivalymo“ operacijas atliko Vokietijos operatyviniai Saugumo polici-
jos 2, 3 ir 9 būriai. Šiek tiek vėliau, nuo 1941 m. spalio mėn., čia buvo 
paliktas tik vienas būrys Nr. 3 (Einsatzkommando-3), kuriam vado-
vavo K. Jėgeris (Karl Jäger) ir E. Erlingeris (Ehrlinger). Šiame būryje 
buvo apie 110–120 karių.

1941 m. liepos mėn. pradžioje buvo sudarytas mišrus vokiečių ir 
lietuvių žydams žudyti motorizuotas dalinys, vadinamas „skrajojan-
čiuoju būriu“ (Rollkommando). Jam vadovavo SS oberšturmfiureris 
(vyresnysis leitenantas) J. Hamanas (Joachim Hamann). Šis „skra-
jojantysis būrys“ per kelis mėnesius išžudė 136 421 žydą, t. y. apie 
75–80 proc. visų Lietuvoje karo išvakarėse gyvenusių žydų.

Kaip buvo organizuojamos visos žudynės ir vykdomos egzeku-
cijos, smulkiai aprašyta siunčiamuose į Berlyną raportuose. V. Štale-
keris ir K. Jėgeris savo ataskaitose pateikė statistinius duomenis, kiek 
žydų ir kitų gyventojų grupių buvo sušaudyta Lietuvoje nuo 1941 m. 
liepos 4 d. iki tų pačių metų gruodžio 1 d. Nurodytas ne tik sušaudytų 
žmonių skaičius, bet taip pat vieta, laikas, tautybė, atskirai pateiktas 
nužudytų vyrų, moterų ir vaikų skaičius.

1941 m. gruodžio 1 d. Saugumo policijos ir SD operatyvinio bū-
rio Nr. 3 (Einsatzkommando) vado SS štandartenfiurerio K. Jėgerio 
pasirašytame slaptame valstybinės svarbos dokumente „Suvestinės 
žinios apie operatyvinio būrio Nr. 3 teritorijoje iki 1941 m. gruodžio  
1 d. įvykdytas egzekucijas“, išsiųstame į Berlyną, rašoma:

Operatyvinis būrys Nr. 3 perėmė saugumo policijos funkcijas 
Lietuvoje 1941 m. liepos 2 d. Suorganizavus skrajojantį būrį, SS 
oberšturmfiureriui Hamanui (Hamann) ir 8–10 patikimų operatyvi-
nio būrio Nr. 3 vyrų vadovaujant, kartu su lietuvių partizanais buvo 
įvykdytos šios akcijos:

[...] 1941.VIII.13 Alytus – 617 žydų, 100 žydžių, iš viso 717.
1941.VIII.13–31 Alytus ir jo apylinkės – 233 žydai.
1941.IX.9 Alytus – 287 žydai, 640 žydžių, 352 žydų vaikų, iš viso 

1279.
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Šis K. Jėgerio raportas pirmą kartą viešai paskelbtas 1946 m. sau-
sio 23 d. Pabaltijo karo apygardos prokuroro kaltinimo išvadoje – by-
loje dėl vokiečių fašistinių grobikų piktadarybių Latvijos, Lietuvos ir 
Estijos teritorijose.

1944 m. rugpjūčio 28 d. kvotos protokole alytiškis Bolius Valen-
tukevičius rašė:

[...] Aš mačiau kaip varė gatve žydus šaudyti 5 kartus. Pirmą 
kartą mačiau 700 žmonių, antrą kartą 500 žmonių, trečią kartą 600 
žmonių, ketvirtą kartą 400 žmonių, penktą kartą 600 žmonių. Tame 
skaičiuje buvo moterys, vyrai ir vaikai. Juos visus varė į mišką už 
kareivinių. Kaip šaudė nemačiau, nes neprileisdavo.

1944 m. rugpjūčio 28 d. akte „Apie įvykusias Alytaus mieste ma-
sines žmonių žudynes 1941–1944 metais“ alytiškis mokytojas Kazys 
Klimavičius rašė:

[...] Aš iš vietos gyventojų, gyvenančių arčiau kareivinių ir todėl 
daugiau žinančių, kas jų rajone dedasi, girdėjau, kad įvairiose Aly-
taus miško vietovėse, pradedant nuo tilto, vadinamo Kaniūkų tiltu, iki 
Vidzgirio, palaidota masiniai nužudytų, o taip pat mirusių nuo bado 
ir ligų aukų (iki 1944 m. pradžios):

a) belaisvių apie 36 000 žmonių;
b) žydų apie 11 000 žmonių;
c) išvežtų iš Gudijos karo zonų civilių gyventojų apie 6 000 

žmonių.
Pirmose partijose buvo nužudyta apie 600 žydų tautybės žmo-

nių, daugiausiai inteligentų, 1941 m. liepos mėn. Antroje partijoje vėl 
buvo žudomi daugiau inteligentai, bet jau kartu ir moterys. Tokiomis 
partijomis šaudė apie du mėnesius. Paskutinėse partijose daugiausia 
žudomi buvo vaikai.

1944 m. rugpjūčio 29 d. akte alytiškis mokytojas Pranas Purvis 
rašė:

[...] 1941 m. rugsėjo mėn. pradžioje, vieną dieną apie 10 val. 
ryto, teko man pačiam matyti vokiečių pareigūnus sušaudant apie 
834 žydes moteris ir vaikus. Šaudomieji buvo suvaryti į 2 ilgas, apie 
kokius 10 metrų x 4 metrai duobes, ir po sušaudymo užkasti rusų 
belaisvių. Diena prieš tai Alytuje taip pat, bet kitoje vietoje, buvo su-
šaudyta apie 3 000 žydų vyrų, bet tą kartą aš tik šaudymą girdėjau, 
bet savo akimis pačio įvykio nemačiau.
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1944 m. rugpjūčio 29 d. parodymuose alytiškis Juozas Miglinas 
rašė:

[...] Tikros datos neprisimenu, kai iš po nakties dingdavo žyde-
liai, ir kaip vėliau paaiškėjo, kad jie buvo šaudomi. Vėliau buvo sušau-
dyti ir likusieji, kurių Alytaus mieste galėjo būti apie 1 200 asmenų. 
Tas pats atsitiko ir su provincijos žydeliais, bet provincijos žydelių 
skaičiaus tikrai nežinau.

1944 m. rugpjūčio 30 d., dalyvaujant keturiems Alytaus Vidzgi-
rio gatvės gyventojams – liudininkams, surašytas aktas apie nužudytų 
asmenų užkasimo vietas:

[...] Buvo surastos duobės, kur buvo sušaudyti piliečiai žydų tau-
tybės, lietuviai ir kiti 1941 m. rugpjūčio pabaigoje – rugsėjo pradžio-
je. Apžiūrėta viena duobė, kur gali būti palaidota apie 150 žmonių. 
Antra duobė, kur bus apie 100 žmonių. Trečia duobė apie 150 žmo-
nių. Atskiras kapas kelių žmonių. Antras atskiras kapas kelių žmonių. 
Trys duobės, kiekvienoje duobėje gali būti po 20 žmonių. Ketvirta di-
delė duobė, kur gali būti apie 500 žmonių. Penkta didelė duobė, kur 
gali būti 500 žmonių. Šešta didelė duobė, kur gali būti 500 žmonių. 
Septinta duobė, kur gali būti 100 žmonių. Aštunta didelė duobė, kur, 
sulig parodymų, buvo sušaudyti komjaunuoliai pradžioje karo, dau-
giausiai mergaitės, maždaug 500. Viena maža duobė, kur gali būti 10 
žmonių. Buvo apžiūrėtos duobės, nurodant vietos gyventojams, kurie 
nuvedė ir parodė, ir jie pasirašo ant akto.

Aktą surašė Alytaus apskrities milicijos viršininkas leitenantas 
(parašas)

1944 m. rudenį (manytina, kad rugsėjo mėn.) Lietuvos SSR 
NKVD Alytaus apskrities skyriaus viršininko sudarytoje suvestinėje 
„Duomenys apie vokiečių fašistų piktadarybių aukas Alytaus mieste 
ir Alytaus apskrityje“ rašoma:

[...] Alytaus mieste ir valsčiuje nužudyta civilių gyventojų 18 200 
(iš jų 2 800 vaikai) ir nužudyta 18 000 karo belaisvių.

Alytaus apskrityje iš viso nužudyta civilių gyventojų 27 292 (iš jų 
4 879 vaikai) ir nužudyta 18 087 karo belaisvių.

1945 m. pradžioje Lietuvos TSR respublikinės komisijos vokiškų-
jų fašistų piktadarybėms tirti pirmininko Antano Sniečkaus pasirašy-
tame dokumente „Bendros žinios apie vokiškųjų fašistų piktadarybių 
aukas Lietuvos TSR“ rašoma:

[...] Alytus – užmušta, nukankinta 60 000 taikių gyventojų.
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Šioje suvestinėje pirmą kartą paminėta, kad Vidzgiryje nužudyta 
60 tūkstančių žmonių ir dar apskrityje 2 389 bei nukankinta 35 tūks-
tančiai rusų belaisvių. Tokiu būdu Alytus pateko tarp „prizininkų“, 
nes A. Sniečkaus suvestinėje tvirtinama, kad Paneriuose nužudyta 100 
tūkstančių, o Kaune – 73 tūkstančiai.

1945 m. vasario 21 d. laikraštyje „Tarybinė Dzūkija“ paskelbtame 
mokytojo Kazio Klimavičiaus straipsnyje „Švietimas Alytaus apskri-
tyje“ rašoma:

[...] Tik pačiame Alytuje įvairiais būdais nužudė jie daugiau kaip 
60 tūkstančių žmonių (belaisvių ir laisvų piliečių: rusų, žydų, lietuvių 
ir kt.).

1947 m. vasario 9 d. laikraštyje „Tarybinė Dzūkija“ rašoma:
[...] Jau pirmąją savo viešpatavimo Alytuje dieną vokiškieji bu-

deliai sušaudė apie 1 000 Alytaus miesto vyrų, o per visą okupacijos 
metą jie išžudė per 60 000 žmonių.

1948 m. birželio 26 d. laikraštyje „Tarybinė Dzūkija“ rašoma:
[...] Vien tik Alytuje pirmąją okupacijos dieną vokiečiai nužu-

dė 800 žmonių. Vėliau vokiečiai per okupacijos metus išžudė 10 000 
žmonių.

1957 m. birželio 15 d. laikraštyje „Komunistinis rytojus“ rašoma:
Alytuje vokiečių okupacijos metais buvo išžudyta apie 30 000 

žmonių. Lietuvių – miesto gyventojų sušaudyta 1 000 žmonių, žydų 
– apie 15 000, įvairios tautybės karo belaisvių – apie 14 000. Tame 
skaičiuje daug vaikų, senelių ir moterų.

1957 m. išleistoje knygoje „Hitlerininkų piktadarystės Pabaltijy-
je“, kurioje pateikiami duomenys iš 1946 m. Pabaltijo Karo tribunolo 
teismo, rašoma:

[...] Alytaus mieste 1941 metų rugpjūčio mėnesį apie 13 tūkstan-
čių žydų tautybės gyventojų buvo suvaryta į kalėjimą. Po savaitės žy-
dai grupėmis po kelis šimtus žmonių buvo išvedami už karinio mies-
telio ir sušaudomi. Šiose operacijose aktyviai dalyvavo generolui 
leitenantui Volfgangui Ditfurtui pavaldūs komendantūra ir apsaugos 
būriai (15 tomas, bylos lapai 90, 91, 94, 95).

1958 m. birželio 25 d. laikraštyje „Komunistinis rytojus“ rašo-
ma:
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[...] Alytuje yra dar vieni kapai. Čia hitlerininkai nužudė apie 
10 000 žydų tautybės gyventojų. Per visą savo siautėjimo laikotarpį 
vokiečiai nužudė 30 000 žmonių.

1959 m. birželio 24 d. laikraštyje „Komunistinis rytojus“ rašoma:
[...] Fašistai ir jų pakalikai buržuaziniai nacionalistai Vidzgirio 

miške nekaltai nužudė 35 tūkstančius karo belaisvių ir 60 tūkstančių 
gyventojų.

1959 m. išleistoje knygoje „Nemuno vingiuose“ rašoma:
[...] 1941 metais Dzūkijos sostinėje nuožmusis priešas sušaudė 

apie 1 000 Alytaus gyventojų, apie 35 tūkstančius tarybinių karo be-
laisvių, apie 60 tūkstančių iš įvairių Lietuvos vietų atgabentų žydų 
tautybės žmonių.

1960 m. išleistoje knygoje „Alytus“ rašoma:
[...] Žaliajame Vidgiryje – 60 tūkstančių tarybinių žmonių kapai.

1960 m. išleistoje knygoje „Kraują sugėrė Dzūkijos smėlis“ ra-
šoma:

[...] Šešiasdešimt tūkstančių. Tiek žmonių hitlerinės okupacijos 
metais nužudyta tik šiame Vidzgirio miške.

1966 m. leidinyje „Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija“ ra-
šoma:

[...] Pirmosiomis Didžiojo Tėvynės karo dienomis Alytuje ka-
reivinių rajone hitlerininkai įrengė karo belaisvių stovyklą Nr. 133, 
kurioje buvo sunaikinta apie 35 000 belaisvių. Vidzgirio miške prie 
Alytaus hitlerininkai ir vietiniai buržuaziniai nacionalistai žudė ta-
rybinius aktyvistus, žydus. Vidzgiryje 1941–1943 metais palaidota 
apie 60 000 fašistų nužudytų tarybinių piliečių.

1967 m. kovo 25 d. Alytaus rajono laikraščio „Komunistinis ry-
tojus“ redaktoriaus pavaduotojo pasirašytame rašte Istorijos instituto 
prie LKP CK direktoriaus pavaduotojui R. Maliukevičiui rašoma:

Masinėmis žudynių vietomis Alytuje hitlerinės okupacijos metais 
laikytina:

1. Alytaus miškas, į šiaurę nuo Vidzgirio, rytiniame miesto pa-
kraštyje, buvusiame kariniame miestelyje (tarybinių karo belaisvių 
stovykla). Čia nužudyta 35 000 tarybinių karo belaisvių (Ypatingo-
sios komisijos duomenys). Statant paminklą broliškuose kapuose, va-
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dovautasi šiais duomenimis. Minėtą skaičių nužudytų tarybinių karo 
belaisvių skelbia ir paminklo memorialinė lenta.

2. Vidzgirio šilas, miesto pietryčių pakraštyje, kairiajame Ne-
muno krante. Čia nužudyta ir palaidota 60 000 tarybinių piliečių 
(Ypatingosios komisijos duomenys). Vidzgirio šile sušaudyti tarybi-
niai aktyvistai, žydai, o taip pat palaidoti nuo išsekimo ir ligų mirę iš 
rytinių TSRS rajonų evakuoti žmonės. Statant paminklą broliškuose 
kapuose, vadovautasi šiais duomenimis. Paminklo memorialinė lenta 
skelbia, kad čia palaidota 60 000 tarybinių žmonių.

1969 m. išleistoje knygoje „Niekas nepamirštas, niekas nepamirš-
ta“ rašoma:

[...] Vidzgirio miške hitlerininkai ir vietiniai buržuaziniai nacio-
nalistai nužudė 60 000 tarybinių aktyvistų ir žydų tautybės žmonių.

1973 m. išleistoje knygoje „Alytus“ rašoma:
[...] Nuo pat karo pradžios Alytuje hitlerininkai naikino tarybi-

nius aktyvistus, karo belaisvius, žydų tautybės žmones. Kareivinių 
rajone buvo įrengta karo belaisvių stovykla, kurioje sunaikinta apie 
35 tūkstančius belaisvių. 1941–1944 metais hitlerininkai ir jų pagal-
bininkai buržuaziniai nacionalistai sunaikino apie 100 tūkstančių 
žmonių.

1985 m. leidinyje „Tarybų Lietuvos enciklopedija“ rašoma:
[...] Didžiojo Tėvynės karo metais Alytaus miške vokiečių fašis-

tų okupantai ir lietuvių buržuaziniai nacionalistai nužudė daugiau 
kaip 100 000 tarybinių karo belaisvių ir civilių gyventojų. 1941–1942 
metais okupantai vokiečiai karo belaisvių stovykloje Alytuje nužudė 
apie 35 000 žmonių. Vidzgirio miške prie Alytaus nužudyta apie 60 
000 žmonių.

Tadas Navickas Jungtinėse Amerikos Valstijose 1988 m. išleistoje 
knygoje „Alytus ir jo apylinkės“ rašo:

[...] 1941 m. rugpjūčio mėnesio pradžioje Vidzgirio miške pra-
sidėjo masinis Alytaus žydų naikinimas. Per keliolika dienų buvo iš-
šaudyti beveik visi Alytaus žydai ir ten palaidoti masiniuose kapuose. 
Vėliau buvo gabenami žydai ir iš kitų Lietuvos vietovių ir net iš kitų 
kraštų sunaikinimui. Sovietų paskelbtomis žiniomis, Vidzgirio miške 
buvo palaidota apie 60 000 žydų, jų tarpe ir apie 2 000 Alytaus žydų.

1959 m. birželio 21 d. buvo atidengti du aukšti paminklai – obe-
liskai. Vienas jų buvo pastatytas atminimui nacių sušaudytų žydų, 
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kurių skaičius neva siekęs apie 60 000, o kitas buvo atminimui na-
cių nelaisvėje mirusiems sovietų kariams, kurių skaičius siekęs iki 
35 000.

1986 m. išleistoje knygoje „Alytaus rajonas“ rašoma:
[...] Didžiojo Tėvynės karo metais hitleriniai okupantai ir bur-

žuaziniai nacionalistai Vidzgiryje, prie kelio, kuris tarsi pratęsia 
K. Požėlos gatvę, sušaudė 60 tūkstančių žmonių. Ties „Dainavos“ 
siuvimo fabriku pušyne ilsisi dar 35 tūkstančiai jų aukų – daugiau-
sia tarybiniai karo belaisviai. Fašistinio teroro aukoms pastatyti 
obeliskai.

1989 m. išleistame leidinyje „Mūsų Lietuva“ rašoma:
[...] 1941 m. vasaros pabaigoje, Vidzgirio miško pašlaitėse 

prasidėjo masiniai žydų tautybės gyventojų žudymai. Per kelias 
dienas buvo išžudyti beveik visi Alytaus ir jo apylinkės žydai. Visi 
palaidoti ten pat, masiniuose kapuose. Po to buvo pradėta gabenti 
į Vidzgirio mišką ir kitų Lietuvos vietovių žydai, o vėliau netgi ir 
iš kitų kraštų.

Sovietų po karo paskelbtais duomenimis, Vidzgirio miške buvo 
palaidota apie 60 000 žydų, o Alytaus miške apie 35 000 karo belais-
vių. 1959. VI. 21 jiems atidengti du aukšti paminklai – obeliskai.

1991 m. žurnale „Lietuvos Jeruzalė“ rašoma:
[...] Didžiausios žydų žudynių vietos buvo šios:
Vidzgirio miškas (prie Alytaus) – apie 60 000.

1994 m. vasario 22 d. kraštotyrininkas Antanas Rinkevičius lai-
kraštyje „Alytaus naujienos“ rašė:

[...] Vidzgirio miške buvo sušaudyta apie 20 000 Alytaus žydų 
– vyrų, moterų ir vaikų, taip pat iš Alovės, Daugų, Miroslavo, Nemu-
naičio ir kitų miestelių.

Išeivijos žurnalistas Albinas Gražiūnas 1996 m. išleistoje knygoje 
„Lietuva dviejų okupacijų replėse 1940–1944“ rašė:

[...] Alytuje buvo nužudyta ne tik maždaug 1 000 Alytaus, bet ir 
Daugų, Butrimonių, Simno, Veisėjų ir kelių kitų miestelių žydų. Juos 
visus sušaudė Vidzgirio miške, esančiame apie 1 kilometrą nuo mies-
to Sūduvos pusėje. Vidzgiryje sušaudė iš Austrijos bei kitų Europos 
kraštų atvežtus žydus bei Alytaus stovyklos kalinius – iš viso sunai-
kinta apie 60 000 žmonių.
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1997 m. istorikas dr. Sigitas Jegelevičius straipsnyje „Holokaustas 
Lietuvoje: skaičių pinklėse“ pateikė Lietuvoje gyvenusių ir nužudytų 
žydų skaičių lyginamąją lentelę (pagal archyvo ir spaudos duomenis). 
Joje įvardijo, kad Alytaus apskrityje 1940 m. liepos 1 d. gyveno 6 754 
žydai, o apskrities teritorijoje karo pradžioje buvo išžudyti 64 136 žy-
dai. Tačiau dėl šio skaičiaus autorius pastabose rašė:

[...] Visiškai neįtikėtinas yra Alytaus apskr. nužudytųjų skai-
čius. Toks skaičius atsirado todėl, kad pokario metais, neatsakingai 
elgiantis su skaičiais (juos išpučiant), visur buvo rašoma, kad Vidz-
girio miške masiniuose kapuose, kur buvo šaudomi žydai, palaido-
ta 60 000 žmonių. Neteisingai buvo rašoma, kad čia masiškai buvo 
laidojami perkeltieji asmenys iš Oriolo, Kursko, Polocko, Smolensko, 
Pskovo, Leningrado sričių, kurių niekas specialiai nenaikino. Aly-
taus perkeltųjų asmenų stovykloje nuo 1943 m. vasaros nuo ligų ar 
išsekimo mirę žmonės buvo laidojami individualiose ar šeimyninėse 
kapavietėse už rusų karo belaisvių masinių kapų miške, rytiniame 
miesto pakraštyje. Tik vargu ar ten buvo palaidota bent tūkstantis 
perkeltųjų asmenų. Šie kapai ir dabar dar gana ryškūs. Vidzgirio ka-
puose buvo palaidota ne tik Alytaus ir kai kurių apskrities miestelių 
(Alovės, Nemunaičio, Miroslavo, Daugų ir kt.) žydai, bet ir nemažai 
1941 m. sušaudytų sovietinių aktyvistų ar komunistų, taip pat vėliau 
iš Alytaus kalėjimo išvestų pasmerktų žmonių. Tik jų būta apie šimtą.

1999 m. birželio 23 d. žurnalistas Romualdas Launikonis laikraš-
tyje „Alytaus naujienos“ rašė:

[...] Neseniai kalbėjausi su pokario metais Alytaus kraštotyros 
muziejui vadovavusiu Henriku Lizdeniu. Partijos komiteto sekreto-
rius Šimonis jam pavedė ištirti Vidzgirio kapavietę. Jis su komisija 
miške rado septynias įdubusias kapavietes. Pakasinėjus buvo labai 
suabejota, kad čia galėtų būti palaidota 60 tūkstančių žmonių. Liz-
denis tada pareiškė, kad čia galėjo amžiną poilsį rasti tik apie du 
tūkstančius žydų. Pridėjus sušaudytuosius už kareivinių bei vėliau-
siai nužudytą Šmulės Beiralo šeimą, kurios nedidelis kapelis yra toje 
vietoje, kur dabar pastatytas obeliskas, ir susidarytų tikrasis nužu-
dytųjų skaičius – 2 229. Deja, komisija neatsižvelgė į istoriko protes-
tus, o pareiškė: „Nežiūrint abejonių, telieka Sniečkaus pasirašytoje 
suvestinėje nurodytas skaičius 60 000“.

Prof. Algimantas Miškinis 1999 m. išleistoje knygoje „Lietuvos 
urbanistikos paveldas ir jo vertybės“, aprašydamas Alytaus miesto 
istoriją, rašė:
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[...] Nuo 1941 m. rugpjūčio mėn. Vidzgirio miške vokiečiai su-
šaudė apie 2 000 Alytaus ir 58 000 – kitų Lietuvos vietovių, net už-
sienio žydų.

2001 m. išleistoje „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ rašoma:
[...] Vidzgirio miške 1941–1944 m. nužudyta apie 2 000 Alytaus ir 

apie 58 000 kitų Lietuvos vietų žydų.

2002 m. išleistoje istoriko dr. Arvydo Anušausko parengtoje kom-
paktinėje plokštelėje „Holokaustas Lietuvoje“ pateikiami duomenys:

Žydų žudynių vietos.
Vidzgirio šilas, pietinis Alytaus pakraštys. 1941 m. rugpjūčio 13 

d. buvo sušaudyta 719 žmonių.
Alytus ir jo apylinkės. 1941 m. rugpjūčio 13–31 d. sušaudyti 233 

žydai.
Alytus. 1941 m. rugsėjo 9 d. sušaudyti 1279 žydai.

Istorikė dr. Regina Žepkaitė 2004 m. išleistoje knygoje „Alytaus 
istorinė raida“ rašė:

[...] Karo metais į Alytų buvo vežami žydai ne tik iš įvairių Lie-
tuvos vietovių, bet net ir iš kitų SSRS vietų. Sovietų okupacijos laiko-
tarpiu skelbtais duomenimis, Vidzgirio miške buvo palaidota apie 60 
tūkstančių žydų tautybės žmonių.

2006 m. Maskvoje išleistoje knygoje „Lietuvos tragedija: 1941–
1944 metai“ pateiktas 1944 m. spalio 18 d. pranešimas „Apie sovie-
tinių žmonių žvėriškų naikinimų aktus, įvykdytus vokiečių Lietuvos 
TSR teritorijoje, Alytaus miesto rajone“ (dokumento originalas yra 
Rusijos FSB Centriniame archyve, f. 100, ap. 11, b. 5, l. 160–165), ku-
riame rašoma (versta iš rusų kalbos):

[...] 1941 m. rudenį Alytaus pietinėje pusėje, tankų poligone, su-
šaudyta apie 7 000 žydų tautybės asmenų. 

2006 m. kelionių vadove „Lietuva“ rašoma:
II pasaulinio karo pradžioje Vidzgirio miške sušaudyta dešim-

tys tūkstančių žydų. Masinių žudynių vietoje, kur ilsisi 60 tūkstan-
čių žmonių palaikai, įrengtas memorialas. Pagrindinis jo akcentas 
– skulptūra, vaizduojanti sulaužytą Dovydo žvaigždę.

2016 m. vasario 29 d. šių eilučių autorius išsiuntė Lietuvos gy-
ventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui (LGGRTC) bei  
2016 m. kovo 14 d. Alytaus kraštotyros muziejui prašymus atlikti isto-
rinius tyrimus „Dėl žydų genocido Alytuje 1941 m. rudenį“:
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Dar nuo 1959-ųjų sovietmečio laikų propagandinėje literatūro-
je, taip pat Nepriklausomos Lietuvos (po 1990-ųjų) istorinėje litera-
tūroje, spaudoje bei internetinėje žiniasklaidoje rašoma ir teigiama, 
kad hitlerinės okupacijos metais masinių žudynių vietoje (Alytuje, 
Vidzgirio miške) buvo palaidota apie 60 000 žydų, iš jų apie 2 000 
žydų alytiškių.

Netgi 2006 m. kelionių vadove „Lietuva“ (Giedrė Jankevičiūtė, 
Vilnius, R. Paknio leidykla, p. 393) vis dar teigiama: „II pasaulinio 
karo pradžioje Vidzgirio miške sušaudyta dešimtys tūkstančių žydų. 
Masinių žudynių vietoje, kur ilsisi 60 tūkst. žmonių palaikai, įreng-
tas memorialas, kurio akcentas – skulptūra, vaizduojanti Dovydo 
žvaigždę (1993 m.; skulptorius Aloyzas Smilingis)“.

Dr. Sigitas Jegelevičius, atlikęs tyrimą ir paskelbęs straipsnį 
„Holokaustas Lietuvoje: skaičių pinklėse“ („Lietuvos istorijos studi-
jos“, t. 5. Vilnius, 1997, p. 148–157), pastaboje Nr. 5 rašė: „Visiškai 
neįtikėtinas yra Alytaus apskr. nužudytųjų skaičius. Toks skaičius 
atsirado todėl, kad pokario metais, neatsakingai elgiantis su skai-
čiais (juos išpučiant), visur buvo rašoma, kad Vidzgirio miške masi-
niuose kapuose, kur buvo šaudomi žydai, palaidota 60 000 žmonių. 
Neteisingai buvo rašoma, kad čia masiškai buvo laidojami perkeltieji 
asmenys iš Oriolo, Kursko, Polocko, Smolensko, Pskovo, Leningrado 
sričių, kurių niekas specialiai nenaikino. Alytaus perkeltųjų asmenų 
stovykloje nuo 1943 m. vasaros nuo ligų ar išsekimo mirę žmonės 
buvo laidojami individualiose ar šeimyninėse kapavietėse už rusų 
karo belaisvių masinių kapų miške, rytiniame miesto pakraštyje. Tik 
vargu ar ten buvo palaidota bent tūkstantis perkeltųjų asmenų. Šie 
kapai ir dabar dar gana ryškūs. Vidzgirio kapuose buvo palaidota 
ne tik Alytaus ir kai kurių apskrities miestelių (Alovės, Nemunaičio, 
Miroslavo, Daugų ir kt.) žydai, bet ir nemažai 1941 m. sušaudytų 
sovietinių aktyvistų ar komunistų, taip pat vėliau iš Alytaus kalėjimo 
išvestų pasmerktų žmonių. Tik jų būta apie šimtą.“

Galima manyti, kad Alytuje nacių sušaudytų holokausto aukų 
skaičius neviršija 14–16 tūkstančių aukų, o 60 000 – tai KGB sukur-
tas pramanas, sovietmečiu turint tikslą lietuvius sukompromituoti, 
kaip „didelius“ nacių bendrininkus. Ši tendencija buvo pritaikyta ir 
kitose Lietuvos vietovėse.

Vadovaujantis aukščiau išdėstytu, p r a š a u:
kreiptis į istorikus, kad būtų atliktas profesionalus tyrimas dėl 

sovietmečiu tuometinės nomenklatūros, inspiruojant KGB, sukurtos 
melagingos ir klaidinančios informacijos pateikimo (tariamai, kad 
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Alytuje, Vidzgirio miške palaidota 60 000 holokausto aukų), duodan-
čios pagrindo žydams nacionalistams ir judofilams šmeižti lietuvių 
tautą, kad lietuviai – žydšaudžiai. 

Jeigu tyrimas bus atliktas objektyviai, tai turėtų būti išsklaidytos 
abejonės ir atstatyta istorinė tiesa.

Gintaras Lučinskas (parašas)

2016 m. gegužės mėn. gautas iš Alytaus kraštotyros muziejaus 
istoriko Vilmanto Dunderio parengtas informacinis raštas „Dėl žydų 
genocido Alytuje 1941 m.“:

Atsakydami į Jūsų 2016 m. kovo 14 d. pateiktą prašymą atlikti 
tyrimą dėl 1941 m. Alytuje vykdyto žydų tautybės gyventojų genocido 
informuojame, kad tokio tyrimo atlikimas trunka ilgiau nei 20 darbo 
dienų, kurios yra numatytos atsakymo pateikimui pagal „Teisės gauti 
informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų“ įstaty-
mą. Neturėdami galimybių atlikti išsamų tyrimą, pateikiame Lietu-
vos ir Jungtinės Karalystės istorikų atliktų tyrimų išvadas.

Išsamius 1941 m. Alytaus apskrityje vykdyto holokausto tyrimus 
atliko Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro 
Genocido ir rezistencijos departamento direktorius dr. A. Bubnys 
(Bubnys A. Holokaustas Alytaus apskrityje 1941 m. Genocidas ir 
rezistencija, 2012, 1(31), p. 32–62) ir Keele universiteto profesorius 
Ch. Dieckmann (Jungtinė Karalystė) (Ch. Dieckmann. Alytus 1941–
1944: Massenmorde in einer Kleinstadt. Ein Fallbeispiel deutscher 
Besatzungspolitik in Litauen, Lithuanian Foreign Policy Review, 
2001, Nr. 2(8), s. 75–104).

Naujausi šių autorių darbai leidžia daryti išvadas apie holo-
kausto aukų skaičių 1941 m. Alytaus apskrityje. Dr. A. Bubnio ir 
profesoriaus Ch. Dieckmann tyrimo duomenimis, 1941 m. liepos mė-
nesį Alytaus mieste gyveno 1231 žydų tautybės gyventojas. Liepos ir 
rugpjūčio mėnesių sandūroje įsteigtas nedidelis getas, kuriame buvo 
sutelkta apie 1300–1500 žydų iš Alytaus miesto ir apskrities. Rug-
pjūčio mėnesį visi Alytaus žydai buvo perkelti į miesto kalėjimą. Taip 
pat čia atgabenta apie 1200–1400 žydų iš Alytaus apskrities vals-
čių. Rugpjūčio 13 d. sušaudyta 617 vyrų ir 100 moterų, iki rugpjūčio  
31 d. sušaudyti dar 233 žydai, rugsėjo 9 d. sušaudyta 640 moterų, 
287 vyrai ir 352 vaikai. Prie šio skaičiaus galima pridėti birželio 23– 
24 d. vykdytos keršto akcijos metu sušaudytą nenustatytą kiekį žydų, 
taip pat pavienes komunistų egzekucijas, vykdytas birželio – liepos 
mėnesiais. Apibendrinus autorių atlikto tyrimo duomenis, galima 
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teigti, kad 1941 m. Alytuje vykdy-
to holokausto aukų skaičius apie 
2250–2300.

2016 m. birželio mėn. gauta iš 
Lietuvos gyventojų genocido ir re-
zistencijos tyrimo centro istoriko 
dr. Arūno Bubnio parengta pažy-
ma „Dėl holokausto aukų skaičiaus 
Alytuje“:

Žydų bendruomenė Alytuje 
buvo viena seniausių Lietuvoje. 
Manoma, kad pirmieji žydai į Aly-
tų atsikėlė dar Vytauto Didžiojo 
laikais. Senosiose žydų kapinė-
se buvo akmeniniai antkapiai su 
400  metų senumo užrašais. Žydų 
bendruomenė Alytuje susiformavo 
XVI amžiuje. Alytus pradėjo spar-
čiai vystytis XIX a. pabaigoje ir 
tapo svarbiu Pietų Lietuvos miestu.  
1897 m. Rusijos imperijos gyven-
tojų surašymo duomenimis, mieste 
gyveno 482 žydai (33,6 % mies-
to gyventojų). 1923 m. Lietuvos 

gyventojų surašymo duomenimis, 
Alytuje gyveno 1715 žydų (27 proc. 

miesto gyventojų) (N. Schoenburg, S. Schoenburg, Lithuanian Jewish 
Communities, Northvale, New Jersey, London, 1996, p. 55). 

1939 m. Vokietijai okupavus Lenkiją, iš Lenkijos į Lietuvą (dau-
giausia iš Suvalkų regiono) pasitraukė apie 2400 žydų pabėgėlių, 
dalis jų apsigyveno Alytaus apskrityje. 1940 m. sovietams okupa-
vus Lietuvą, dauguma žydų pramonės ir prekybos įmonių bei įs-
taigų buvo nacionalizuotos ir joms valdyti buvo paskirti komisa-
rai. Gyvenimo lygis labai nusmuko. Dalis turtingesnių miesto žydų  
1941 m. sovietų buvo ištremta į Sovietų Sąjungos gilumą (N. Schoen- 
burg, S. Schoenburg, Lithuanian Jewish Communities, p. 55–56).

Vermachtas Alytų užėmė pirmą Vokietijos-SSRS karo dieną  
(1941 m. birželio 22 d.). Alytaus miestas ir valsčius smarkiai nuken-
tėjo nuo karo veiksmų. 1941 m. liepos 6 d. Alytaus policijos nuova-

Kapaviečių schema Alytaus Vidzgirio miške, žydų žudynių 
vietoje. 1944 m. rugpjūčio 30 d. Lietuvos mokslų akademi-
jos biblioteka. Rankraščių skyrius, f. 159, vnt. 33, l. 15ap.
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dos viršininkas pranešė Alytaus aps-
krities policijos vadui, kad Alytaus 
mieste sudegė 241 gyvenamasis namas 
ir 160 negyvenamųjų pastatų, o Aly-
taus valsčiuje – 27 gyvenamieji namai 
ir 31 negyvenamasis pastatas (Alytaus 
policijos nuovados viršininko 1941 m. 
liepos 6 d. raštas Alytaus apskrities 
policijos vadui, LCVA, f. R-1436, ap. 1,  
b. 29, l. 64). Jau pirmomis karo dieno-
mis buvo atkurta lietuviška admini-
stracija, policija, sukurta partizanų 
(Tautinio darbo apsaugos, toliau TDA) 
kuopa. Pirmomis okupacijos dienomis 
Alytuje šalia vokiečių komendantūros 
veikė ir lietuvių komendantūra. Pas-
tarosios komendantu buvo kpt. Do-
mininkas Jėčys. Netrukus jį pakeitė 
gen. št. maj. Juozas Ivašauskas. Ko-
mendantūra glaudžiai bendradarbia-
vo su atsikuriančia policija, čia buvo 
renkamos žinios apie antivokiškai nu-
siteikusius gyventojus ir besislapstan-
čius raudonarmiečius. Komendantū-
ra organizavo jų gaudymą. Vokiečiai 
lietuvių komendantūra nepasitikėjo 
ir kelis kartus buvo ją išvaikę, tačiau ji vėl atsikurdavo. Vis dėlto 
po kelių savaičių lietuvių komendantūra buvo galutinai likviduota  
(J. Borevičiaus apklausos medžiaga (data nenurodyta), LYA, f. 1, ap. 
1, b. 98, l. 28–32).

Jau pirmomis vokiečių okupacijos dienomis pradėti suiminėti 
pirmuoju sovietmečiu aktyviau pasireiškę komunistai, komjaunuo-
liai, sovietinės valdžios pareigūnai bei miškuose besislapstantys 
raudonarmiečiai. Kaip buvo rašoma TDA kuopos veikimo apžvalgo-
je, pagal piliečių pranešimus „buvo sulaikyti ir areštuoti 36 vietos 
komunistai, 9 raudonarmiečiai ir didesnis skaičius žydų“ (Masinės 
žudynės Lietuvoje, d. 2, p. 61).

Žydų persekiojimas ypač sustiprėjo nuo 1941 m. liepos mėnesio 
vidurio. 1941 m. liepos 12 d. Alytaus apskrities viršininkas S. Ma-
liauskas ir Alytaus apsaugos viršininkas (komendantas) gen. št. mjr. 

Paminklinis obeliskas Alytaus Vidzgirio miške nužu-
dytiems žmonėms atminti. Iš leidinio: „Komunistinis 
rytojus“. 1959 m. birželio 24 d. Nr. 49, p. 2.
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J. Ivašauskas išleido įsakymą, smulkiai reglamentuojantį žydų padė-
tį. Visiems Alytaus apskrities žydams buvo įsakyta prisisiūti Dovydo 
žvaigždę, leista maistą krautuvėse ir turguose pirkti tik nuo 11 val., 
uždrausta supirkinėti maisto produktus iš ūkininkų ir pakelėse, sam-
dyti darbams ne žydus, naudotis miesto parkais, išvykti iš gyvena-
mosios vietos be apskrities viršininko leidimo ir t. t. Žydai privalėjo 
dirbti viešuosius darbus ir vietos savivaldybei bei policijai atiduoti 
radijo imtuvus, dviračius ir motociklus (V. Brandišauskas, „Lietuvių 
ir žydų santykiai 1940–1941 metais“, Darbai ir dienos, 1996, Nr. 2 
(11), p. 56).

1941 m. liepos 26 d. Alytaus miesto burmistras informavo Aly-
taus apskrities valdybą, kad Alytaus mieste tuomet gyveno 1231 
žydas ir 7713 kitų tautybių (nežydų) žmonių (Alytaus m. burmistro 
1941 m. liepos 26 d. raštas Alytaus apskrities valdybai, LCVA, f. 1567, 
ap. 3, b. 1152, l. 2). Yra žinių, kad 1941 m. liepos ir rugpjūčio mėnesių 
sandūroje vargingame Alytaus miesto rajone buvo įsteigtas nedidelis 
getas. Jame buvo sutelkta apie 1300–1500 žydų ne tik iš Alytaus mies-
to, bet ir apskrities. Gete buvo įsteigta Žydų taryba (Judenrat), ku-
rios nariais buvo advokatas Halperinas, advokatas Salanskis ir Ko-
pelis Nemunaitskis. Žydų tarybai valdžia pranešė apie įvairius jiems 
taikomus draudimus ir teisių suvaržymus (Ch. Dieckmann, „Alytus 

Paminklinio obelisko fragmentas su užrašu Alytaus Vidzgirio miške nužu-
dytiems žmonėms atminti. Iš leidinio: V. Stanionis, V. Miklaševičius. Alytus. 
Alytus, 1960, p. 31.
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1941–1944: Massenmorde in einer 
Kleinstadt. Ein Fallbeispiel deuts-
cher Besatzungspolitik in Litauen“, 
Lithuanian Foreign Policy Review, 
2001, Nr. 2(8), p. 84; J. Rosin, „Ali-
te (Alytus). During World War II 
and Afterwards“, www.shtetlinks.
jewishgen.org, p. 2).

1941 m. rugpjūčio viduryje 
Alytaus apskrities žydai pradėti 
gabenti į Alytaus kalėjimą. Iš viso 
į Alytų iš valsčių buvo pristaty-
ta apie 1000 žydų vyrų ir moterų 
(A. Nykštaičio 1960 m. birželio 
29 d. tardymo protokolas, LYA, 
f. K-1, ap. 58, b. 47337/3, t. 10,  
l. 191). Jie buvo laikomi Alytaus 
kalėjimo kieme. Pirmos masinės 
Alytaus žydų žudynės buvo įvyk-
dytos 1941 m. rugpjūčio 13 d. 
Prieš Alytaus miesto žydų šaudy-
mą buvo įvykdyta jų registracija. 
Žydai buvo suvaryti į saugumo 
policijos kiemą ir ten buvo suda-
ryti jų sąrašai. Po registracijos 
žydai buvo nuvaryti į buvusio 
2-ojo ulonų pulko kareivinių rajo-
ną, o iš ten į žudynių vietą miške. Tuomet buvo sušaudyta 617 žydų 
vyrų ir 100 moterų. Iki 1941 m. rugpjūčio 31 d. buvo sušaudyta dar 
233 Alytaus miesto ir apskrities žydai (Masinės žudynės Lietuvoje,  
d. 1, V., 1965, p. 133–134).

Buvusio Alytaus rajono kriminalinės policijos viršininko Alfonso 
Nykštaičio liudijimu į Alytų iš Kauno buvo atvykęs SS oberšturm-
fiureris Joachimas Hamannas su keturiais puskarininkiais. Alytaus 
lietuvių saugumo policijos viršininkui Pranui Zenkevičiui jis nuro-
dęs iš valsčių į Alytų pristatyti atitinkamą kiekį žydų vyrų ir moterų.  
J. Hamannas su Alytaus karo belaisvių stovyklos vadovybe susitarė 
dėl karo belaisvių paskyrimo duobėms kasti. Duobės buvo iškastos 
netoli kalėjimo buvusiame Vidzgirio miške. Pirmuosius žydų šaudy-
mus Alytuje (1941 m. rugpjūčio mėnesį) įvykdė J. Hamanno vadovau-

Paminklinis obeliskas Alytaus Vidzgirio miške nužudytiems 
žmonėms atminti. Iš leidinio: S. Pleskus. Alytus. Vilnius, 
1973, p. 47.
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jami vokiečių SD pareigūnai ir Alytaus  
policininkai bei baltaraiščiai (pagalbiniai 
policininkai). Sušaudytųjų lavonus užkasė 
sovietiniai karo belaisviai (A. Nykštaičio 
1960 m. birželio 29 d. tardymo protoko-
las, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47337/3, t. 10,  
l. 191–192; Masinės žudynės Lietuvoje,  
d. 2, p. 67–68).

Po kelių dienų J. Hamannas vėl su-
grįžo į Alytų ir kartu atsivežė lietuvių po-
licijos 1-ojo bataliono Kaune ltn. Bronių 
Norkų. J. Hamannas nurodė P. Zenkevi-
čiui, jog nuo šiol Alytaus apskrityje žydus 
šaudys B. Norkaus vadovaujamas specia-
lusis būrys (1-ojo lietuvių policijos bata-
liono Kaune trečioji kuopa). J. Hamanno 
įsakymu B. Norkui turėjo būti perduodami 
vertingi sušaudytųjų žydų daiktai (auksi-
niai žiedai, laikrodžiai ir pan.). Kitą dieną 
po atvykimo J. Hamannas su B. Norkumi 
organizavo naują žydų žudymo akciją. Šį 
kartą buvo sušaudyta apie 50 žydų vyrų. 

Šaudė keturi vokiečiai puskarininkiai ir vietiniai pagalbiniai polici-
ninkai. Tarp sušaudytųjų buvo senas žydų rabinas (Masinės žudynės 
Lietuvoje, d. 2, p. 71–72).

Po šių žudynių į Alytų dar kelis kartus buvo atvykęs B. Norkaus 
ir j. ltn. J. Obelenio vadovaujamas būrys. Paprastai šis būrys (apie 
20–30 vyrų) atvykdavo iš Kauno autobusu. Žydai būdavo šaudomi 
miške netoli vadinamojo Kaniūkų tilto per Nemuną (Masinės žudy-
nės Lietuvoje, d. 2, p. 72).

Didžiausios Alytaus žydų žudynės buvo įvykdytos 1941 m. rug-
sėjo 9 dieną. Žydus sušaudė iš Kauno atvykęs B. Norkaus ir J. Obe-
lenio vadovaujamas būrys. Pasmerktuosius į žudynių vietą varė ir 
juos saugojo vietiniai policininkai ir baltaraiščiai. Prieš sušaudymą 
iš žydų buvo atimti vertingesni daiktai (laikrodžiai, žiedai, pinigai). 
Žudynės truko kelias valandas. Po jų B. Norkaus būrys išvažiavo žu-
dyti Seirijų žydų (V. Barausko 1968 m. rugpjūčio 20 d. apklausos pro-
tokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 45788/3, t. 1, l. 14–15).

Paminklas nužudytiems Alytaus Vidzgirio miške 
žydams atminti
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Pagal K. Jägerio raportą 1941 m. rug-
sėjo 9 d. Alytuje buvo sušaudyti 1279 žydai: 
287 vyrai, 640 moterų ir 352 vaikai (Masi-
nės žudynės Lietuvoje, d. 1, p. 134).

Remiantis Lietuvos bei užsienių archy-
vų ir istorinės literatūros duomenimis, gali-
ma teigti, kad nacistinės okupacijos metais 
Alytaus mieste buvo nužudyta nemažiau nei 
2229 žydai, o visoje Alytaus apskrityje apie 
7300 žydų.

Būtina paminėti, kad 1993 m. vasario 
8 d. žydų žudynių ir užkasimo vieta Pulko 
gatvėje Alytuje įtraukta į Lietuvos Respu-
blikos kultūros vertybių registrą kaip istori-
nė ir memorialinė vieta. 1993 m. kovo 18 d. 
po rekonstrukcijos Vidzgirio miške buvo 
atidengtas memorialas žydų aukoms atmin-
ti. Memorialo ansamblį sudaro simbolinė 
Dovydo žvaigždė, 9 piramidės, žyminčios 
žmonių palaidojimo vietas, obeliskas ir ste-
la. Aukščiausiame memorialo kalnelyje sto- Paminklas Holokausto aukoms atminti, 2010 

Memorialinė lenta Holokausto aukoms atminti, 2010
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vi skausmo paminklas – sulaužyta Dovydo žvaigždė, simbolizuojanti 
sulaužytus žmonių likimus ir gyvenimus. Projekto autorė – architektė 
Rasa Vasiliauskienė, sulaužytos Dovydo žvaigždės autorius – skulpto-
rius Aloyzas Smilingis.

Niekas neneigia, kad nedidelis būrelis Alytaus apskrities vyrų 
1941-aisiais dalyvavo žudant žydus. Kas gi jie buvo? Vieni ėjo savo 
noru, trokšdami atkeršyti žydams, kurie, dirbdami NKVD struktūro-
se, trėmė ir areštavo jų artimuosius, kiti – paprasčiausi Alytaus miesto 
ir aplinkinių miestelių girtuokliai, treti buvo priversti dalyvauti žudy-
nėse, nes dirbo Alytaus kalėjime prižiūrėtojais. Tačiau vokiečių pa-
galbininkams nebuvo paskirtas pagrindinis vaidmuo. Jiems teko „pie-
menauti“ – varyti žydus į šaudymo vietas. Vienas kitas susitepė žydų 
krauju. Po karo beveik visi jie stojo prieš sovietinį tribunolą. Daug jų 
susilaukė aukščiausios bausmės: buvo arba sušaudyti, arba pakarti. 
Dar kiti ilgiems metams pateko į sovietinius lagerius. Visi, net ir tie, 
kurie sugrįžo atlikę bausmę, jau iškeliavo Anapilin. Dabartinė karta už 
beprasmes žydų mirtis nėra atsakinga.

Skaudu, kad vokiečiai ir nedidelis būrelis Alytaus ir iš kitų vietų 
atvykusių piktavalių padarė tokią žalą miesto vardui, bet dar nema-
loniau, kad alytiškiams „prirašomos“ nebūtos aukos. Todėl eidami į 

Sulaužyta Dovydo žvaigzdė, 2010
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Vidzgirio genocido aukų memorialą nulenkime galvas tikrajam, o ne 
sovietmečio komunistų išgalvotam skaičiui žuvusiųjų.

Išvados

Šioje publikacijoje daugelyje cituojamų leidinių nurodytas žydų 
žudynių laikas – 1941–1944 metai. Tai klaidinga, nes žydų žudynės 
vyko tik 1941 metais.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad sovietiniuose šaltiniuose beveik 
niekur neminimi žydai, nors jų sušaudyta Lietuvoje labai daug. Tai ben-
dra sovietmečio nuostata: vengti informacijos apie sunaikintus žydus. 
Visos aukos dangstomos „taikių tarybinių piliečių“ vardu. Sovietmečiu 
taip pat nebuvo toleruojami bandymai patikslinti tikrai nerealų aukų 
skaičių.

Sovietmečio veikėjai ne tik patys susipainiojo Alytaus krašto ge-
nocido aukų skaičių (2 229 – 2 231 – 2 600 – 2 800 – 3 834 – 7 000 – 10 
000 – 11 000 – 13 000 – 15 000 – 18 200 – 30 000 – 60 000) pinklėse, 
suklastojo istorinius faktus, bet jų „palikimas“ klaidina ir daugelį Ne-
priklausomos Lietuvos istorikų, enciklopedijų bei žinynų sudarytojų, 
tyrinėtojų, žurnalistų, gidų ir daugelį kitų žmonių.

Piramidė, žyminti palaidojimo vietą, 2010
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Prisiminus K. Jėgerio suvestinę, kuri byloja, kad Alytaus apskri-
tyje nužudyti 6 177 žydai, bei įvertinus istoriko dr. Arūno Bubnio iš-
vadą, jog Alytaus mieste buvo nužudyti ne mažiau negu 2 229 žydai, o 
visoje Alytaus apskrityje apie 7300 žydų – akivaizdu, kad tas nelemtas 
skaičius 60 000 yra politizuotas, dirbtinai išpūstas, t. y. nepagrįstas ir 
pramanytas.
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AUKSUTė RAMANAUSKAITė-SKOKAUSKIENė

PARTIZANų VAIKAI

1944 metais Lietuvoje prasidėjus antrajai sovietinei okupacijai, 
vyko okupantų siautėjimas, teroras, prievartinė mobilizacija į okupa-
cinę kariuomenę. Didelė lietuvių tautos dalis negalėjo taikstytis su Tė-
vynės pavergimu. Tūkstančiai Lietuvos sūnų ir dukterų jautė pareigą 
ginklu ginti savo Tėvynę nuo okupanto ir ištikimai šią pareigą vykdė. 
Jie iškeitė savo darbus, profesijas, gimtųjų namų šilumą į pilną mirtino 
pavojaus miško gyvenimą – tapo partizanais.

Dėl Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės partizanai aukojo savo 
gyvenimus, gyvybes. Jie buvo jauni, daugelis net savo šeimų nespėję 
sukurti. Tačiau nemažai buvę partizanų, kurie jau turėjo savo šeimas 
arba susituokė partizaninio karo metu, turėjo vaikų.

Esu Lietuvos partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago ir jo 
žmonos, partizanės, slapyvardžiu Vanda, Birutės Mažeikaitės-Rama-
nauskienės dukra. Turiu karčią patirtį, koks buvo partizanų, kovojusių 
už Lietuvos laisvę, vaiko gyvenimas sovietmečiu. Bendrauju su dau-
geliu išlikusių partizanų vaikų. Domėjausi šia tema ir plačiau, nes ji 
man labai artima.

Partizanų vaikų gyvenimo istorijos skiriasi išgyvenimais, patirti-
mi, išlikimu. Čia ne tik istorikai, bet ir meno žmonės galėtų rasti įdo-
mios medžiagos savo darbams.

Partizanų vaikus kartais augino giminaičiai, kartais svetimi žmo-
nės. Jie dažniausiai buvo slapstomi, gyveno nelegaliai, ne savo pavar-
de. Buvę ir taip, kad tokie vaikai atsidurdavo vaikų namuose. Nesaldus 
buvo partizanų vaikų gyvenimas sovietų okupuotoje Lietuvoje.

Pažinojau Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos prezidiumo 
pirmininko Jono Žemaičio-Vytauto sūnų Laimutį. Mirus Jono Žemai-
čio žmonai, Laimutis ilgai buvo slapstomas, gyveno svetima pavarde. 
Jį augino mokytoja Ona Liubinavičienė. Laimutis daug metų nežino-
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jo tikrosios savo šeimos istorijos. Būdamas KGB naguose, prieš mir-
tį Jonas Žemaitis prašė parodyti jam sūnų. Siekdami psichologiškai 
palaužti partizanų vadą, NKVD pareigūnai parodė sūnaus nuotrauką, 
kurioje Laimutis buvo su pionierišku kaklaraiščiu. Galima tik įsivaiz-
duoti, ką jautė tėvas. Tik atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Laimutis 
sužinojo visą tiesą apie savo tėvus, susigrąžino tikrąją pavardę.

Po daugelio metų, jau nepriklausomoje Lietuvoje, buvusioje KGB 
kalėjimo kameroje, kur skirtingu laiku buvo kalinami mūsų abiejų tė-
vai, sutikau (dabar jau amžinatilsį) Laimutį. Sužinojau jo sudėtingą 
gyvenimo istoriją.

Nuo pat ankstyvos vaikystės Laimutis buvo slapstomas pas par-
tizanų pagalbininkus. Ryšininkė Nina Nausėdaitė-Rasa, suimto ka-
rininko žmona Vabalienė, mokytoja Ona Žiaunytė-Liubinavičienė ir 
daugybė kitų žmonių gelbėjo partizanų vado vaiką nuo KGB, kad jis 
netaptų priešo įkaitu. KGB nuo Laimučio Žemaičio nenuleido akių per 
visą sovietmetį.

O štai kokį siaubą vaikystėje teko išgyventi kitam partizano sū-
nui, skulptoriui, poetui Albertui Belevičiui. Artimai jį pažinojau. Jo 
tėvas Jonas Belevičius partizanavo Dzūkijoje. Priklausė Juozo Kaz-
lausko-Klevo partizanų būriui. Jo slapyvardis buvo Musteikis (Ša-
leikis). Žuvo 1946 m. birželio 24 d. Ryliškių bažnytkaimyje. Stribai 
tėvo lavoną įmetė į vežimą, pasodino ant jo krūtinės mažametį sūnų 
Albertą ir visą kelią nuo Ryliškių iki Merkinės reikalavo, kad vaikas 
pripažintų nužudytąjį esant jo tėvu. Jautrios, meniškos sielos vaikui 
tas siaubas įsiminė visam gyvenimui. Užaugęs, tapęs menininku Al-
bertas partizanams, Laisvės kovotojams, skyrė nemažai eilėraščių. Šia 
tema yra ištisa jo kūrybos kryptis skulptūroje. Merkinėje, Kryžių kal-
nelyje, rymo sūnaus rankomis padarytas meniškas kryžius tėvui, Lie-
tuvos partizanui Jonui Belevičiui. Čia yra ir jo rankų darbo paminklas 
– koplytstulpis Lietuvos partizanų vadui Adolfui Ramanauskui-Vana-
gui. Skulptūra Merkinės rezistencijos ir tremties muziejuje „Partizano 
ranka“ – kaip įvaizdis tos kruvinos, sutinusios nužudyto tėvo rankos, 
matytos stribų vežime. Pagal Alberto Belevičiaus projektą masinėje 
partizanų užkasimo vietoje Kryžių kalnelyje Merkinėje pastatyta pen-
kiabokštė koplyčia. Ją puošia Alberto sukurtos skulptūros. Nemažai jo 
darbų yra ir kitose Lietuvos vietose.

Sunkus buvo partizanų vaikų kelias ir į mokslus sovietmečiu. Ta-
čiau mes stengėmės nepasiduoti.

Prisiminkime dar vieną partizanų vaiką. Jono Kadžionio-Bėdos ir 
jo žmonos Malvinos, partizanės, slapyvardžiu Sesutė, sūnų. Partizani-
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nio karo metais Kadžionis su žmona partizanavo Algimanto apygar-
dos Šarūno rinktinės Butageidžio kuopos Tigro būryje. Ten, Kavarsko 
apylinkių miškuose, buvo ypatingas bunkeris. Jame gimė šių partiza-
nų sūnus. Aplink siautėjant okupantams, nebuvo kitos išeities, kaip 
tik vaiką atiduoti auginti patikimiems žmonėms. Abu partizanai buvo 
suimti 1953 metais. Jų sūnų globojo kelios globėjų šeimos. Devynerių 
metų sulaukusį berniuką į tremties vietą pasiėmė iš lagerio anksčiau 
paleista motina.

Sudėtingai susiklostė ir paskutinio Aukštaitijos partizano Antano 
Kraujelio-Siaubūno sūnaus Antano likimas. Nuo gimimo šiam vaikui 

Paminklas-koplytstulpis partizanų vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui Merki-
nės Kryžių kalnelyje. Autorius Albertas Belevičius, partizano Jono Belevičiaus 
sūnus
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buvo duota dėdės pavardė. Po tėvo žūties motina areštuota. Mažasis 
Antanas svetima pavarde buvo apgyvendintas Vilniaus vaikų namuo-
se. Tik po keleto metų grįžusi iš kalėjimo partizano žmona per teis-
mus atgavo savo sūnų. Vaikas pirmuosius dešimt savo gyvenimo metų 
manė, jog jo tėvai – teta ir dėdė.

O štai partizanų Žemaičių apygardos vado Vlado Montvydo-
Žemaičio (Dėdės) vaikų dalia: 1944 metų Kūčių vakarą okupantai  
V. Montvydo ūkį, kurio ribose buvo partizanų slėptuvių, pavertė pele-
nais. Žmona ir penki mažamečiai vaikai liko gyvi, tačiau be pastogės. 
Jiems padėjo vietiniai žmonės. 1951 metais buvo suimta vaikų motina. 
Vaikus glaudė ir augino giminaičiai ir Žemaitijos kaimų žmonės. Jie 
juos svetimomis pavardėmis leido į kaimo mokyklas.

Labai gražiai teko bendrauti su dabar jau išėjusiu amžinybėn 
Dainavos apygardos vado Dominyko Jėčio sūnumi Algirdu. Jis paliko 
knygą „Sutryptos viltys“, kurioje pasakoja ne tik apie savo tėvo Do-
minyko Jėčio, nepriklausomos Lietuvos karininko, vėliau – Dainavos 
apygardos partizanų vado, gyvenimą ir žūtį, bet taip pat prisimena 
savo „keliones“ po Sibiro lagerius.

Sunki dalia teko ir Pietų Lietuvos partizanų pirmojo vado J. Vit-
kaus-Kazimieraičio vaikams. Po tėvo žūties motina su jais buvo iš-
tremta į Irkutsko kraštą. Jie atsilaikė ir visi sugrįžo į Lietuvą. Penki 

Per Adolfo Ramanausko-Vanago 85-ųjų gimimo metinių minėjimą Alytaus  
kraštotyros muziejuje. 2003 m. Iš kairės: Vytautas Landsbergis, Auksutė  
Ramanauskaitė-Skokauskienė ir partizano Adolfo Baublio-Merkio sūnus  
Vytautas Baublys
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sūnūs ir viena dukra. Ir kiekvienam savo vargas ir kelias – KGB iš 
akiračio tokių žmonių nepaleido. Artimiausiai pažinojau Kazimierai-
čio sūnų Vytautą. Jam labai norėjosi sužinoti daugiau apie savo tėvo 
gyvenimą partizaninio karo metais. Čia jam galėjo pagelbėti mano 
mama. Nemažai žinių apie savo tėvą Vytautas rado ir mano išleistuose 
tėvo Adolfo Ramanausko-Vanago atsiminimuose.

Dažnai teko bendrauti ir su garsiojo Dzūkijos partizano Adolfo 
Baublio-Merkio sūnumi Vytautu Baubliu. NKVD norėdami greičiau 
sugauti jo tėvą partizaną 1947 m. areštavo žmoną Oną Baublienę. 
Išvežė į Sibirą. Kol motina sugrįžo, du Baublių sūnus augino gerieji 
žmonės.

Paminėjau tik kelių partizanų vaikų kelis gyvenimo fragmentus. 
O kiek daug sudėtingų išgyvenimų reikėjo patirti partizanų vaikams 
per visą jų gyvenimą! Tai ne rašytojo vaizduotės sukurti žiaurūs situ-
acijų vaizdai, tai buvo realūs gyvenimai. Kaip ėjome partizanų vaiko 
gyvenimo keliu, koks buvo gyvenimas po Tėvų ženklu sovietmečiu, ką 
išjautėme, išgyvenome. Tai ištisos istorijos. Jos yra su mumis.

Mano Tėvus partizanus baimino mintis, kad suradę mane dar vi-
sai mažą, dar nemokančią kalbėti okupantai iš keršto, pasityčiojimui 
galėtų išvežti kur nors į vaikų namus Rusijoje. Šitaip aš būčiau galė-
jusi niekada nesužinoti, kas yra mano Tėvynė, kas mano Tėvai, kaip 
jie kovojo prieš sovietų okupantus, kokia mano gimtoji kalba. Galėjau 

Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė su partizanu Jonu Kadžioniu
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likti ne tik be savo namų, bet ir be savo šeimos istorijos, be šaknų, 
be savo tapatybės. Todėl nuo pirmos gimimo dienos 1948-aisiais aš 
buvau slapstoma, gyvenau nelegaliai. KGB ieškojo manęs kaip jauko, 
kad galėtų pasiekti mano tėvus.

Esu dėkinga Dievui ir likimui, kad savo vaikystės metais galėjau 
jausti Tėvų meilę, kad slapstoma sulaukiau tokio amžiaus, kai supra-
tau ir žinojau, kas yra mano Tėvai, kokias vertybes jie išpažįsta, kokios 
yra mano šeimos šaknys.

Ačiū Tėveliams ir jiems padėjusiems žmonėms, kad net partizani-
nio karo meto sąlygomis buvau pakrikštyta, kad tikėjimas mūsų šei-
moje užėmė svarbią vietą. Tėvų partizaninė santuoka taip pat buvo 
bažnytinė. Gyvenimo dovana – po daugelio metų, Lietuvai atkūrus 
nepriklausomybę, bažnyčios dokumentuose suradau įrašus apie savo 
krikštą. Slapstymo metais neturėjau jokių dokumentų. Po Tėvų arešto 
sovietų valdininkai išdavė pirmus metrikus, pirmą gimimo liudijimą, 
„iš akies“ nustatę mano metus. Tame dokumente ne tik gimimo lai-
kas, bet ir vieta buvo įrašyti neteisingi. Surasti krikšto dokumentai, 
atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, suteikė man galimybę įrodyti savo 
tikslią gimimo datą ir vietą.

KGB visą laiką įnirtingai persekiojo ir gaudė mano Tėvus, bet 
jiems ilgai nesisekė surasti juos, suimti ir sunaikinti. Žmonės rėmė Tė-
velio vadovaujamą laisvės kovą, padėjo beveik dvylika metų. Tėvai 

Skulptūra „Partizano ranka“ Merkinės rezistencijos ir tremties muziejuje. Skulp-
torius Albertas Belevičius
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buvo idealistai, pasiaukoję Tėvynei sugrąžinti laisvę, todėl gyventojai 
juos gerbė ir mylėjo. Jie padėjo ir mane išslapstyti. Man gimus, Tėtis 
dalyvavo aktyvioj partizaninėj kovoj. Mama netrukus taip pat į ją su-
grįžo. Dėl to mano mamos tėviškė Alytaus apskrityje nuolatos buvo 
KGB akiratyje. Jie įtarė, kad šiuose namuose lankosi partizanai, kad 
šioje sodyboje gali būti bunkerių. Darydavo kratas, pasalas. Žinojo, 
kad į šį pasaulį atėjau ir aš, tik nežinojo, kur mane rasti. Kartais namų 
apsuptis trukdavo po kelias dienas.

Močiutė, mano mamos motina Anelė, man gimus taip pat ryžosi 
pasitraukti iš legalaus gyvenimo. Nuo tada aš dažnai būdavau su ja. O 
manęs slapstymas po įvairias Lietuvos vietas truko aštuonerius metus, 
iki pat Tėvų suėmimo. Gyvenamoji erdvė mums dažnai buvo bunkeris, 
namo palėpė, sandėliukas, rūsys ar kažkas panašaus – pagal to laiko 
aplinkybes ir galimybes. Vaikystė buvo be žaislų, be dabar turbūt ne-
įsivaizduojamų vaikų pramogų, dažnai trūkstant ne tik duonos, bet ir 
oro. Mus glaudę žmonės taip pat labai rizikavo. Močiutė ne tik mane 
globojo, ji buvo ir uoli partizanų ryšininkė. Visa tai vyko geradariams 
padedant. Su jų pagalba pasimatydavau ir su savo tėvais.

Per tuos aštuonerius slapstymosi metus buvo visokių nutikimų, 
kurioziškų aplinkybių, kartais, atrodydavo, jau visiškai beviltiškų si-

Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė atstatytame bunkeryje Punios šile su 
Dainavos apygardos vado Dominyko Jėčio sūnumi Algirdu
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tuacijų. Bet mes vis išlikdavome. Tam aprašyti jau reikėtų ne straips-
nio, todėl prisiminsiu tik paskutines išlikimo dienas.

ėjo 1956-ieji… Kagėbistai mūsų įnirtingai ieškojo. Iš labiausiai 
kvalifikuotų KGB darbuotojų buvo sudaryta nuolatos veikianti ope-
ratyvinė grupė, kuriai talkino daugybė KGB agentų. Vien tais me-
tais buvo užverbuota trisdešimt agentų, iš naujo užmegztas ryšys su 
dar dvidešimt agentų, anksčiau išbrauktų iš agentūrinio tinklo. Tėvų 
paieškai vadovavo Rainių budelis, KGB 4-osios valdybos vadovas Pe-
tras Raslanas ir KGB 4-osios valdybos 2-ojo skyriaus mjr. Nachmanas 
Dušanskis.

Mums buvo nepaprastai sunku... Partizaninis pasipriešinimas 
nuslopintas, tačiau pagarba tėvų idealizmui ir pasiaukojimui laisvės 
kovai išliko. Mes nebuvom vieni. Buvo mums padedančių žmonių. Bet 
KGB žiedas aplink mus vis stipriau veržėsi. Didelę tautos dalį išvežė, 
ištrėmė.

Tuo metu mes slapstėmės Alytuje, tylioje Dzūkų gatvelėje, be-
langėje mūsų globėjų Brūzgų namo kamarėlėje. Man ėjo aštunti me-
tai. Tėvai buvo susirūpinę dėl man priartėjusio mokyklinio amžiaus. 
Tėvelis labai vertino mokslą. Pats jo atkakliai siekė, buvo išsilavinęs, 
todėl net mūsų sąlygomis ieškojo kelių savo dukrai į mokslą. Punioje, 
mažame miestelyje Alytaus rajone, gyveno Valatkų šeima, kuri labai 
daug padėjo Laisvės kovotojams partizaniniam kare ir su kuria tėvai 
nuolat palaikė ryšius. Viena šios šeimos dukterų, Onutė, buvo nutekė-
jusi į Rokiškio rajoną. Ji su savo vyru Jonu Kilu gyveno netoli Kamajų 
miestelio. Jauna šeima kartais apsilankydavo Onutės tėviškėje Punio-
je. Tėvai ir šie patriotiškai nusiteikę žmonės suplanavo mūsų persikė-
limą į Rokiškio rajoną, toliau nuo Pietų Lietuvos, toliau nuo tų vietų, 
kur kagėbistai ir stribai nuolat mūsų ieškojo. Įgyvendinti šį planą buvo 
labai sunku. Transporto priemonė buvo dviratis, saugiausias persikė-
limo laikas – naktis. Vis dėlto dėl Valatkų šeimos bei tėvų atkaklumo, 
valios pastangų ir išmanumo tai padaryti pavyko. Į Rokiškio kraštą 
persikėlė ir mano močiutė Anelė.

Atsidūrėme visiškai priešingame Lietuvos kampelyje, nei gyven-
davome iki tol. Čia mūsų niekas nepažinojo. Jono tėviškė buvo maž-
daug už trijų kilometrų nuo Kamajų miestelio. Ten gyveno jo mama ir 
sesuo Valė. Šios moterys mus ir priglaudė. Įsikūrėme jų nedidelio, jau 
labai seno namelio palėpėje, kur buvo prikrauta įvairių ūkio rakan-
dų ir laisvos vietos buvę labai mažai. Kilų trobelėje buvo tik vienas 
kambarys. Dieną mes jame nebūdavom, o nakčiai šeimininkės man su 
močiute užleisdavo tame kambaryje buvusią laisvą lovą. Vieną dieną, 
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prisimenu, lūžo lubų sija ir įkrito į tą lovą, kurioje naktį miegodavau. 
Bet buvo diena ir mūsų ten nebuvo...

Nežinau, kaip tėvai perdavė man tai, bet net būdama maža ži-
nojau, kad mano tėvų gyvenimo tikslas yra teisingas. Supratau, kad 
mes turim būti dėkingi mus priglaudusiems žmonėms, net jei ir labai 
ankšta ar labai nepatogu būtų, nes jie padeda mums, ir kad kada nors 
bus kitaip.

Saugumo sumetimais aš kiekvienoje naujoje mūsų apsistojimo 
vietoje turėjau skirtingą vardą. Tikru vardu manęs net globėjai neva-
dindavo. Netikėto susidūrimo su kokiu prašaliečiu atveju būčiau buvu-
si mus globojusių žmonių tolima giminaitė su atitinkamu vardu.

Taigi 1956 metais partizanų šeimos dukrelė, išslapstyta Pietų 
Lietuvos žmonių aštuonerius metus, atsidūrė Lietuvos šiaurės dalyje. 
Mano vardas čia buvo Aldona. Turėjau ir dokumentus. Žinoma, ne-
tikrus. Tėvai mane ruošė mokyklai. Buvau tapusi Aldona Valatkaite. 
Prisimenu, kai atsikėlėme į šį kraštą, buvo dar vasara. Vieta, kur ap-
sistojome, buvusi nuošali, prie miško, kaimynų arti jokių nebuvę, tad 
kartais vakarais galėdavau išeiti ir į lauko erdvę. Graži buvo vasara... 
Ir tėvai, ir močiutė, kurią labai mylėjau, buvo šalia. Tėvai vis kažką 
dirbo. Tėvelis daug rašė. Vėliau daug kas iš to, ką tada rašė, sugulė į 
mano išleistą Jo atsiminimų knygą.

Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė su J. Vitkaus-Kazimieraičio vaikais 
Vytautu ir Jūrate
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Artėjo ruduo ir žiemą mažoje, apgriuvusioje trobelėje turėjo būti 
ankštoka. Tačiau aplinkybės susiklostė taip, kad rudenėjant persikėlė-
me gyventi kitur. Su močiute, mano tėvams ir geriems žmonėms su-
sitarus, išėjome ten, kur iki tol gyveno jaunieji Kilai. Jie išvažiavo į 
Klaipėdą. Mano Tėvai apsigyveno pas senųjų Kilų pažįstamą, patikimą 
moterį Barzdonienę.

Mūsų su močiute naujoji šeimininkė Džiugelienė gyveno viena 
– jos sūnus tarnavo kariuomenėje. Kad nereikėtų samdyti ar prašyti 
pagalbos ūkio darbams svetimų žmonių, močiutė naktimis juos nu-
dirbdavo. Greitai artėjo laikas eiti į mokyklą.

Rugsėjį su Aldonos Valatkaitės dokumentais peržengiau Kamajų 
pradinės mokyklos slenkstį. Patekau į visiškai man neįprastą aplinką. 
Tai buvo naujas pasaulis – mokykla, miestelio gatvelės su saulės ap-
šviestais, lyg auksiniais medžių lapais ir, tuometiniu mano supratimu, 
daugybe žmonių. Iki tol, slapstoma, aš gyvenau labai uždaroje aplin-
koje, kur svetimų žmonių nebuvo. Reikėjo didelio vidinio susivokimo 
neišsiskirti iš naujos aplinkos... Jį turėjau. Man buvo suprantama mūsų 
situacija. Tiesiog toks buvęs mano gyvenimas, toks tėvų perduotas 
mus supančios aplinkos supratimas ir reagavimo į pasikeitimus bū-
tinybė.

Nenumaldomai artėjo spalio dvyliktoji, Tėvų arešto Kaune diena, 
ir vėl visai kitas mano gyvenimo puslapis...

Visuomet prisiminsiu tą Rokiškio kraštą, nepaprastą vasarą. Ru-
denį, blykstelėjusį mano vaikystėje ryškiom ankstyvo rudens  spal-
vom ir greitai aptemusį tamsiom darganom. Tas ruduo – riba tarp to, 
kas buvo ir ko nebeliko.

Ten praleistos dienos giliai įsirėžė į vaiko sąmonę. Tai buvo pa-
skutinės dienos, praleistos kartu su Tėveliu laisvėje, prieš išsiskiriant 
visam laikui. Tai buvo paskutinės dienos prieš ilgą išsiskyrimą su 
Mama, būsima politine kaline.

Sustingę liko vaizduotėje KGB rūsių koridoriai vadinamuosiuose 
KGB rūmuose, kuriais mane, aštuonmetę, kaip kokią nusikaltėlę, vedė 
kagėbistai į paskutinį pasimatymą su belaisviu, kankinimų sužalotu 
Tėvu. Menu tą klaikią savo būseną girdint įsakmius, žiaurius jų balsus, 
nurodančius vietą, kur stovėti man, kur Tėveliui. Niekada nepamir-
šiu tų išgyvenimų, kai po kelių pasimatymo minučių kagėbistai griebė 
Tėtį kaip kokie plėšrūnai savo auką ir jėga grubiai vilko pro duris, nes 
belaisvis atsisveikinimo minutę per ilgai žiūrėjo į savo dukrą.

Po kiek laiko turėjau išgyventi žinias: Tėvą sušaudė, Mama tapo 
politine kaline ir ją išvežė už kelių tūkstančių kilometrų.
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Toliau ėjo mano vaikystė labai dažnai ant bado slenksčio, be tikrų 
savo namų, be tėvų. Vienas senelis, Motiejus, po KGB kankinimų ir 
tardymų čia, Lietuvoje, be teismo išvežtas ir nukankintas mirė Ka-
zanėje. Kitas senelis, Tėvelio tėtis, ištremtas į Sibirą. Ten baisiomis 
sąlygomis užgeso jo gyvybė.

KGB suniokojo ir išdraskė močiutės namus. Net kambarių grin-
dis iškapojo beieškodami partizanų ir mūsų. Vienas jos sūnus Albinas, 
kratos metu pergąsdintas kagėbistų, prarado balsą. Likusį gyvenimą 
galėjo kalbėti tik pašnibždomis. Kitą sūnų, partizaną Gediminą, kagė-
bistai nušovė. Tai mano dėdės, tada jaunuoliai.

Areštuotos buvo ir močiutės dukros. Vyresniąją Danutę nuteisė 
25-eriems metams. Tardydami ją kagėbistai taip mušė, kad net raume-
nys nuo kaulų atšoko. Jaunylę, nepilnametę Genutę, nuteisė 10 metų. 
Tai mano tetos, mamos seserys.

Po Tėvų arešto tapo aišku, kieno esu dukra. Oficialiai gavau savo 
vardą ir pavardę. O buvo sovietmetis. Toliau ėjo visos iš to išplaukian-
čios skaudžios pasekmės: persekiojimai, trukdymai siekiant mokslo, 
vėliau darbo.

Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė su Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tary-
bos prezidiumo pirmininko Jono Žemaičio-Vytauto sūnumi Laimučiu
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AUKSUTė RAMANAUSKAITė-SKOKAUSKIENė (g. 1948 m. Vilniuje) – Lie-
tuvos Nepriklausomybės gynimo Sausio 13-osios brolijos garbės pirmininkė, 
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos narė, Lietuvos politinių kalinių 
ir tremtinių bendrijos narė ir šios oganizacijos Etikos komisijos pirmininkė, 
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos Kauno skyriaus tarybos narė, 
Lietuvos moterų lygos Kauno skyriaus koordinacinės tarybos narė, Lietuvos 
Sąjūdžio narė, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos narė, Nevyriausybinių orga-
nizacijų, padedančių stiprinti Lietuvos valstybės gynybinius pajėgumus, aso-
ciacijos susitarimo signatarė, koordinacinės tarybos narė.  
Pirmaisiais Lietuvos nepriklausomybės metais išleido savo tėvo, Lietuvos parti-
zanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago atsiminimų knygą Daugel krito sūnų... 
(vėliau, 1992, 1999 ir 2007 m. išleido papildytus šios knygos leidimus). yra 
išleidusi knygas Partizanų vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas (lietuvių ir 
anglų kalbomis, 2007 m.), Generolas Adolfas Ramanauskas-Vanagas tautos 
ir valstybės atmintyje (2007), Laisvės kovų keliais su partizanų vado dukra 
Aukse (2007), Laisvės deklaracija ir jos signatarai (2009), nuotraukų albumą 
Generolas Adolfas Ramanauskas-Vanagas (2008), Lietuvos Nepriklausomy-
bės gynimo Sausio 13-osios brolijos veiklos atspindžiai (2012). Knygos Kelias 
nuo Mokytojų seminarijos iki Panevėžio kolegijos (2016) bendraautorė. yra 
paskelbusi daugybę straipsnių Lietuvos laisvės kovų, tautiškumo, patriotizmo, 
pilietiškumo temomis, parengusi ir skaičiusi pranešimus šiomis temomis kon-
ferencijose Lietuvoje, Lenkijoje, Gruzijoje, Vengrijoje, Italijoje, JAV, Kanadoje. 
Nuo 2000 m. vykdė tarptautinį, tęstinį (apimantį visas Lietuvoje veikusias par-
tizanų apygardas) jaunimo studijų projektą „Laisvės kovų atmintis – ateities 
kartoms“. Organizavo Pietų Lietuvos partizanų bunkerio vadavietės atstatymą. 
Apdovanota Lietuvos šaulių sąjungos medaliu „Už tarnystę Tėvynei“.

Auksutė 
Ramanauskaitė-
Skokauskienė
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Sovietinis genocidas – tai mano, tai tokių kaip aš ir daugybės 
mūsų tautos žmonių sudaužytos svajonės, sulaužyti gyvenimai, su-
trypta jaunystė, atimta gyvybė. Galima tik pasiguosti ir pasidžiaugti, 
kad visa tai perėjusi Lietuva šiandien laisva. Bet turime ir prisiminti, 
kad kova už laisvę niekuomet nesibaigia.
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ALfONSAS VITkAUSkAS

DVI BALBIERŠGIRėS EIGULIų KARTOS

Jurgis ir Juozas Kalėdos

Tikriausiai nedaug surastume žmonių, kurie sulaukę aštuonias-
dešimt šešerių metų gyvena savo tėvų statytame name. Prienų rajono 
Balbieriškio miestelyje, šalia naujai statomos bažnyčios (vietoje sude-
gusios), tvarkingoje sodybėlėje gyvena Juozas Kalėda. Tame pačiame 
name gyvena ir jo dukros šeima. Bet apie viską iš pradžių...

Jurgis Kalėda, Juozo Kalėdos tėvas, gimė ir gyveno Balbieriškio 
valsčiuje, Dargupio kaime. 1911 m. Jurgį paėmė tarnauti į Rusijos im-
perijos kariuomenę. Dar jam nepabaigus tarnybos, 1914-aisiais prasi-
dėjo Pirmasis pasaulinis karas, vėliau revoliucija Rusijoje, ir Jurgis Ka-
lėda į Lietuvą grįžo tik 1918 m. Lietuvoje irgi vyko lemtingi pakitimai. 
Lietuva paskelbė Nepriklausomybę. 1920 m. Jurgiui buvo pasiūlyta 
dirbti eiguliu Balbieriškio miške. Darbas jam tiko ir patiko. Jurgis Ka-
lėda valstybiniame miškų ūkyje eiguliavo iki išėjimo į pensiją. Praū-
žė Antrasis pasaulinis karas. Karo baisybes pakeitė pokario Lietuvos 
partizanų kovos. Eigulys miške yra šeimininkas ir reikėjo labai didelio 
sumanumo sugebėti išlaviruoti kiekvieną dieną ir naktį pasitaikančio-
se situacijose. Tai buvo tarsi vaikščiojimas įtemptu lynu virš kunku-
liuojančių liepsnų. Jau pensininką Jurgį Kalėdą eiguliauti pasišnekino 
kolūkio valdžia, nes kolūkiui irgi priklausė miško. Taigi Jurgis Kalėda 
eiguliavo iki mirties – trisdešimt aštuonerius metus. Mirė 1958 m.

Juozas Kalėda, jauniausias iš trijų brolių, gimė 1931 m. 1952-aisiais 
jį paėmė į sovietinę kariuomenę, kurioje teko tarnauti beveik ketverius 
metus. Po tarnybos dar porą metų liko Rusijoje užsidirbti pinigų sta-
tybose. Kai grįžo į Lietuvą, tėvas jau buvo pasistatęs namą Balbieriš-
kyje. Juozo broliai apsigyveno Kaune. Šiame mieste prisiregistravo ir 
Juozas, nes buvo nutaręs į kolūkį nestoti. Vis dėlto broliai ir tėvai pri-
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kalbino jį gyventi kaime ir padėti tėvams, gyvenantiems tame pačiame 
Dargupyje, o name Balbieriškyje buvo leista laikinai įsikurti Balbieriš-
kio parapijos klebonui.

Sudėtingu pokario laikotarpiu, nuo paauglystės iki išėjimo į so-
vietinę kariuomenę, Juozas visur padėdavo tėvui. Matyti vaizdai ir 
įvykiai neišdildomai įsirašė į atmintį. Daugybę kartų teko naktį sku-
biai kinkyti arklį ir vežti partizanus. Niekada nesiteiraudavo, ką veža 
ir kokiais reikalais. Žinojo, kad jo pareiga daryti, ko prašoma, ir tylėti.

Balbieršgirėje pagrybauti ilgametis šios girios eigulys Juozas Ka-
lėda mėgsta ir dabar. Ir ne tik pagrybauti, bet ir pamalkauti, nes turi 
apie du hektarus nuosavo miško. Bet ne tik grybai ir malkos traukia 
Juozą į Balbieršgirę. Nepaisant prabėgusių metų, miškas dar gyvas 
prisiminimais. Juozas žino, ką primena uogienojais ir samanomis ap-
augusios duobės – tai buvusios partizanų prieglaudos, bunkeriai. Dau-
gelis grybautojų ar uogautojų tikriausiai net nesusimąsto apie buvusią 
tokių duobių paskirtį, o juk ne prie vieno tokio įėjimo į požeminę bu-
veinę buvo pralietas kovotojų prieš okupantus kraujas.

Juozas Kalėda gerai prisimena Kazimierą Degutį. To meto balbie-
riškiečiai visi pažinojo K. Degutį, nes jis dirbo Balbieriškio valsčiaus 
policijos viršininku. Kalėda prisimena, kad tai buvo griežtas, bet tei-

Juozas Kalėda, visą savo gyvenimą dirbęs Balbieriškio miške eiguliu
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singas žmogus. Praūžus frontui K. Degutis 1944 m. vasarą pasitrau-
kė į mišką, kur taip pat išėjo daug Balbieriškio miestelio ir aplinkinių 
kaimų jaunų vyrų.

Juozo Kalėdos tėvas Jurgis Kalėda ir matė, ir žinojo, kas darosi jo 
eiguvoje. Sunku pavadinti to žmogaus veiklą tais neįsivaizduojamos 
psichologinės įtampos metais. Jo negali vadinti ryšininku, jis buvo 
miško šeimininkas, o šalia jo visada buvęs pagalbininkas – sūnus Juo-
zas. Tai buvo žmonės, išmokę viską matyti, padėti ir tylėti.

Taigi kiek buvo 1945–1946 m. Balbieršgirėje partizanų, Juozas 
dabar pasakyti negali. Be abejo, tikslaus skaičiaus jis nežinojo ir tada. 
Dabar jis sako, kad jų buvo ne mažiau kaip 200. Žiemai pačiuose ge-
riausiuose ir šilčiausiai įrengtuose bunkeriuose likdavo apie 20 par-
tizanų. Kiti prabūdavo patikimų kaimiečių globojami, tačiau parti-
zaninė veikla nenutrūkdavo, nes visada padėdavo ryšininkai. Nelikti 
miške, bet gyventi legaliai ir vykdyti partizaninę kovą skatino ir vadas 
K. Degutis, nes didelį skaičių žmonių reikėjo maitinti, o vadas buvo 
prieš atiminėjimą paskutinio kąsnio iš kaimiečių. Dėl to jis kartais pa-
sitardavo ir su eiguliu Jurgiu Kalėda.

1945 m. gegužės mėnesį visi Balbieriškio miške esantys parti-
zanai buvo sujungti į vieną būrį, vėliau pavadintą kunigaikščio Vai-
doto grupe. Grupės vadu išrinktas Kazimieras Degutis, slapyvardžiu 
Raginis; pavaduotoju – Petras Augaitis, slapyvardžiu Tauras; štabo 
viršininku – Juozas Petraška, slapyvardžiu Patrimpas. Juozas Kalėda 
dabar prisimena, kad vado Degučio pavaduotoją visi meiliai vadino 
Petriuku.

Tą rytą penkiolikmetis Juozas nuginė paganyti galvijus į pamiškę 
Būdos kaime – Jurgiui Kalėdai kaip eiguliui buvo ten paskirta ganykla. 
Buvę dar labai anksti. Dangus buvo apniukęs, bet saulė tikriausiai dar 
nebuvo patekėjusi. Pradėjo lyti ir Juozas atsistojo prie kelio po tankiu 
jaunų eglaičių stogu.

– Stovėjau pamiškėje ir mačiau, kaip arčiausioje nuo miško so-
dyboje atsidarė kluono durys ir vienas po kito išėjo 22 ar 23 ginkluoti 
vyrai. Priekyje ėjo Balbieriškio stribai Aleksandravičius ir Bunkė, o 
už jų rusų kareiviai. Praėjo pro mane, lyg būtų manęs nematę... Kelias, 
kuriuo jie ėjo, tęsiasi per Būdos kaimą. Tačiau jie pasuko iš kelio į miš-
ką ir nuėjo tiesiai tos vietos link, kur slėpėsi partizanų grupės vadas, 
– dar po šitiek metų negalėdamas nugalėti jaudulio pasakoja Juozas 
Kalėda. – Sustingau, galva, atrodė, sprogs nuo minčių – ką daryti?.. 
Juk žinojau, kad į tą pusę vado slėptuvė...
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Gal po pusvalandžio pasigirdo šūviai...
1946 m. birželio 13 d. rytą Balbieriškio miške (vadinamojoje 

Balbieršgirėje) žuvo Kazimieras Degutis-Raginis ir Petras Augaitis-
Tauras. Tankiame eglyne, 48-ajame miško kvartale... Kaip dabar pri-
simena ir pasakoja miškininkų terminais Juozas, tai buvo labai tanki 
„senmedžių birža“, ir po didele egle iš šakų suręstoje palapinėje kelias 
naktis nakvojo šie du partizanai.

– Tai tikrai buvo išdavystė... Tik kas galėjo?.. – nenurimsta Ka-
lėda.

Žuvus K. Degučiui kunigaikščio Vaidoto grupės vado pareigas 
perėmė Juozas Petraška-Patrimpas, konspiracijos sumetimais pasiva-
dinęs Lapaičio slapyvardžiu.

Vėliau, jau po kelių dešimtmečių, paaugus jaunuolynui, prireikė 
kirsti tą 48-ojo kvartalo „senmedžių biržą“. Prie eglės, po kuria žuvo 
K. Degutis-Raginis ir jo pavaduotojas P. Augaitis-Tauras, buvo prikal-
tas paprastas, kirviu nutašytas kryžius. Miškininkai jį saugiai perkėlė 
truputį toliau ir prikalė prie jau paaugusio ąžuoliuko.

Nuo 1920 iki 1996 m. Balbieršgirėje eiguliavo tėvas ir sūnus Kalė-
dos. Išėjusį į pensiją valstybinėje tarnyboje miškų ūkyje Jurgį Kalėdą 
pasikalbino kolūkio valdžia eiguliauti kolūkiui priklausančiame miške. 
Po tėvo mirties tą patį darbą pasiūlė sūnui Juozui, nes tas irgi puikiai 
pažinojo mišką.

Už darbo dieną kolūkyje gaudavo 10 kapeikų, taigi už mėnesį ei-
guliavimo – 3 rublius algos. Gale metų dar gaudavo už darbo dieną po 
kelis šimtus gramų grūdų, tiksliau – rugių, dirsių ir kūkalių mišinio, 
duonai nelabai tinkamo. Po kelerių metų, apie 1961, Juozą pas save 
dirbti perviliojo miškų ūkio valdžia, šiaip taip susitarusi su kolūkiu, 
kad išleistų darbuotoją.

– Tada jau gyvenau gerai, gaudavau už mėnesį ne tris, bet trisde-
šimt penkis rublius, o dar karvukę laikėm, daržai...

Balbieriškio miške tėvas ir sūnus Kalėdos eiguliavo 76 metus.
Tėvo statytą namą sūnus Juozas apmūrijo, įsirengė ir sukūrė šei-

mą – vedė balbieriškietę Aleksandravičiūtę. Užaugino dvi dukras, ku-
rios taip pat gyvena Balbieriškyje. Vienos dukros šeima gyvena tame 
pačiame senelio Jurgio statytame name.

Buvo baisi 2013 m. rugpjūčio 8 d. naktis – degė Balbieriškio baž-
nyčia visiškai šalia Kalėdų namo. Dabar sudegusiosios vietoje kyla 
naujas, gražus bažnyčios pastatas. Juozas Kalėda sako kasdien nuei-
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nantis pasižiūrėti statybos. Kartais ir kelis kartus per dieną užsukantis 
į šventorių.

Gyvenimas tęsiasi, o gražiausias jis gal tada, kai vaikai perima 
tėvų idėjas ir tęsia jų darbus.

Šalt iniai

Petraška Juozas. Kunigaikščio Vaidoto grupės kūrimosi pradžia. Laisvės kovų ar-
chyvas, t. 9, 1993.
Autentiški Juozo Kalėdos pasakojimai.

 

ALfONSAS VITkAUSkAS

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

Alfonsas Vitkauskas
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Apie rezistentą, gydytoją chirurgą, onkologą  
Boleslovą Miliauską

Pamilai Tėvynę, kai vargai ją slėgė,
Kai nelaimės pančiai veržė širdyse.
Išėjai į kovą, nes mylėjai laisvę,
Išėjai, nes šaukė pavergta šalis.
                                             (Partizanų dainos fragmentas)

Gydytojas Boleslovas Miliauskas, kaip ir daugelis panašaus li-
kimo brolių ir sesių, slėpė savo likimą. Bet ar įmanoma jį paslėpti? 
Akimirkai galima. Tačiau žmogus tempia savo naštą tarsi kalną tol, 
kol išsenka jėgos. Boleslovo saulės laikrodžiui skirtos smiltys išbyrėjo, 
pasibaigė, ir jis daug ką nusinešė į nežinią. Gerai, kad suspėjo palikti 
keletą puslapių, primargintų gražia rašysena (nebūdinga gydytojui), iš 
kurių aiškėja žmogaus gyvenimas, kupinas tragizmo. Norėdami geriau 
suvokti jo likimą, privalome sužinoti priešistorę, kurioje glūdi daug 
atsakymų.

Boleslovo senelį Eugenijų pakirto lenkų kareivių kulkos, kai jis 
basas, vienmarškinis, beginklis, tik su žarstekliu rankoje, stojo prieš 
ginkluotus kareivius ginti savo namų, savo tvirtovės. Deja... Du jo sū-
nūs Jonas ir Vladas (būsimasis Boleslovo tėvas), Lietuvos savanoriai, 
rado tėvą viduryje pirkios leisgyvį, kraujo klane. Stengėsi kaip įma-
nydami gelbėti, pasikinkė arklius ir vežė į Alytaus ligoninę, bet gy-
dytojai jau niekuo negalėjo padėti, taiklūs buvo lenkų kareivių šūviai, 
sužeistasis tą pačią dieną mirė. Prie mirusiojo karsto raudojo žmona 
su 10 vaikų, likusių be tėvo: trys sūnūs ir septynios dukterys, iš kurių 
jauniausiajai Ievutei buvo vos septyneri.
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Lietuviai už laisvę visada mokėjo savo krauju. Taip atsitiko ir Eu-
genijui Miliauskui: nežuvo jo sūnūs, Lietuvos savanoriai, užtat galvą 
paguldė jis pats.

Patyrusi daug netekčių, Lietuva iškovojo nepriklausomybę. Sava-
noriai sugrįžo namo ir pradėjo kurti savo gyvenimą. 1929 m. Lietuvos 
savanoris Vladas Miliauskas (1900–1948) susituokė su Ieva Budėnaite 
(1912–1987), kilusia iš gausios šeimos, gyvenusios Mergažerio kaime, 
Varėnos rajone. Jauna šeima bendrą gyvenimą pradėjo lenkų okupuo-
tame Vilniaus krašte, Trakų apskrityje, Valkininkų valsčiuje, Šarkiš-
kių kaime. Čia 1930 m. birželio 25 d. šeimoje gimė pirmasis sūnus 
Boleslovas, kuris bus paženklintas tautos dainiaus Justino Marcinke-
vičiaus lemtingais žodžiais:

Šešiolikmečiai, šešiolikmečiai,
trisdešimtųjų metų gimimo,
jauni ir gražūs, liekni kaip medžiai,
vaikiškom rankom šautuvus ima.
                                                      („Šešiolikmečiai“)

Vlado ir Ievos Miliauskų šeimą dažnai aplankydavo gandrai, todėl 
čia niekada nestigo rūpesčių, džiaugsmų ir vaikų klegesio. Jų atžalos: 
Vytautas (1932–1958; žuvo geležinkelio avarijoje), Aldona (1934), 
Marija (1936), Vladas (1942), Vaclovas (1945).

Nors šeimos galvai daugėjant vaikų irgi nestigo rūpesčių, tačiau jį 
jaudino ir Lietuvos likimas, galbūt todėl, kad jo gyslomis tekėjo kario 
savanorio kraujas. Iki 1939 m., kol Vilniaus kraštas buvo sugrąžintas 
Lietuvai, Boleslovo tėvas Vladas Miliauskas per uždraustą sieną per-
vesdavo žmones bei atlikdavo kitus darbus, todėl nuolat buvo sekamas 
lenkų policijos. Daug kartų tekdavo laimingai pasprukti, tačiau kartą 
pakliuvo priešui į nagus. Prieš pat karą buvo sulaikytas ir uždarytas į 
„Berezinos“ kalėjimą, kuriame žūdavo daug žmonių. Vladas Miliaus-
kas nežuvo, bet neteko sveikatos, todėl nesulaukęs nė penkiasdešim-
ties iškeliavo iš šio pasaulio, palikdamas vaikus, kuriems labai reikėjo 
tėvo globos.

Lietuvai atgavus Vilniaus kraštą, buvusiems savanoriams buvo 
dalijama žemė. Boleslovo tėvas su savo broliu Jonu irgi gavo po 8 ha 
žemės netoliese, už Kalesnykų bažnytkaimio, esančiame dvare. Prasi-
dėjo malonūs, bet sunkūs darbai jau savoje išsvajotoje ir iškovotoje že-
mėje. Boleslovui, kaip vyriausiam, teko ne tik globoti jaunesnius bro-
liukus ir sesutes, bet ir padėti ūkyje. Šešerių metų, kaip Jono Biliūno 

Boleslovas  
Miliauskas
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herojus Joniukas, ganė žąsis, tačiau greitai šis darbas atiteko jaunes-
niems, o jam sudėtingesnė ganiava – kiaulės, kiek vėliau – avys ir kar-
vės. Mieliausias prisiminimas – naktigonė. Nors buvo irgi nelengva, 
jaunuoliui miegas lipdydavo akis, tačiau kaip kiekvienas vaikas kuo 
greičiau norėjo būti suaugusiu. Šioje šeimoje nuo mažų dienų vaikai 
buvo pratinami dirbti ir išmokdavo visus ūkio darbus. Boleslovas vos 
aštuonerių jau šienaudavo, nes tėvas padarė nedidelį lengvą dalgį, o 
devynerių metų jau išėjo arti. Gal tai buvo sunkiausias darbas iš visų, 
tačiau mažasis artojas stengėsi neatsilikti nuo tėvo. Nūdienos tėvams 
ir vaikams visa tai atrodo neįtikėtini dalykai, o tuo metu buvo kiekvie-
nos šeimos kasdienybė. Taip buvo auginama ir auklėjama ne viena 
lietuviško kaimo karta, o visa tai užgrūdindavo ir parengdavo dar su-
dėtingesniems ateities darbams.

Būdavo ir laisvalaikio, kurio metu nenutrūkdavo tėvų ir vaikų 
bendravimas. Boleslovas dažnai su tėvu ir broliu Vytautu dar gerokai 
prieš aušrą atsidurdavo miške. Motinai nespėjus pusryčių pagaminti 
jie su pilnomis pintinėmis baravykų parklegėdavo į namus. Kiek būda-
vo džiaugsmo, kol apžiūrėdavo savo radinius, išrinkdavo didžiausius.

***

Laikas nesulaikomai bėgo. Reikėjo vaikus leisti į mokyklą. Len-
kų mokyklos tėvai kategoriškai atsisakė, bijodami, kad nesulenkintų 
vaikų. Boleslovas skaityti ir rašyti išmoko slaptoje lietuviškoje moky-
kloje. Tuo metu iš Vilniaus buvo atitremta mokytoja Kilelišytė. Mo-
kytojos būta labai įžvalgios, nes tėvus įtikinėjo, kad Boleslovą ir kai-
mynų Miliūnų vaiką Domą būtinai leistų mokytis. Boleslovo tėvams 
nelengva buvo apsispręsti, nes darbštų vyriausiąjį sūnų matė ne tik 
didžiausiu pagalbininku ūkyje, bet ateityje ir jo paveldėtoju. Tačiau 
noras išmokslinti sūnų tikriausiai buvo didesnis, nes rengė Boleslovą 
kelionei.

Lyg tyčia ta vasara prabėgo greičiau negu kitos. 1939 m. rug-
pjūčio pabaigoje tėvas prikrovė vežimą būtiniausių daiktų ir įsodino 
apsiašarojusį Boleslovą, kurio jautri širdelė jautė, kad palieka tėviškę 
ilgam, gal ir visam laikui, kad ją aplankys tik retkarčiais, kiek ilgiau 
atostogų metu.

Pirmą kartą berniukas atsidūrė tokiame dideliame mieste, Vil-
niuje. Boleslovas Miliauskas buvo priimtas į Vilniaus 1-ąją vidurinę 
mokyklą (dabar – Vytauto Didžiojo gimnazija). Kaip savanorio vai-
kas, gavo bendrabutį. Atrodo, viskas buvo įstatyta į normalias vėžes: 
pastogė yra, maistu aprūpintas. Tik Boleslovui buvo kitaip. Nors lova 
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buvo baltai paklota, tačiau jis ilgai vartėsi ir niekaip negalėjo sumerkti 
akių. Buvo kieta, nepatogu, o dar tas triukšmas už lango. Čia nesigir-
dėjo nei paukščio giesmės, nei įprasto bildesio, kuris liko toli ir dabar 
tapo toks brangus ir nepasiekiamas – gimtųjų namų kvapas ir spalvos.

Boleslovas ištvėrė vos keletą dienų ir slapčiomis išbėgo namo. 
Žingsniavo pakele nedidukas, nelaimingas keleivis, kartais koks nors 
geraširdis žmogus pristabdydavo arklį ir liepdavo kartis į vežimą. Ži-
noma, šiek tiek atsigaudavo pavargusios kojos, bet klausinėjimas, kur 
ir ko keliaująs, labai trikdė, todėl įsigudrino ir žingsniavo laukais, ne-
toliese plento, atsisakydamas ir to vienintelio malonumo – pavažiuoti 
keletą kilometrų. Nuovargis jau visiškai lenkė prie žemės, tačiau noras 
kuo greičiau pasiekti namus suteikdavo jėgų. Vaikas tikėjosi, kad visi 
apsidžiaugs jį pamatę, tačiau klydo, nes tėvų akyse buvo daugiau su-
sirūpinimo nei džiaugsmo. Jie jau buvo susitaikę su mintimi, kad vy-
riausias sūnus taps mokytu žmogumi, todėl netikėtas sugrįžimas kėlė 
nerimą. Matyt, tėvai mokėjo Boleslovą išklausyti ir patarti, nes kitą 
dieną jis vėl dardėjo Vilniaus link.

Boleslovas susitaikė su mintimi, kad privalės palikti gimtinę, jeigu 
norės mokytis, todėl slopindamas ilgesį, kibo į mokslus. Tik sapnuo-
se girdėdavo, kaip tėvas plaka dalgį, kaip suprunkščia pievoje arklys, 
pajusdavo džiūstančios žolės kvapą, užuosdavo motinos pagamintus 
valgius. Dabar tas prastas viralas atrodė nuostabus patiekalas prieš 
bendrabutyje patiektą arklieną, dažniausiai pašvinkusią. Nuojauta 
pasitvirtino, tėviškę retai aplankydavo, dažniausiai, kai pritrūkdavo 
maisto arba atostogų metu. Sugrįždavo sutinusiomis, apibrozdintomis 
kojomis, o kartais pavykdavo pasinaudoti įvairiu transportu: ant vago-
no laiptelių, prekiniais vagonais, garvežyje ant anglies.

Boleslovo atmintyje išliko 1940 metai: „Mačiau „išvaduotoją“, 
užėjusią tarybinę armiją, klausinėjančią, ar lašiniai ant medžių auga? 
Kas tai per mašina? (Dviratis). Pagrindinė technikos priemonė – ar-
klys. Toliau prasidėjo vežimas. Patys pirmieji ešelonai į Rytus riedėjo, 
pro mūsų kaimą. Baisiai skaudu ir nyku darėsi. Netrukus 1941-06-
22 prasidėjo karas. Apgailėtinas, pakrikęs armijos traukimasis. Ir štai 
naujas okupantas pakeitė ankstesnį. Nutrūko vežimai, lyg ir ramiau 
paliko. Prasidėjo tarybinių partizanų kovos – traukinių ešelonų, ve-
žančių karinius krovinius į Rytus, sprogdinimai. Vokiečiai išleido įsa-
kymą, kad už vieną nukautą vokiečių kareivį bus sušaudyta 100 ap-
linkinių gyventojų.“ (Miliauskas B. Gyvenimas ir rezistencinė veikla. 
Rankraštis. 1998, p. 2–3)
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Istorinis laikmetis patvirtino, kad vokiečiai savo įsakymo kruopš-
čiai laikėsi. 1943 m. netoli Pirčiupių buvo nukauti septyni vokiečių ka-
reiviai. „Buvo kaimas ir kaimo nėra“, – raudojo poetas Justinas Mar-
cinkevičius. Sovietmečiu Pirčiupių tragedija sulaukdavo menininkų 
dėmesio, sutraukdavo daug turistų, tačiau tikroji tragedijos priežastis 
buvo nutylima.

Panaši tragedija tų pačių metų vasarą ištiko ir Boleslovo gimtąjį 
Šarkiškių kaimą, nes visiškai netoliese partizanai nuvertė didelį kari-
nį ešeloną. Kažkodėl šio kaimo tragedija nesulaukė tiek dėmesio kiek 
Pirčiupiai, nors kančios kalnas buvo didelis. Boleslovas Miliauskas 
liudija: „Iš 18 sodybų liko tik du maži svirneliai. Tada aš mokiausi 
Vilniuje, gavom žinią, kad sudegintas kaimas. Iš pradžių galvojome, 
jog kalba apie Pirčiupius. Parvažiavę iš ryto dar radome rūkstančius 
degėsius ir ant plyno lauko du svirnukai, tikėjosi, kad vis tiek užsi-
degs, nes labai arti gyvenamųjų namų. Tarp degėsių vaikščiojo keletas 
vyrų, tarp jų ir mano tėtis. Papasakojo, kad atvažiavę naktį vokiečiai 
apsupo kaimą, liepė pakinkyti arklius ir krautis į vežimus, kiek kas 
sugeba, prie vežimų prisirišti gyvulius ir išvažiuoti į Varėnos kelią. 
Išvažiavus vokiečiai su padegamomis kulkomis padegė pastatus ir ap-
supę gurguolę ją lydėjo į Varėną. Pakelėje žmonės palikę vežimus nėrė 
į mišką, kuriuo vingiavo kelias. Tik keturi vyrai niekur nepasitraukė. 
Gurguolė su visais vežimais ir gyvuliais bei lydinčiais ją vyrais buvo 
išvežta į Vokietiją. Nė vienas iš palydovų negrįžo. Jų likimas nežino-
mas. Kiti kaimo gyventojai apsigyveno gretimuose kaimuose pas gi-
mines. Mūsų šeimyną priglaudė Paručių kaime gyvenanti Uždavinių 
šeima.“ (Ten pat, p. 3)

Viso Šarkiškių kaimo padegėliai pasklido ieškoti pastogės: vie-
ni prisiglaudė pas gimines, o kiti pas pažįstamus. Sunku buvo suvok-
ti – per akimirką tapo elgetomis. Boleslovas irgi lydėjo savo šeimą: 
visiems drauge buvo lengviau ištverti užgriuvusią nelaimę. Bendra 
nelaimė, netektys suartino žmones, jie buvo geranoriški, tačiau būti 
padegėlio kailyje buvo sunku. Miliauskų globėjai Uždaviniai buvo 
nuoširdūs, išsilavinę žmonės. Praslinkus kuriam laikui, Vincas Už-
davinys, žurnalistas, parašė knygelę „Pirčiupių tragedija“, kurioje 
paminėjo ir Šarkiškių kaimo tragediją. Iš tos pačios giminės kilęs ir 
Boleslovo pusbrolis, profesorius Giedrius Uždavinys, kardiochirurgas. 
Likimas juos suves studijų metais, tačiau Boleslovas tylės, slėps savo 
praeitį, bijodamas pakenkti pusbroliui. Tik gavęs diplomą prisipažins, 
kad yra pusbroliai. Didžiausiai nuostabai Giedrius neatsuks Boleslo-
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vui nugaros ir tuo jį labai pradžiugins. Žinoma, visa tai dar ateityje, o 
gyvenimo realybė Boleslovui siuntė vis naujus išbandymus.

***

Net pačiam sunku suvokti, kodėl iš visų artimiausias buvo Adol-
fas Uždavinys, su kuriuo buvo gera bendrauti. Jaunuolius jungė kaž-
kokia nematoma gija, ir tada  nenumanė, kad istoriniai įvykiai nulems 
jųdviejų likimą. 1944 m. į Lietuvą antrą kartą grįžo sovietų armija. 
Buvo reikalaujama, kad jauni vyrai stotų į kariuomenę, tačiau daugelis 
nepakluso šiam įsakymui, geriau rinkosi sunkų ir pavojingą partizano 
kelią. Išėjo šiuo keliu broliai Adolfas ir Valentas Uždaviniai. Netrukus 
Adolfas Uždavinys tapo Dobilu ir vadovavo Geležinio Vilko būriui.

Boleslovas su šeima gyveno Šarkiškiuose, nes tėvai savo žemėje 
vėl pasistatė namą. Maždaug trys kilometrai į rytus nuo Šarkiškių, už 
geležinkelio, plytėjo durpynas, apaugęs didele ir tankia giria. Tai buvo 
labai tinkamas prieglobstis partizanams. Labai dažnai į Miliauskų na-
mus užsukdavo Dobilas su savo draugais. Boleslovo bičiulystė tęsėsi 
ir pats to nejausdamas jau pradėjo padėti partizanams: tapo aktyviu 
spaudos platintoju, „Laisvės varpą“ veždavo į Vilnių ir paslapčia išda-
lindavo gimnazistams, be to, karo metu miške buvo radęs rusišką len-
gvąjį kulkosvaidį, o bendrabučio pastogėje – kelias dėžes kaspinuotų 
šovinių. Gimnazistas, rizikuodamas ir bijodamas, visa tai pargabeno į 
namus ir padovanojo Dobilo vadovaujamam būriui.

Kartą Boleslovas buvo parvažiavęs iš Vilniaus, temstant atė-
jo Dobilas su keletu partizanų. Kaip paprastai rezgėsi pokalbiai apie 
Tėvynės išlaisvinimą iš pavergėjų, kurie audrino jaunuolio vaizduotę, 
žadino norą būti drauge su kovotojais už tautos laisvę. Gerą nuotaiką 
temdė baimė, ar nepasigirs beldimas į duris. Todėl Boleslovas ėmė-
si darbo – skaldyti balanas, kurios tuo metu buvo pagrindinė namų 
apšvietimo priemonė, be to, reikalui esant gal kažkiek nukreiptų ne-
prašytų svečių dėmesį. Atrodo, kad darbas buvo gerai žinomas: vie-
ną balaninio medžio galą buvo atrėmęs į krūtinę, o kitame – aštrus ir 
smailas peilis, kurį dešine ranka traukė krūtinės link. Tai buvo įprastas 
balanų gamybos būdas, kurio jau senokai tėvas buvo išmokęs. Neaiš-
ku, gal bekalbėdamas su partizanais neatidžiai elgėsi su darbo įrankiu, 
gal pasitaikė suktas medis, nes išsprūdęs peilis taip trenkė į krūtinę, 
kad Boleslovui net kvapą užgniaužė. Pajuto visų išsigandusius žvilgs-
nius, kažkaip pasidarė labai šilta... Kai atsigavo, jau gulėjo lovoje, o 
kairėje krūtinės pusėje pūpsojo kalnas kruvinų tvarsčių. Laimei, vis-
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kas baigėsi be komplikacijų, žaizda užgijo, tik randas toje vietoje liko 
visam gyvenimui.

Šis nelaimingas įvykis dar labiau suartino su partizanais, ypač su 
Dobilu. Pradėjo gauti vis daugiau ir sudėtingesnių užduočių: parvežti 
popieriaus, medikamentų ir kt. Kartais jų pasiimti atvykdavo Vytau-
tas Miliauskas-Miliūnas iš Šarkiškių kaimo. Vėliau jis tapo partizanu, 
tačiau ištiko tragiškas likimas, net žūties vieta nežinoma.

Nejučiomis Boleslovas tapo partizanų ryšininku. Kadangi vi-
sas užduotis atlikdavo nepriekaištingai, tai buvo pasiūlyta pasirink-
ti slapyvardį, kaip ir visiems partizanams, numatyta priesaikos data  
1946 m. pavasarį. Įvairios mintys tuo metu kirbėjo Boleslovo galvoje: 
noras mokytis ir kovoti už tautos laisvę tarsi grūmėsi vienas su kitu, ir 
jis jautė, kad antrasis nugali, nes nejučiomis pradėjo rinktis slapyvar-
dį. Ilgai suko galvą, nes žinojo, kad daugiausia partizanai pasivadina 
medžių ir paukščių vardais. Ir neatsitiktinai, juk gyvena miške, kuris 
juos dengia ir rengia. Kai keletą kartų perkratė visų žinomų partizanų 
slapyvardžius, tarp jų neatrado Kėkšto, o juk jis pats šį nediduką, vi-
krų paukštelį daugelį kartų stebėjo miške. Pagaliau tvirtai nusprendė, 
kad esančiam žemo ūgio, liesučiam berniokui geriausiai tiktų pasiva-
dinti miško gyventoju – Kėkštu. Deja...

Boleslovas intensyviai rašydavo laiškus Dobilui ir juos perduoda-
vo per Vytautą Miliauską-Miliūną. Aušo 1946-ųjų pavasaris. Dobilas 
pakliuvo į NKVD nagus, be abejo, tada buvo surasta ir Boleslovo laiš-
kų, nespėtų sunaikinti.

Boleslovas tuo metu gyveno Vilniuje, bendrabutyje Jasinsko g., ir 
neramia širdimi ruošėsi egzaminams, vis galvodamas apie priesaiką, 
kuri netrukus turėjo įvykti. Vieną vakarą išgirdo beldimą į duris ir 
virpančiomis rankomis jas pravėrė. Prieš jį stovėjo nepažįstamas au-
galotas vyras ir žemoku balsu tvirtai ištarė:

– Aš... Stasys, Geležinio Vilko ryšininkas...
Kol Boleslovas sutrikęs žiūrėjo į nepažįstamąjį, pastarasis aiškino 

toliau:
– Dobilas pakliuvo gyvatėms į nasrus... Bet mes sustoti negalime. 

Tik dabar aš būsiu Dobilo vietoje ir kartu palaikysime ryšį su būriu. 
Taigi duok medikamentus, popieriaus... – įsakmiai reikalavo nepažįs-
tamasis, prisistatęs Stasiu.

Boleslovą glumino nekviesto svečio griežtokas tonas ir kažkokia 
keista laikysena, o jis įkyriai reikalavo medikamentų.

– Aš  neturiu, – vos ne vos išlemeno Boleslovas.
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– Kodėl visada ir visko turėjai, ir davei Dobilui?! – gana šiurkščiai 
rėkte išrėkė Stasys.

– Man Dobilas visada duodavo pinigų, – vos ne vos žiobtelėjo 
Boleslovas, jausdamas, kaip šiurpas krečia visą kūną.

Lengviau atsiduso tik tada, kai baigėsi įtemptas pokalbis ir trink-
telėjo durys. Tačiau liūdnos mintys vis nedavė ramybės. Jam atrodė, 
kad Stasio laikysena visiškai nepanaši į miško brolių, ypač įtartinas 
buvo balsas, tarsi kažką slepiantis, kažko nepasakantis iki pabaigos. 
Ilgai svarstyti vaikinukui neteko, nes sulaukė dar vieno svečio. Nepa-
žįstamasis prisistatė:

– Mane atsiuntė tau pažįstamas Stasys. Aš esu Antanas Puras.
Antanas buvo šiek tiek švelnesnis už savo pirmtaką Stasį, tačiau 

Boleslovui buvo neramu, todėl kalbėjo labai atsargiai. Niūrias mintis 
gimnazistui skaidrino pavasario dvelksmas, kaip įmanydamas, stengė-
si ruoštis egzaminams, kuriuos reikėjo laikyti, baigiant penkias gimna-
zijos klases. Tarsi praskrendantys paukščiai blykstelėdavo vaikinuko 
galvoje mintis: „Kažin kaip ta priesaika? Ar aš tapsiu Kėkštu?“ Tačiau 
ir svajones, ir gimnazisto gyvenimą sujaukė greitai besirutuliojantys 
įvykiai. Antanas apsilankė antrą kartą ir pranešė:

– Dink kuo greičiau iš Vilniaus, jei nori kvėpuoti tyru oru.
Boleslovas išsigandęs tylėjo, o Antanas įsakinėjo toliau:
– Važiuojame į Zarasus... Ten gyvena mano geri pažįstami, patiki-

mi žmonės. Pas juos tu būsi visiškai saugus.
Bijodamas, kupinas nerimo, Boleslovas sutiko. Tą pačią naktį jis 

su Antanu važiavo į Zarasus, tiksliau, prasidėjo kelionė į nežinomybę. 
Antanas, stiprus, vyras pačiame jėgų žydėjime, palinkęs prie virpan-
čio bernioko, kažką be perstojo aiškino. Boleslovas ne viską girdėjo ir 
suprato, nes jo mintys dabar sukosi apie egzaminus, kurių tikriausiai 
neteks laikyti, matė atverstus vadovėlius ir užrašus. Visa tai dabar at-
rodė neįkainojama vertybė, tarsi gražiausia jo trumpo gyvenimo dalis. 
Šioje minčių sumaištyje įstrigo vienintelis faktas, kurį Antanas pasakė 
apie save:

– Aš dirbu ir NKVD, ir slaptoje Lietuvos išsivadavimo sąjūdžio 
organizacijoje.

– Tai bent, – tarsi perkūnas iš giedro dangaus ši žinia pribloškė 
Boleslovą. – Kažin ar taip galima? – svarstė vaikinukas, nepajėgdamas 
susivokti visų įvykių raizgalynėje. Pagaliau baigėsi nejauki, nelabai 
suvokiama kelionė. Boleslovas buvo apgyvendintas Vozgelių kaime, 
Dusetų apylinkėje, Juodelių šeimoje. Kankinamas abejonių, čia išgyve-
no keletą savaičių ir pasiryžo grįžti į savo namus. Juodeliams nuslinko 
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akmuo nuo krūtinės: juk ne savas, o vis dėlto dar viena burna už stalo. 
„Kaip Dievas duos, taip ir bus. Juk beveik kasdien žūsta jauni vyrai. 
Jau ir ašarų pritrūko juos apraudant, o šitas juk dar visai vaikas.“ Taip 
mąstydama Juodelienė pakėlė ranką ir peržegnojo Boleslovą.

***

Netikėtu laiku Boleslovas pravėrė gimtųjų namų duris, nustebin-
damas visus namiškius.

– Vaikeli, ar tau viskas gerai? Ar išlaikei egzaminus? – motina 
apipylė sūnų klausimais.

Sūnus nuleidęs galvą tylėjo, nes nedrįso tiesos pasakyti, o me-
luoti nepajėgė. Viską suvokdamas, nejaukią tylą nutraukė tėvas: „Jau 
geriau, motin, vaikui viralo įpilk, kad greičiau atsigautų po kelionės.“ 
Tėvo, Lietuvos savanorio, širdis jautė, kad sūnus pasirinko pavojingą, 
bet teisingą kelią, todėl pažvelgė į sūnų meilės kupinomis akimis.

Boleslovas greitai atsigavo ir kibo prie darbų, padėjo tėvui at-
statyti karo apgriautus pastatus. Vasara prabėgo labai greitai. Jau ir 
rugsėjis ant nosies, bet sūnus nesiruošė į mokslus. Tarsi susitarę visi 
tylėjo: ir tėvai, ir sūnus. Tačiau ši tyla visiems buvo savaip sunki ir 
slegianti, tikriausiai kiekvienas mąstė, kad nors neištiktų baisi nelai-
mė.

Lemtingas buvo 1946 m. rugsėjo 19-osios ankstyvas rytas, kai 
kaimo tylą sudrumstė neįprastas mašinų burzgimas ir būrys ginkluotų 
vyrų apsupo namus. Dar mieguistą Boleslovą išvertė iš lovos, kaip di-
džiausiam nusikaltėliui surišo rankas ir išsivedė, nekreipdami dėmesio 
į motinos raudą. Ji galėjo akmenį pravirkdyti, tik ne budelius, nutvėru-
sius ilgokai ieškotą auką. Nutilo bruzdesys, triukšmas, o motina rymo-
jo ant vartų, matydama sūnaus dar vaikiškas rankas su žvangančiais 
pančiais, jo akis, kuriose atsispindėjo ir skausmas, ir atsiprašymas. 
Stovėjo moteris tarsi įaugusi į žemę, vildamasi dar nors kartą išvysti 
savo vaikelį. Tikriausiai tada iš lietuvių motinų skausmo ir kančios 
gimė graudi daina:

Enkavediste, ko taip dažnai
Tėviškę mano tu aplankai?
Ar ašarota ji tau graži,
Kad josios turtus grobi, veži?

Juk brangiausias turtas ne materialinis, o vaikai, dažniausiai dar 
nesubrendę, išeinantys už Tautos laisvę savo Golgotos keliu.
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***

Prasidėjo Boleslovo Miliausko kančios kelias. Apie šias rūsčias 
dienas savo atsiminimuose jis liudija: „Keturias dienas laikė Valki-
ninkų stribų rūsyje, po to pervežė į Trakų NKVD kalėjimą. Prasidėjo 
tardymas. Tardė kapitonas Sorokin. Pradžioje nieko neprisipažinau. 
Smarkiai prikūlė, o 1946 m. rugsėjo 27 d. nuvežė į Vilnių. Suvedė 
akistaton su Antanu Puru, parodė mirties bausme nuteisto Dobilo 
parodymus, mano laišką. Kadangi viskas įrodyta, patvirtinau faktus.  
1946 m. gruodžio 14 d. teisė rusų karinis tribunolas. Pagal straips-
nį 58-IA priteisė 10 metų laisvės atėmimo. Pasinaudojau nepilname-
čio statusu, parašiau kasacinį skundą. Straipsnį pakeitė – 17-58-IA ir 
bausmę sumažino keturiais metais.“ (Ten pat, p. 6)

Tada prasidėjo jauno kalinio gabenimas iš vieno kalėjimo į kitą. 
Iš Vilniaus Lukiškių kalėjimo pervežė į Kauno kalėjimą, kuriame teko 
kalėti beveik du mėnesius. Tada atsidūrė Kėdainių NKVD, iš kurio po 
keleto dienų buvo išgabentas į Kalnaberžės jaunamečių koloniją (Kė-
dainių r.), kurioje išbuvo pusantrų metų, o iš jos – vėl keletą dienų Kė-
dainių NKVD ir 1948 m. rugsėjo 6 d. – į Vilniaus persiuntimo punktą.

Prabėgo dveji metai. Boleslovui atrodė – amžinybė. Už geležinių 
grotų, už spygliuotų vielų nužydėjo pavasariai, nuplasnojo rudenys – 
visa tai buvo čia pat ir labai toli, jam nepasiekiama. Kaliniui – raktų 
žvangesys, sargybinių žingsniai ir laukimas, kad košmariškas gyveni-
mas kada nors baigsis. Kalėjimo režimas sekino ir taip gležną jo kūną, 
bet tvirtėjo valia, pasitikėjimas savimi.

Kai buvo atgabentas į Vilnių, skausmingai pajuto, kad Lietuvoje 
kalinimo vietos baigėsi ir išveš tolyn, į Rusijos gilumą, nes jau sulaukė 
pilnametystės. Nors kalėjimas jaunuoliui buvo baisiau nei paukšteliui 
narvas, bet jis vis tiek jautė savo žemę ir savo dangų, o dabar neteks 
ir jų.

1948 m. lapkričio 16 d. Boleslovas Miliauskas tęsė kalinio gyveni-
mą Novosibirsko kalėjime. Netrukus buvo perkeltas į Unžlago (Gorkio 
sritis) lagerį, kuriame įvyko nelaimė. Apie ją jis liudija: „Unžlage po 
kairės alkūnės traumos, susirgau šio sąnario kaulų TBC. Rankos rau-
menys atrofavosi, sąnarys tapo nelankstus. Tik Karagandos lageriuose 
atsirado chirurgas Sulukidze Arčilas, kuris išdrįso rezekuoti pakenktą 
sąnarį ir sudaryti naują, kurį per skausmus turėjau ištreniruoti.“ (Ten 
pat, p. 7)

Krasnojarsko lageriuose Boleslovas užbaigė nustatytą bausmę, 
tačiau grįžti į Lietuvą negalėjo, nes reikėjo atlikti tremtį, nors tremtimi 
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nebuvo baustas. Tada suvokė, kad dėl rankos traumos negalės dirbti 
fizinio darbo, todėl pradėjo galvoti apie studijas.

Po daugelio kančios metų įvairiuose lageriuose, po priverstinės 
tremties pirmą kartą nusišypsojo laimė – 1957 m. Boleslovas Miliaus-
kas įstojo į Krasnojarsko medicinos institutą. Nors mokslas sekėsi pui-
kiai, bet baigęs pirmą kursą pajuto, kad ilgiau neištvers be Tėvynės. Be 
to, saugumiečiai nedavė ramybės, žadėdami aukso kalnus ir grasinda-
mi: jeigu neklausys, studijos baigsis ir atsidurs taigoje.

Įrašas pase nieko gero nežadėjo, tačiau likimo draugas latvis Kon-
drats Charij patarė į Lietuvą važiuoti per Rygą. Boleslovas taip ir pa-
darė. Draugas Rygoje jau buvo pastogę suradęs ir patarė stoti į Rygos 
medicinos institutą, nes Latvijoje lengviau, tačiau komisariate gavo 
neigiamą atsakymą. Beliko bandyti laimę Vilniuje. Virpančia širdimi 
atvėrė universiteto duris. Buvęs bendraklasis Kazimieras Keina, kol 
Boleslovas atkentėjo lageriuose, jau buvo baigęs mokslus ir dirbo šioje 
aukštojoje mokykloje. Jis gana palankiai sutiko jau gerokai primirštą, 
kažkada buvusį mokslo draugą ir užtikrino: jeigu sugebės prisiregis-
truoti Vilniuje, tai studijos garantuotos. Taip pamalonintas Boleslovas 
nubėgo į milicijos poskyrį, o ten majoras labai draugiškai paaiškino, kad 
priregistruos mokslo metų pradžioje, kai apsigyvens bendrabutyje.

Ramus Boleslovas išvyko pas motiną į gimtinę. Jis džiaugėsi lais-
ve, ieškojo vaikystės takų. Deja... Viskas neatpažįstamai buvo pasikei-
tę, tėvo žemė, kažkada gauta kaip savanorio, jau senokai tapusi kolū-
kio nuosavybe. Nebuvo ir tėvo, šią ašarų pakalnę paliko, kai sūnus jau 
buvo už grotų, jo sveikatą, be abejo, palaužė kalėjimas, o vėliau žino-
jimas, kad sūnus kartoja tėvo kelią, tik dar sunkesniu būdu. Vis dėl-
to motinos gaminami valgiai ir artimųjų dėmesys grąžino Boleslovui 
jėgas. Vasarai baigiantis, jis jau galvojo apie studijas. Svarbiausia, ar 
milicijos pareigūnai nepakeis duoto žodžio, ar priregistruos? Vaikinas 
į šalį vijo blogas mintis, nes negalėjo įsivaizduoti, kad savi, lietuviai, 
besišypsodami galėtų meluoti.

***

Ir štai Boleslovas vėl Vilniuje, jau antrakursis universiteto Me-
dicinos fakulteto studentas. Bendrabutį gavo, džiaugiasi, kad stogas 
virš galvos yra. Kuo greičiau lekia dėl priregistravimo, tačiau tas pats 
milicijos pareigūnas šaltai dėbteli:

– Dabar neregistruosim...
– Kodėl? Kur pažadai? – virpančiu balsu toliau teiraujasi Boles-

lovas.
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– Padėtis pasikeitė. Nieko nepadarysi, – kuo ramiausiai atsako pa-
reigūnas, leisdamas suprasti, kad pokalbis baigtas.

Studentas neramiai praleidžia keletą parų, tarsi nujausdamas ar-
tėjančią audrą. Taip ir įvyko. Netrukus komendantas pranešė: „Dinkite 
kuo greičiau iš bendrabučio. Šią naktį vyks patikrinimas.“

Gerai, kad universitete mokėsi daugiau panašaus likimo drau-
gų. Kažkuris nugirdo, kad rajone priregistruoja lengviau. Po paskaitų 
Boleslovas su to paties fakulteto studentu Stasiu Gruzdžiu patraukė į 
Naujosios Vilnios rajoną. Pasų stalo viršininkas, kapitonas, nužvelgė 
jaunuolius nuo galvos ligi kojų, tarsi norėdamas įsiskverbti į jų vidų, ir 
ramiai rusiškai ištarė:

– Tokių neregistruojam...
– Čia mūsų Tėvynė, – išdidžiai, bet tarsi nesavu balsu ištarė Bo-

leslovas.
Viršininkas susimąstęs patylėjo ir pagaliau pasakė:
– Mieste nepriregistruosiu, bet kaime galiu...
Jaunuoliams tik to ir reikėjo, jie kaipmat išdūmė pro duris. Boles-

lovui Miliauskui visam gyvenimui liko atmintyje ne tik lageriai, bet 
ir sunkus, pilnas netikėtumų gyvenimo kelias pasiilgtoje Tėvynėje: 
„Kaip šiandien atsimenu 1957 m. gruodžio 14 d. Žiema, sniego kaip 
Sibire, tamsu, pusto, dangus su žeme maišosi; už kokių trijų kilometrų 
nuo miestelio – žiburėlis. Užeiname, kalba lenkiškai, sutariame – už 
priregistravimą kiekvieną mėnesį mokėti po 25 rublius.“ (Miliauskas 
B. Čia mano gimtinė, į mėnulį neskrisiu. Tremtinys. 1996 m. lapkričio 
mėn. Nr. 42 (231)

Vos spėjo vieną didžiulę naštą nusimesti nuo pečių, kai užgriuvo 
kiti nemalonumai. Matyt, aukštosios mokyklos vyriausybė, negalėda-
ma atsikratyti nepageidaujamų studentų, rado dar vieną kankinimo 
būdą – nutraukė stipendiją. Boleslovas iš namų jokios paramos nega-
vo. Vargas privertė ieškoti darbo, o jo nesuradęs, pasiprašė akademi-
nių atostogų. Kažkiek padirbėjęs tęsė studijas, nes noras tapti gydyto-
ju buvo didesnis už patiriamus sunkumus.

Pagaliau studijos baigtos. Boleslovas prašė skirstymo komisijos, 
kad kur nors skirtų dirbti gydytoju chirurgu. Komisija tarėsi, matyt, 
gerai išanalizavo studento dokumentus, todėl net porą kartų buvo 
kviečiamas, kol pagaliau išgirdo, kad chirurgu neskirs. Buvo labai ap-
maudu, nes žinojo, kad vietų yra.

Nors Boleslovas turėjo daug priešų, tačiau sutikdavo ir gerų, no-
rinčių padėti žmonių. Profesorius Petras Morkūnas siūlė temą kandi-
datinei disertacijai, tačiau kai jam paaiškino savo biografiją, darbas 
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buvo atiduotas kitam. Biržų rajono ligoninės vyr. gydytojas Antanas 
Dauguvietis patarė, kaip įsidarbinti: „Sutik važiuoti į Vabalninką pe-
diatru, o ten galėsi dirbti chirurgu.“ „Taip ir padariau. Iš tiesų Vabal-
ninke dirbau chirurgu. Organizavau naują skyrių. Tačiau netrukus jį 
uždarė. Saugumas vėl pasiūlė bendradarbiauti, daug ką žadėjo. Griež-
tai atsisakiau: „Bobų pletkų nenešiosiu“. Labai užsirūstino ir išvijo iš 
kabineto.

Noras dirbti chirurgu nuvedė mane į Alytų pas S. Kudirką. Jis 
man buvo tikras tėvas ir darbe, ir gyvenime. Po dviejų metų čia vėl 
išsikvietė mane saugumas, tačiau kartu ir vyr. gydytoją R. Bartinin-
ką, chirurgijos skyriaus vedėją A. Korevą ir partinės organizacijos se-
kretorių K. Karaziją. Prie visų įspėjo: „Jeigu pasakos anekdotų apie 
tarybų valdžią, sodinsime į lagerius mažiausiai trims metams.“ (Mi-
liauskas B. Čia mano gimtinė, į mėnulį neskrisiu. Tremtinys. 1996 m. 
lapkričio mėn. Nr. 42 (231)

Gydytojas chirurgas Boleslovas Miliauskas suspausta širdimi pa-
liko Alytų, nes suprato, kad situacija darysis vis nemalonesnė. Kupiš-
kyje trejetą metų dirbo chirurgijos skyriaus vedėju, o Plungėje šias 
pareigas ėjo net 13 metų. Tačiau visada buvo saugumo akiratyje, Plun-
gėje sekė net septyni agentai.

Gydytojas Boleslovas Miliauskas geru žodžiu pamini savo buvu-
sius kolegas Alytuje: „Esu dėkingas Alytaus chirurgams: A. Korevai, 
J. Kymantui, R. Bartininkui, K. Karazijai. ypač daug padėjo Stasys 
Kudirka. Jis man buvo tėvu tiek chirurgijoje, tiek gyvenime. Buvau 
paskutiniu jo mokiniu. Kai išvažiavau dirbti į Kupiškį, S. Kudirka at-
vyko padėti man įsitvirtinti. Į Plungę lydėti manęs jau neturėjo svei-
katos, todėl parašė rekomendacinį laišką savo priedeliui prof. Stasiui 
Šumskui, kuris iš tikro nuoširdžiai šefavo mane. S. Kudirka ne kartą 
man kartojo: „Baly, aš grabe apsiversiu, jeigu nustosi mylėjęs sergantį 
žmogų; žinok, aš tavo šalmas chirurgijoje, nors tiesiu pataikymu ir 
šalmas neišgelbsti, bet vistik nuo jo rekošatu eina kulkos“.

Jis labai nemėgo rašinėti ligos istorijų, todėl pavadavau jį šiame 
darbe. Grįžus po atostogų visuomet manęs laukdavo krūva neišrašytų 
istorijų.

Matydamas mano keblumus, auginant vaikus, pats pasiūlė pasko-
linti pinigų mašinai nupirkti. Žinoma, neatsisakiau. Labai palengvino 
padėtį, nes rytą viens du ir aš su vaikais jau darželyje. Vėliau su zapo-
ražiečiu šefą veždavau į Kupiškį. Labai įsiminė tuoj pat už Ukmergės 
važiuojant į Kupiškį nedidelio upeliuko slėnis. Pavadinome jį Lakštin-
galų slėniu, kadangi nei šefas, nei aš niekad negirdėjome tiekos lakš-
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tingalų suokimo. Pataikydavome važiuoti vasaros metu vėlai vakare 
arba ankstų rytą ir valandų valandas prarymodavom besiklausydami 
jų koncerto – buvo poetiškos dvasios žmogus. Šviesūs prisiminimai 
apie Stasį Kudirką lydės iki gyvenimo pabaigos.“ (Miliauskas B. Gy-
venimas ir rezistencinė veikla. Rankraštis. 1998-06-25, p. 8–9)

***

Likimas lėmė, kad Boleslovas Miliauskas dar kartą grįžo į Alytų, 
jau turintis didelę gydytojo chirurgo patirtį, įsidarbino Alytaus rajo-
no centrinėje ligoninėje. Daugiau kaip dešimtmetį čia darbavosi kaip 
gydytojas chirurgas, vėliau gydytojas onkologas. Buvo kruopštus, 
atsidavęs savo profesijai žmogus, nuo darbo pradžios tobulinimosi 
kursuose kėlė savo kvalifikaciją įvairiuose miestuose: Charkove, Le-
ningrade, Maskvoje, Klaipėdoje, Kaune, Vilniuje, Panevėžyje ir kt. Į 
užtarnautą poilsį išėjo turėdamas antrąją gydytojo chirurgo ir pirmąją 
gydytojo onkologo kvalifikacines kategorijas. Savo sukaupta patirtimi 
dalijosi spaudoje. Daugiausia straipsnių parašyta ūmaus pilvo diag-
nostikos ir gydymo tematika bei apie onkologinių susirgimų profilak-
tiką ir gydymą.

Sovietiniais metais iš vieno maskviečio inžinieriaus gavo P. Brego 
(JAV) „Badavimo stebuklą“. Šį kūrinį iš rusų kalbos išvertė į lietuvių 
kalbą, išspausdino penkis egzempliorius ir padovanojo vyskupui Juli-
jonui Steponavičiui (tuo metu buvo ištremtas į Žagarę), inžinieriams  
J. Baltakytei ir V. Krušui, profesoriui P. Norkūnui (tuo metu visi gyve-
no Vilniuje). Iš rusų kalbos į lietuvių išvertė I. Flečer (JAV) „Flečeriz-
mą“ (ilgas kramtymas). Po vieną egzempliorių padovanojo minėtiems 
inžinieriams Vilniuje, o vieną – vienuolei Ignei iš JAV, kuri skaitė pas-
kaitą Alytaus poliklinikoje. Gydytojas Boleslovas Miliauskas yra fle-
čerizmo pradininkas Lietuvoje.

Laisvalaikį jis mėgo leisti gamtoje, daug keliavo po Lietuvą, buvo 
aktyvus medžiotojas.

Boleslovas Miliauskas turėjo gražų balsą ir mėgo dainuoti: studijų 
metais dainavo vyrų chore „Varpas“, giedojo Plungės ir Alytaus baž-
nytiniuose choruose. Plungėje už bažnyčios lankymą ir giedojimą joje 
neteko ligoninės chirurgijos skyriaus vedėjo pareigų, o grįžus į Alytų 
chirurgu dirbti neleido, teko pasitenkinti gydytojo onkologo darbu.

Dirbdamas ir gyvendamas Alytuje sulaukė ir išsvajotos Laisvės. 
Tada tarsi iš naujo atgimė naujam gyvenimui, nejausdamas nei pečius 
slegiančių gyvenimo sunkumų, nei patirtų negalavimų. Aktyviai įsi-
jungė į Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Alytaus sky-
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riaus veiklą, 1992 m. buvo iškeltas kandidatu į Lietuvos Respublikos 
Seimą. Du kartus buvo iškeltas kandidatu į Alytaus miesto savivaldy-
bės tarybą. 

Džiugesį dėl naujų pokyčių visuomeniniame gyvenime temdė vis 
didesni sveikatos negalavimai. „Nejaugi artėju į paskutinę stotį?“ – 
pamąstydavo Boleslovas. Juk daugelis negalių slėgė pečius, per savo 
gyvenimą teko pabuvoti 19 kalėjimų ir lagerių punktų Lietuvoje, Rusi-
joje, Kazachstane ir Sibire, patirti net 16 operacijų.

Žvilgtelėjus į Boleslovo Miliausko sudėtingą, kupiną tragizmo 
gyvenimo kelią, tikriausiai ne vienam kyla klausimas: „Kodėl žmo-
gus galėjo tiek ištverti?“ Į šį klausimą jis dar suspėjo atsakyti pats: 
„Dėkoju Dievui, kad 32 metus leido dirbti mėgstamą darbą, su žmona 

1976 m. Chirurgijos skyriaus vedėjas Boleslovas Miliauskas Plungės ligoninėje
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Gražina išauginti ir išmokslinti du sūnus ir dukrą. Dabar džiaugiuo-
si anūkėmis.“ (Miliauskas B. Čia mano gimtinė, į mėnulį neskrisiu. 
Tremtinys. 1996 m. lapkričio mėn. Nr. 42 (231) Perskaičiusi šiuos žo-
džius supratau, kad Tikėjimas buvo šio žmogaus didžiausias ramstis ir 
vertybė, kuri gelbėjo sunkiausiais gyvenimo momentais, suteikė viltį 
ekstremaliomis sąlygomis siekti užsibrėžto tikslo.

Vieną ūkanotą rudens dieną susitikau su gydytojo Boleslovo Mi-
liausko dukra gydytoja dermatovenerologe, kosmetologe Daina Mi-
liauskaite-Nemeikštiene. Žiūrėjau į energija trykštančią moterį, ge-
rumu ir meile spinduliuojančias akis, ypač kai tik prakalbėdavo apie 
savo tėvą, mąsčiau, kokios jo puoselėtos vertybės įsikūnijo dukroje, ir 
vos spėjau rašyti: „Tėtis buvo doras, sąžiningas, reiklus sau ir kitiems. 
Sportavo, mėgo baseiną, pirtį, kilnojo svarmenis, darė kvėpavimo pra-
timus, domėjosi tradiciniais ir netradiciniais gydymo būdais. Naujus 
gydymo būdus taikydavo ir sau (badavimas, gydymasis sultimis), 15 
metų buvo vegetaras, tris žiemas maudėsi eketėje.

Laisvai skaitė ir kalbėjo vokiškai ir rusiškai. Buvo labai religin-
gas. Iki gyvenimo pabaigos domėjosi visuomeniniu gyvenimu, visa-
da turėjo viltį.“ (Iš autorės pokalbio su gydytoja D. Miliauskaite-Ne-
meikštiene 2016 m. lapkričio 17 d.)

Buvo graži 2012 m. rugsėjo 27 d., kai gydytojas Boleslovas Mi-
liauskas užbaigė vingiuotą, kupiną kančios savo gyvenimo kelią. Išėjo 
tiesus – nieko neišdavęs, tik dalinęs save – Tėvynei ir žmonėms. Tikėji-
mas buvo jo gyvenimo pagrindas. Jis padėjo nugalėti kančią ir suteikė 
Viltį, todėl įvykdė savo pašaukimą šioje žemėje – būti Gydytoju ir 
Tėvu.

 
                         

Elvyra Biliūtė-
Aleknavičienė

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

VAIVOS kAIMAS

Vaivos kaimas yra ant tariamos ribos tarp Dzūkijos ir Suvalkijos, 
8 kilometrai į pietvakarius nuo Balbieriškio. Kaimo laukai glaudžiasi 
prie Alytaus rajono ribos. Nors Prienų rajonas, kurio teritorijoje yra 
šis kaimas, jau arčiau Suvalkijos, tačiau to Balbieriškio seniūnijos 
krašto žmonės labai gražiai kalba dzūkiškai.

Kaimo pavadinimas Vaiva atsirado 1929 m., jau Nepriklausomoje 
Lietuvoje, kai šalyje buvo įvykdyta garsioji žemės reforma. Iki to laiko 
tai buvo Liudvikavo dvaro (arba Balbieriškio dvaro Liudvikavo pali-
varko) laukai. Balbieriškio dvarą ir jo apylinkėse esančius palivarkus 
karta iš kartos valdė grafai Tiškevičiai, vėliau tie palivarkai buvo iš-
parduoti. Liudvikavo dvaras taip pavadintas tikriausiai kažkurio grafų 
garbei, nes Liudvikų toje giminėje būta.

yra dar gyvų žmonių, kurie prisimena Liudvikavo dvarą. Tiesa, 
tokių jau nėra daug, kiti pasakoja tai, ką jaunystėje yra girdėję iš savo 
tėvų ar senelių. Kalbėjau su to krašto gyventojais, kurių nemažai jau 
iškeliavę iš šios ašarų pakalnės. Labai džiaugiuosi, kad jų pasakojimus 
užsirašiau; kiti patys savo ranka surašė prisiminimus.

Apie Liudvikavo dvarą žinių yra nedaug, todėl daugiausia tenka 
remtis žmonių prisiminimais. Tarpukariu Liudvikavo dvaro savininkai 
buvo lenkai Trautzoltai. Juos puikiai prisiminė Vaivos kaimo aštuo-
niasdešimtmetės. Prisimena jos ir didelį kumetyną, vadinamą „čvara-
ku“, kuriame gyveno daug dvaro darbininkų su šeimomis. Ar didelė, 
ar maža šeima – visos kumetyne gaudavo po vieną kambarį, todėl di-
delės šeimos tėvas kaldavo medinius kelių aukštų gultus, kad galėtų 
suguldyti miegoti vaikus.

Dvarininkų lenkų Trautzoltų šeimoje užaugo sūnus Vladas ir du-
kros Zosė, Alė, Irena ir Janina. Šiame krašte gyventi liko tik Janina, 
gimusi 1909 m. Baigusi Odesoje aukštuosius mokslus, ji ruošėsi dirbti 
mokytoja, bet visus planus sumaišė meilė. Janina ištekėjo už Lietu-
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vos kariuomenėje tarnavusio Karolio Naudžiūno ir gyveno atskirame 
ūkyje, jai skirtame dešimties hektarų žemės sklype prie Peršėkės upės. 
Pasakoja, kad ponai dvarininkai dukros sprendimu buvo labai nepa-
tenkinti, 10 hektarų žemės buvo lygu pasmerkimui vargui.

Nepriklausomos Lietuvos žemės reforma dvarui paliko 50 hekta-
rų. Visą kitą žemę išdalino dvaro kumečiams pagal šeimų narių skaičių 
– po aštuonis ir po du hektarus. Mažai kuri šeima, išėjusi iš kumetyno 
ir bandanti įsikurti savo sodybėlę, galėjo gyventi savarankiškai. Jie 
vis tiek buvo priklausomi nuo dvaro, nes gautos žemės neužtekdavo 
išsiganyti karvę ir dar pasiruošti pašaro žiemai; žemę apdirbti reikėjo 
arklių ir padargų. Dėl visko kreipdavosi į dvarą, o už gautas paslaugas 
reikėjo dvarui atidirbti...

Gavę po du hektarus dvaro žemės žmonės statėsi savo namelius 
prie kelio Krokialaukis–Balbieriškis. Kadangi sklypai buvo išdalinti 
vienas šalia kito, pasidarė Vaivos kaimo gyvenvietė, kurią vietiniai gy-
ventojai netgi miesteliu vadino. Tą vadinamąjį miestelį sudarė septyni 
buvę dvaro kumečiai: Antanas Lukoševičius, Juozas Karosas, Antanas 
Kariniauskas, Bieliauskas, Petras Sinkevičius, Jurgis Litvaitis, Anta-
nas Jotauta.

Kai 1939 m. iš Vilniaus buvo išvyti lenkai, dvarininkai irgi išva-
žiavo į Lenkiją, liko tik dvarininkaitė Janina Naudžiūnienė su savo šei-
ma. Lenkai dvarininkai išvažiuodami dvarą pardavė jaunai žydų šei-
mai. 1940-aisiais vėl keitėsi valdžia ir keitėsi tvarka, Lietuvoje tvarkėsi 
okupantai rusai. Liudvikavo dvarą pradėjo dar kartą dalinti; tiems, kas 
turėjo po du hektarus, pridėdavo dar po šešis.

Vaivos kaime tada buvusi 41 sodyba. Buvo didelis kaimas.
Rusų tvarka irgi buvo neilgam, 1941 m. lyg viesulas per Lietuvą 

į rytus praūžė karas ir dvare atsirado nauji ponai – Lietuvos vokiečių 
Hazaveinų šeima. Kalbėta, kad du Hazaveino sūnūs tarnavo vokiečių 
SS daliniuose. Žydų dvarininkų šeimos nariai, visi pažymėti geltono-
mis žvaigždėmis, buvo kažkur išvežti, tikriausiai juos ištiko kitų to 
laikmečio žydų tautybės žmonių likimas. Išdalinta žemė vėl grąžinta 
dvarui ir vėl visi duhektarininkai grįžo dirbti į dvarą.

Frontui praūžus atgal į vakarus prasidėjo baisūs pokario metai ir 
kolūkių kūrimas. Vėliau iš vienkiemių žmonės buvo keliami į gyven-
vietes, tą prievartą pateisinant laukų melioracija. Tai jau buvo Vaivos 
kaimo nykimas, nes žmonės, keliami iš vienkiemių, kažkodėl kūrėsi 
kituose kaimuose. 2014 m. iš didelio Vaivos kaimo, gyventojų surašy-
mo duomenimis, beliko 3 sodybos su 8 gyventojais.
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Labai svarbu, kad žmonės dalinasi savo prisiminimais, ir būtina 
juos užrašyti, nes iš tų prisiminimų, imant juos pagal metus, susidėsto 
krašto istorija. Šie gyvų liudininkų pasakojimai neleidžia vėliau tos 
istorijos iškraipyti. Pasakojimai labai įdomūs, prisimenant įvairias bui-
tines situacijas, skurdų buvusių kumečių gyvenimą, sunkų jų darbą. 
Dabar pro metų uždangą į tą gyvenimą žmonės sugeba pažvelgti kar-
tais ir su trupučiu humoro...

Vaivos kaime beveik visi buvo naujakuriai ir daugeliui jų teko gy-
venti Liudvikavo dvaro kumetyne, o pokariu šiame kaime kažkodėl 
buvo daugiau neramumų negu gretimuose. Žmonių atmintyje susi-
kaupę daug skausmingų įvykių, daug kas mena kaimo kūrimąsi, o vė-
liau matė jo nykimą. Todėl ir noriu kalbėti tų žmonių iš Vaivos kaimo 
prisiminimais.

***
Ona Gabrilevičiūtė-Jočbalienė gyvena Kretingoje. Antrojo pa-

saulinio karo  pradžioje jos tėvai su gausia devynių vaikų šeima atsi-
kraustė ir apsigyveno Liudvikavo dvaro  kumetyne. Čia jau iš anksčiau 
gyveno Onos tetos: Domicėlė Uscilaitė-Valentinienė ir Magdalena 
Uscilaitė-Marcinkevičienė su šeimomis. Dar viena sesuo Kotryna ir 
brolis Antanas vykdant žemės reformą buvo gavę iš dvaro po du hek-
tarus.

 Štai kaip prisimena Liudvikavo dvarą Ona Gabrilevičiūtė-Jočba-
lienė:

„Dvaras stovėjo aukščiausioje kaimo 
vietoje, atokiau nuo kelio, iš rytų ir pietų už-
dengtas aukšta senų liepų siena, už jos buvo 
sodas ir gyvenamasis namas. „Pakajai“ – ne-
ištaigingas vienaukštis pastatas storom mūro 
sienom, gontom dengtu stogu. Už plataus kie-
mo lygiagrečiai su namu buvo didelis kluonas. 
Dešinėje kiemo pusėje stovėjo raudonų plytų 
tvartas su dvigubom, geležimi apkaustytom 
durim ir gana dideliais pusapvaliais langais. 
Lygiagrečiai jam magazinas (svirnas). Svir-

nu to pastato kaime niekas nevadino, tik magazinu. Kaime niekas 
neprisiminė, kada ir kas jį statė. Aiškią dieną pro svirno pastogės 
langus matėsi plačios apylinkės: pažvelgi į pietryčius ir matai pra-
dėtą statyti Santaikos bažnyčią, Navicko vėjinį malūną Daugirduose. 
Vakaruose – net trijų bažnyčių bokštai: Gudelių, Daukšių ir Riečių 
koplyčios, Žuvinto ir Amalvos ežerai, palios.“
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Prisimena Onutė Gabrilevičiūtė savo vaikystę ir paauglystę ku-
metyno čvarakuose karo metais, kai dvaro ponai buvo vokiečiai ir 
teko bendrauti su ponų vaikais. Pasakojo, kad ponia nebuvo labai pik-
ta, bet pikti buvo vaikai. Onutei visam gyvenimui įsiminė jų dažnai 
kartojami pasakymai: „Palaukit, pasibaigs karas, tai jūs mums kojas 
mazgosit ir tą vandenį gersit“. Tikriausiai taip kalbėdavo jų tėvai.

Savo prisiminimais dalinosi Magdalena (gim. 1927 m.) ir Anelė 
(gim. 1928 m.) Karosaitės iš Vaivos kaimo. Jų seneliai iš motinos ir iš 
tėvo pusės dirbo Liudvikavo dvare ir gyveno kumetyne. Vėliau senelis 
Matas Karosas sugebėjo išvažiuoti į Ameriką, po dešimties metų gavo 
Amerikos pilietybę ir galėjo pasiimti pas save šeimą. Magdalena Ka-
rosienė išvyko pas vyrą, o sūnus Juozas išvykti negalėjo, nes būdamas 
jau pilnametis, bet gyvendamas kumetyne neturėjo jokių asmens do-
kumentų. Vėliau dokumentus susitvarkė, bet vienas vykti į Ameriką 
nesiryžo, nes buvo visiškai bemokslis.

Juozas Karosas vedė Veroniką Jotautaitę ir pradėjo vargingai 
kurtis dviejų hektarų sklype Vaivos kaime. Karosų šeimoje užaugo 
šešios dukros ir sūnus.

***
Anelei Karosaitei teko daug tarnauti pas turtingesnius ūkininkus, 

gyventi prie rusų ir prie vokiečių valdžios, išgyventi pokario neramu-
mus ir matyti žmonių trėmimą į Sibirą. Čia pateikiamos jos prisimini-
mų ištraukos.

„Praėjus Kalėdoms ir Naujiesiems 
metams apie Tris karalius atvažiavo ka-
žin koks žmogus ilgais kailiniais ir mane 
derino pas jį tarnauti. Tai buvo 1943 me-
tai. Aš jau buvau pripratusi prie visokių 
darbų, todėl tylėjau, o tėvas suderėjo 
algą visiems metams: tai tris lietuviškus 
(50 kg) centnerius rugių ir du centne-
rius kviečių. Po to mama dar paprašė, 
kad nupirktų man kokius batus ir paltą 
išaustų. Sutiko. Įsisodino mane į roges ir 
išbildėjau iš namų į Cibiliekų kaimą pas 
ūkininką Matulionį tarnauti.

Kai atsikėliau pirmą rytą ir išėjau į kiemą, viskas buvo taip sve-
tima, trobos didelės... Buvo labai sunku ir skaudu, bet niekam nega-
lėjau pasiskųsti ir, nors labai norėjosi verkti, neverkiau.“

SCHOLASTIKA KAVALIAUSKIENė
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„Šie žmonės buvo pamaldūs, kas sekmadienį važiuodavo į baž-
nyčią, vakarais kalbėdavo rožančių – kiekvienas sau: kas anksčiau, 
kas vėliau... Aš tai klaupdavau paskutinė, nes ir gulti ėjau paskiau-
siai. Gulėdavau tokioj tamsioj kamaroj, ten buvo tik pusė lango, ir tas 
užstatytas spintele. Užsikloti davė dvi koldras, nes kambarėlis buvo 
nekūrenamas. Abi koldros buvo pasiūtos iš pakulų, viena buvo ge-
resnė, o kita per didelį šaltį uždengdavo arklius, tai ji dvokė arklių 
prakaitu. Aš jos nenorėjau, bet kai būdavo šalta, tai abiem užsiklo-
davau.“

„Žiema... Vokiečiai pradėjo tikrinti ūkininkus, patys eidavo į 
tvartus, tikrino gyvulius, nes ūkininkai laikė daugiau, nei buvo už-
rašyta. Nuo gyvulių skaičiaus buvo uždėtos duoklės pienu ir mėsa, 
ir kiaušiniais. Radę paslėptų kiaulių tuoj ir pjaudavo. Žmonės suži-
nodavo ir pranešdavo vieni kitiems, kurią dieną eis vokiečiai tikrinti. 
Tada neužrašytą karvę vesdavausi į mišką, taip visi darė: suvedam 
ir riogsom miške per dieną, kol kas nors praneša, kad jau galima eiti 
namo. Kiaulėms gaspadoriai šiauduose ar šiene išpešdavo urvus ir 
gerai pašertas paršas ten įkištas tylėdavo.“

„[...] prisimenu, kaip tada pas gaspadorius buvo skani duona, 
aš nuo to laiko nesu valgiusi tokios ruginės duonos. Būdavo, kaip at-
riekia, tai ta riekė, kvepianti kmynais, net blizga. Būdavo, prinešu 
prie burnos, atkandu kąsnį ir kramtau kramtau, o mintys nuskrieja 
į namus, kad namiškiai neturi ne tik tokios ruginės, bet kartais visai 
jokios arba turi avižinės labai prastos... Kiti net vikinę valgė.“

„[...] artėjant fronto siaubui ilgai vakarais sėdėdavom prie 
namo, stebėjom žaižaruojančią padangę ir klausėmės vis arčiau dun-
dant...“

„[...] visą naktį meldėmės su rožančiais rankose, prašėme pas 
Dievą pagalbos. Slėptuvėje buvo baisu, ankšta ir karšta, nes visur 
buvo uždarinėta; vaikai verkė ir pradėjo viduriuoti. [...] prašvitus vi-
sai arti sugriaudėjo patrankos ir pradėjo sproginėti granatos. Rusai 
patrankas buvo susistatę už kaimynų namų, vokiečiai buvo iš kitos 
pusės ir virš mūsų galvų buvo neapsakomas kaukimas, neįmanoma 
buvo suprasti, iš kur ar į kur šaudo, o sprogimai griaudėjo visai šalia. 
Slėptuvėje iš pradžių verkėm, o paskui vis garsiau ir garsiau aidėjo 
malda. Maldą pavertė baimės riksmu labai stiprus driokstelėjimas 
prie pat slėptuvės, girdėjom, kaip žemės užpylė mūsų slėptuvės dure-
les... Jau buvo pavakarė, kai staugimas truputį aprimo ir išdrįsome 
išlįsti. Aš pamačiau tokį vaizdą: pro mus važiavo sunkvežimiai, pilni 
rusų kareivių, jie grojo armonikais ir dainavo, o kulkos dar vis zvim-
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bė aplinkui, nežinia ir iš kur. Mes su gaspadine nuėjom melžti kar-
vių, nes po vieną bijojom eiti. Už tvoros gulėjo nušauta ar sprogimo 
užmušta karvė ir prie pat tvoros jaunas vokiečių kareivis, šalia baisi 
duobė, likusi nuo bombos sprogimo, tos, kuri mus taip išgąsdino. Juk 
galėjo pataikyti į slėptuvę, nedaug trūko, o mūsų ten buvo virš dvide-
šimt... Vyrai iškasė duobę ir tą kareivėlį palaidojo...“

„[...] po to pradėjo vyrus imti į karą: kai kas ėjo, bet dažniausiai 
tai slapstėsi ir ginklavosi, nes vokiečiai bėgdami paliko daug visokių 
ginklų, tai ir susirinko, kam reikėjo. Mano gaspadorius Matulionis 
irgi nėjo, mano tamsiam kambary po grindim išsikasė slėptuvę ir ten 
slėpdavosi. Aš labai bijojau, kai užeidavo rusai ieškoti šeimininko, o 
jis tupėdavo slėptuvėje. Daug vyrų su ginklais slėpėsi miškuose.“ 

„[...] rusai vėl pradėjo dalinti žemę. Dabar ne tik dvarų, bet ir 
ūkininkų, kurie turėjo daugiau negu trisdešimt hektarų. Atimtą žemę 
atiduodavo neturtingiems. Tada prasidėjo baisūs dalykai. Dieną 
gavusius žemę naktį aplankydavo svečiai iš miško: vieni juos vadi-
no partizanais, kiti miškiniais – vieni jiems padėdavo, kiti jų bijojo. 
Cibiliekų kaime, kur aš ir mano sesuo Stasė tarnavome, buvo daug 
neturtingų žmonių, bet iš to kaimo buvo daug ir į mišką išėjusių. Ne-
žinau, kodėl, bet Cibiliekų kaimą kažkodėl dar vadino Kauneliu. Ten 
gyveno ir mano gaspadoriaus brolis Kazys, žemės jis neturėjo, todėl 
irgi buvo gavęs nurėžtos iš turtingo ūkininko. Už tą žemę jis buvo su-
muštas ir jau jos atsisakęs, bet tai nepadėjo. Vieną naktį Kazio Matu-
lionio šeimą iššaudė, tai buvo penki lavonai. Buvo labai baisu, penki 
kaimo beginkliai žmonės gulėjo kraujuose lauke sušalę, nežinau ir 
nesuprantu net šiandien – už ką?“

„Vieną kartą atėjo pas mano gaspadorių iš vakaro trys parti-
zanai, pernakvojo, nusiprausė, pavalgė ir ruošėsi kažkur eiti, bet 
kažkas pranešė, kad į kaimą ateina daug rusų ir daro kratas. Palikę 
ginklus tie trys vyrai išėjo į Aniškio miškelį link Ūdrijos. Gaspadorius 
išsigando, kad ras jo sodyboje tiek ginklų, aprengė mane ilgais iki 
žemės kailiniais, už tų kailinių įkišo tokį ilgą šautuvą ir liepė nešti pa-
slėpti tokios padegėlės močiutės šiaudų kūgy. Reikėjo eiti prieš kalną, 
šautuvas daužėsi man į kojas ir labai bijojau, kad neiškristų, bet lai-
mingai įvykdžiau įsakymą. Kai grįžau, dar nešėm ir į prūdą sumė-
tėm granatas, o rapnykus užkasėm tvarte mėšle. Tą dieną Aniškio 
miškelyje buvo didelis susišaudymas, vėliau sužinojom, kad jo metu 
žuvo penki partizanai. Mūsų visi trys partizanai grįžo (jie buvo iš 
Žiūronių kaimo) nuvargę, šlapi ir purvini: išsidžiovino, nusiprausė, 
pavalgė ir naktį išėjo.“

SCHOLASTIKA KAVALIAUSKIENė
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„Tuo laiku tarnavau pas ūkininką Bačiušką, irgi Cibiliekų kaime. 
Jie turėjo trisdešimt hektarų žemės ir nemažą šeimą – jie du ir pen-
ki vaikai; vyriausiam buvo keturiolika metų, o mažiausiai – dešimt 
mėnesių. Darbai buvo man tie patys: penkios karvės, avių, kiaulių... 
Atrodė, kad ten daug ramiau negu kitur, bet greitai areštavo Bačiuš-
ką, nežinia už ką pasodino į kalėjimą. Gal po mėnesio vieną dieną jis 
parėjo. Tą pačią naktį apie pirmą valandą visus prižadino beldimas 
į duris. Visi sukilome vien nuo griežtos komandos – renkitės... Kieme 
stovėjo sunkvežimis, buvo sausio mėnuo, lauke labai šalta, pustė ir 
sniego buvo daug. 

Taigi penki vaikai, mažoji Gražinutė dešimties mėnesių... Gas-
padinė verkė, aš irgi verkiau ir vis bėgiojau ir rinkau viską, kad tik 
kuo daugiau pasiimtų. Rengėm vaikus, vyniojom į divonus, nes va-
žiuoti reikėjo sunkvežimio kėbule. O tuo tarpu egzekutoriai sode plė-
šė avilius ir vaišinosi medumi. 

Kai pūkšdama per sniegą mašina numaurojo tolyn, nusinešda-
ma skausmu verdančias širdis dėl savo paliktų namų, tik tada paste-
bėjau, kad laksčiau po sniegą basom kojom įsispyrusi tik į guminius 
kaliošus. Likę rusai ir stribai pasikinkė arklius, sukabino karves prie 
vežimo, krovėsi veršelius, avis...“ 

***
Magdalenai Karosaitei-Sinkevičienei neteko tarnauti pas ūkinin-

kus, nes nuo vaikystės ji sirgo, liko šluba ir prie ūkio darbų nelabai 
tiko. Ji padėjo mamai auginti jaunesnius vaikus, daug mezgė, už tą 
darbą irgi gaudama atlyginimą, o tai buvo didelė parama šeimai.

Iš Magdalenos Karosaitės prisiminimų:

„Tėvą areštavo greitai po fronto praė-
jimo ir išvežė nežinia kur. Buvo baisiai ne-
ramu dar ir dėl to, kad mamai artėjo laikas 
gimdyti. Visai nenuostabu, kad pagimdžiusi 
dar vieną mergytę, mama susirgo sunkia 
depresija. Jinai kelias savaites nesikėlė iš 
lovos, visiškai negalėjo nieko dirbti, nega-
lėjo ir miegoti; ištisom naktim verkė, ža-
dindavo mane iš miego ir klausdavo, kaip 
gyvensim, ką darysim... Kaip įmanydama 
stengiausi ją raminti. Vyresnės mano sesės 
tarnavo pas ūkininkus, aš sunkiai vaikščio-
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jau, o naujagimę sesutę daugiausia prižiūrėjo ir maudė, kaip mokėjo, 
Marytė, kuriai tada buvo gal dvylika  metų.“

„Po mėnesio tėvas pabėgo iš areštinės Balbieriškyje pažiūrėti 
savo šeimos ir naujagimės dukrelės. Visą naktį jiedu su mama kalbė-
josi. Ryte tėvas nusikabino ant sienos kabojusį rožančių, užsikabino 
sau ant kaklo ir išėjo, vėl grįžo į Balbieriškį. Jis sakė nesislapstys, kad 
tik nenukentėtų jo šeima. Grįžęs ir pasidavęs jis to ir prašė saugu-
miečių, tačiau jo prašymai nelabai padėjo, teko slapstytis ir mums.“

 „Balbieriškio seniūnas buvo geras žmogus, jis ir pranešė, kad 
gali ir mamą su visais vaikais išvežti į Sibirą. Mama išeidavo nakvoti 
į kitą kaimą pas pažįstamus žmones, sesės jau tarnavo pas ūkininkus, 
aš su mažiausiom irgi išeidavau pas kaimynus. 

Po gana ilgo laiko sužinojo-
me, kad tėvas yra Vorkutos lage-
riuose, parašė kiti su juo kalin-
tys žmonės, nes tėvas nemokėjo 
rašyti. Taigi mūsų tėvas Juozas 
Karosas kaip politinis kalinys 
kalėjo dvylika metų.“

„Vieną dieną atvažiavo stri-
bai mūsų vežti, bet nieko nerado, 
tai išsivedė karvę. Likom visai 
biednos, nes karvė buvo mūsų 
maitintoja. Tik seniūno Peckaus 
dėka, visą vasarą pralaikę, grą-
žino karvutę leisgyvę. Atšėrėm 
tą karvę ir pridavėm į mėsos 
kombinatą, nes ji jau pieno ne-

duodavo. Gautų pinigų buvo per mažai kitai karvutei nusipirkti, teko 
skolintis.“

 „Artimiausi mūsų kaimynai buvo Sinkevičiai. Jų dukra Anelė 
jau buvo siuvėja, sutiko ir mane to amato pamokyti, todėl jų namuo-
se kurį laiką būdavau kasdien. Pas tuos žmones susipažinau ir su-
sidraugavau su partizanais, jie tenai kurį laiką praleisdavo dienas, 
kaip jie sakydavo: „dienavodavo“. Teko ne kartą kalbėti su partizanu 
Vanagu – A. Ramanausku, Tigru – Kiselevičium. Buvo du broliai Ba-
zevičiai, vieno jų slapyvardis buvo Švyturys; buvo ir Radastas – Bu-
janauskas. Kitų slapyvardžių jau neprisimenu, o vardų ir pavardžių 
jie nesisakė. Vardus ir pavardes žinojome tų, kuriuos pažinojome iš 
anksčiau.“
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„Vieną dieną siuvom abi su drauge Anele jos namuose ir kaž-
kas užsižiūrėjo (pro langus būdavo dairomasi nuolat), kad mūsų link 
ateina būrelis rusų kareivių. Visi išsigandom. Vanagas su automatu 
užlipo ant pirkios aukšto, o mes  kitus du  vyrus apjuosėm medžiagos 
gabalais, kraštus už kelnių diržų užsikišo – tai buvo sijonai. Skaros 
ant galvų, kibirai į rankas ir dvi „moteriškės“ nuėjo į tvartą. Visa tai 
įvyko žaibiškai, o mes su Aneliute puolėm pjauti pagalį malkos, ant 
„ožio“ pasidėjusios. Anelės mama greitai įsitaisė ant slenksčio ir sku-
to bulves. Vyrai spėjo nueiti į kluoną, ten buvo šiene slėptuvė. Taigi 
užsuko nemažas būrelis kareivių į kiemą, o mes pjaunam malkas ir 
vaidinam drąsias. Jie klausia rusiškai, ar nėra banditų, o mes dau-
giau nieko nemokam, tik „niet“. Į kiekvieną jų pasakymą „niet“. Jie 
juokėsi iš mūsų ir mes su jais juokėmės, o širdyje atrodė, kad katinai 
pjaunasi – taip buvo baisu. Anelės mama irgi juos kalbino, kaip mo-
kėjo. Sakė, kad iškeps kugelį, pavaišins, jei grįždami atgal užsuks. Jie 
pasakė „chorošo“ ir nuėjo. Kai jau buvom įsitikinusios, kad kareiviai 
negrįžta, įtampa atslūgo ir mes suglebom. Neverkiant ašaros riedėjo 
skruostais – ačiū Dievui, nelaimė praėjo pro šalį. Daug kartų aš sau-
gojau partizanų poilsį, niekada neatsisakydavau, vaikščiodavau po 
kiemą, viską stebėdama. Matyt, šlubčiojanti kieme mergaitė niekam 
nekeldavo jokio įtarimo.“

 „Su visomis smulkmenomis įsiminė viena 1949 metų vasario 
mėnesio naktis. Tai buvo vasario 13-oji, naktis buvo labai šalta, bet 
nepaprastai graži mėnesiena.

Mes, keturios seserys, jau buvome panelės, o dvi dar mažytės, 
brolis irgi dar buvo mažas. Vakarais megzdavom, siūdavom – vaka-
rodavom ir dažną vakarą pas mus užeidavo kaimo vaikinų pavaka-
roti: pasėdėdavo, pajuokaudavo, pasakodavo įvairių smagių istorijų, 
pašnekindavo paneles, kartais kortomis pažaisdavo – nebuvo tais 
laikais nei radijų, nei televizorių. 

Tą vakarą pas mus vakarojo keli kaimo vaikinukai ir užėjo dar 
trys vyrai. Vieną aš pažinojau, jis būdavo pas mano siuvėją – tai buvo 
partizanas Radastas. Su juo buvo dar du, kaip Radastas sakė, parti-
zanų ryšininkai: Vincas Matulis ir Juozas Dobilas, jie pas kažką dirbo 
Žiūronių kaime, ten ir gyveno. Tie vyrai eidami labai gražiai dainavo 
partizanišką dainą. Pagal tą dainavimą tikriausiai  juos ir atsekė.

– Kaip jūs drąsiai vaikštote tokią šviesią naktį, – pasakiau aš, 
nes aš juos geriau pažinojau negu kitos.

– Aš tik ką ir rusus, ir stribus pavėžėjau į Balbieriškį, tai jau jie 
negrįš, – atsakė Dobilas.
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Bet mums buvo labai neramu. Aš vis ėjau ir ėjau į kiemą pasidai-
ryti. Ne veltui tokia nuojauta buvo, – po kurio laiko pastebėjau link 
mūsų namelio keliuku artėjant būrį žmonių. Įžiūrėti buvo labai sun-
ku, jie buvo apsisiautę baltais apsiaustais ir tik virš galvų kyšantys 
šautuvų vamzdžiai ir ilgi durtuvai juodavo lyg kokie kuolai, bet tie 
kuolai judėjo į žingsnių taktą. Dėl baltų apsiaustų to būrelio iš toliau 
ir nesimatė. 

Greitai įbėgau į trobą ir pasakiau:  
– Vyrai, ką darot, nes kažkas ateina keliuku. Tikriausiai rusai... 
Iš pradžių niekas nepatikėjo, dar pasijuokė iš manęs, o kai Ra-

dastas išėjo pažiūrėti, atvykėliai jau buvo visai arti. Prie mūsų namų 
nebuvo nei medžių, nei krūmų. Be to, naktis buvo labai šviesi ir pa-
sprukti nepastebėtiems buvo neįmanoma. Mūsų trobelė turėjo tokį 
mažytį prieangėlį, iš kurio galima buvo kopėčiomis užlipti ant trobos 
aukšto. Radastas taip ir padarė, o kareiviai buvo jau čia pat ir, įėję į 
vidų, pradėjo tikrinti dokumentus. Kaimo vaikinų susidarė nemažas 
būrys, nes jie ką sutiko kelyje, visus atsivarė kartu – gal šešis ar sep-
tynis. Ne visus prisimenu, bet kelis ir išvardysiu, tai: Jurgis ir Petras 
Bužinskai, Bronius Marčiulynas, Vacius Marčiukaitis ir tie du, kur 
atėjo su Radastu. Tiesa, kai pasakiau, kad ateina kareiviai, iš mūsų 
išėjo Juozas Zenkevičius. Jis nebėgo, bet nuėjo keliuku tiesiai prieš 
juos, susitiko, prasilenkė ir nuėjo sau.

Vienam kareiviui pasirodė, kad kažką išgirdo ant pirkios aukšto. 
Jis liepė mamai jam pašviesti, bet pas mus kito žibinto nebuvo, išsky-
rus lempą pirkioj, tai mama paėmė degtukus ir pradėjo lipti kopėčio-
mis. Belipant kareivis įsakė pasikeisti vietom ir jau pirmas lipo jis. 
Mama uždegė degtuką, tas užgeso, kareivis rėkė, kad šviestų ir tuo 
metu driokstelėjo šūvis. Mama nukrito žemėn, nušoko ir Radastas ir 
įsimaišė tamsoje į vaikinų būrį, o nušautasis liko ant aukšto.

Kilo didelė sumaištis, mamą kareiviai ištempė į kiemą ir mušė ją 
tenai, ir spardė. Anelė puolė mamą ginti, bet gavo su šautuvo buo-
že per galvą ir nugriuvo be sąmonės, aš pradėjau šaukti: „Ką jūs 
darot?“, tai ir aš gavau buože per galvą. Kareiviai liepė vaikinams 
nukelti nušautąjį, niekas nenorėjo eiti, bet niekur nedingsi. Nuėjo 
Dobilas su Bronium Marčiulynu, nukėlė, nunešė prie kluono ir pa-
guldė. Dar bandė gaivinti, bet tas buvo negyvas. Kareiviai įsiuto, 
liepė nuimti nušautojo automatą nuo aukšto ir visiems eiti iš trobos, 
sakė padegs trobą. 

Išėjom, nuo šalčio net tvoros poška, mėnulis spokso, atrodo, vis-
ką akylai stebi. Gerai, kad Anelė išeidama pastvėrė nuo lovų du pa-
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talus. Vieną paklojo prie kluono ant sniego ir suguldė mažiukus: Vy-
tuką – 10 m., Birutę – 7 m., Aldutę – 5 m., prie jų liepė gulti ir man ir 
kitu patalu užklojo. Man, turbūt nuo smūgio šautuvo buože, skaudėjo 
galvą, bet bandžiau raminti mažiukus, nes jie labai bijojo. Bandžiau 
visus apglėbti, nes ir tarp patalų buvo šalta. Mamą, Anelę, Staselę 
ir Marytę stumdė ir už plaukų tampė, kas tik netingėjo. Daugiausia 
kliuvo mamai ir Anelei, jas spardė, mušė ir reikalavo pasakyti, kas 
nušovė kareivį. Atvyko daugiau kareivių ir stribų ir pradėjo tuščios 
mūsų trobelės apšaudymą. Prie kluono pastatė kulkosvaidį, o iš kitos 
pusės iš automatų pylė į trobos stogą, net stogo skiedros lakstė į šalis. 
Po netrumpo tokio apšaudymo ėjo ieškoti, bet nieko nerado. Pakar-
tojo dar kartą ir dar kartą apžiūrėjo. Tada vėl puolė mušti mamą ir 
kaltinti, kad tai ji nušovė. 

Mes visi žinojom, kas nušovė, bet net minties nebuvo išduoti. Visi 
vaikinai buvo žiauriai tardomi, vedė juos už kluono, ten krėtė, beveik 
iki nuogumo nurengdami, mušė, paguldę ant sniego trypė kojomis. 
Vienas neišlaikė kankinimų ir pasakė, kad šovė Radastas, tai buvo 
ryšininkas Vincas Matulis. Tada paėmė Radastą. Aš supratau, kad 
Radastas turėjo pasiruošęs granatą, bet jos nesusprogdino, gal bi-
jojo, kad mes nenukentėtume. Girdėjau jo žodžius: „Išdavikui nedo-
vanosiu“. Jis pasakė kareiviams, kad mes čia niekuo dėtos, kad užėjo 
pas mus tik todėl, jog pamatė šviečiančius langus. 

Mums kareiviai liepė eiti pirkion, tik neleido kalbėtis, bet nors 
mažiukus vaikus leido suguldyti į lovas, vis ne ant sniego. Sumuštus 
vaikinus surištom rankom susodino ant aslos, vaikinų rankoms suriš-
ti jie suplėšė paklodes. Mane labai saugojo sesė Anelė, paguldė prie 
mažųjų, o kariškiams sakė, kad aš negaliu vaikščioti.

Ryte privažiavo daug mašinų su kareiviais ir kažkokiais virši-
ninkais ir visi stebėjosi, kad tokioje trobelėje galėjo būti banditas – 
taip jie sakė. O mūsų Radastą jie išsivežė kažkur į miškus ar kur 
kitur, supratom tik iš jų kalbų, kad nuvažiavo su juo ieškoti bunke-
rių. Prisimenu, kad tai buvo labai šaltas sekmadienio rytas. Saulė 
patekėjo raudona kaip kruvina. Radastas pats parodė, kur jis laikė 
savo ginklus, o laikė juos pas mergaitę, su kuria draugavo. Gal ir dar 
ką išdavė, kas žino, jeigu galėjo išduoti savo meilę. Saulė jau buvo 
gana aukštai pakilusi, kai kareiviai atsivarė į mūsų kiemą Radastą 
ir jo merginą Birutę Petrušaitytę. Tada liepė rengtis mamai, Anelei 
ir Staselei. Mes verkėm ir prašėm, kad paliktų mamą. Atėjo kažkoks 
viršininkas ir paklausė mamos, ko mes verkiam. Mama mokėjo rusiš-
kai, atsakė jam, kad jos nori, kad neišvežtų mamos, o tas liepė Anelei 
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ir Staselei nusirengti ir likti namuose su mažaisiais, o mamą išsiveš, 
bet neilgam.

Susodino į sunkvežimį vyrus, Radasto merginą ir mūsų mamą ir 
išsivežė į Krokialaukį, buvo jau pavakarė. Visiems išvažiavus tik tada 
iš lovų pakilo mūsų mažiukai ir tik tada paprašė valgyti. Staselė už-
kūrė krosnį, pasidarė pirkelėje jaukiau, bet mums buvo labai liūdna, 
bijojom dėl mamos ir dar negalėjome atsipeikėti, kad iš niekur nieko 
pasidarė tokia nelaimė. Atėjo kaimynai ir giminės pažiūrėti, kas čia 
buvo. Vieni mus užjautė ar paguodė, o kiti barė, kam įsileidome tuos 
vyrus, sakė – pačios kaltos. Dabar galvoju, kažin ar kas kaime būtų 
tada išdrįsęs jų neįsileisti. Tuo laiku net minties tokios nebuvo, kad 
galima neįsileisti partizanų.

Po visos ruošos užsidegėme mažą rūkstančią lempelę, kad pro 
langus nesimatytų, ir susėdome su Anele megzti mamai šiltas vilno-
nes kojines, abi po vieną – per naktį ir numezgėme. Į Anelę buvo bai-
su žiūrėti, jos veidas buvo labai sumuštas, mėlynas. Jau kojinės buvo 
numegztos ir Anelė susiruošusi antradienio rytą eiti į Krokialaukį 
ieškoti mamos, nunešti kojines ir kokio maisto, kai naktį kažkas pa-
beldė į duris. Išsigandome taip, kad net mamos balso nepažinome; 
mama net pravirko. Krokialaukyje visus ištardė ir paleido, pasiliko 
Radastą, jo mergaitę Birutę ir Matulį. Vėliau sužinojome, kad Matulį 
nuteisė kalėti septynis metus, Birutę irgi septynis, o Radastą – dvi-
dešimt penkis.“

„Nors mes buvome ir labai neturtingi, bet mūsų tėvas buvo ne-
priklausomos Lietuvos šaulys ir už tai kalintis, todėl mūsų šeimą val-
džia vadino bandito šeima.“

***
Sinkevičių sodyba Vaivos kaime nie-

kuo neišsiskyrė iš kaimynų. Nors Petras 
Sinkevičius buvo Lietuvos kariuomenės 
savanoris ir žemės reformos metu gavo 8 
hektarus žemės, pastatai sodyboje buvo gal 
net ir menkesni negu kitų. Gal todėl poka-
rio Lietuvos partizanai pasirinko čia įsikur-
ti. Kluone labai sumaniai įsirengė bunkerį. 
Daug kartų buvo darytos kratos, bet bun-
kerio nė karto neaptiko; gelbėjo senos ma-
syvios girnos, po kuriomis ir buvo įėjimas 
į požemį. 
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Anelė Sinkevičiūtė-Bužinskienė gimė 1926 m. Vaivos kaime. Ji 
negalėjo neįsitraukti į partizaninį judėjimą – buvo patys gražiausi jos 
jaunystės metai, žavėjosi partizanų patriotizmu ir visaip stengėsi jiems 
padėti. Ji pažinojo pas juos apsistojančius partizanus: vietinių žinojo ir 
pavardes, ir slapyvardžius, o kitų tik slapyvardžius. Savi buvo Juozas 
Bazevičius-Švyturys, Adolfas Ramanauskas-Vanagas, Tigras, Jaunu-
tis, Radastas, Žemaitis, Sūnelis ir kiti...

– Puikiai prisimenu jų veidus, nors vardus ne visų, – kalba Anelė. 
– Tų jaunų vyrų meilė Lietuvai negalėjo tokia pat meile neuždegti su 
jais bendraujančių.

Iki 1950 m. pas Sinkevičius buvo tų apylinkių partizanų štabas 
ir čia dažnai vykdavo pasitarimai, kuriems dažniausiai vadovaudavo 
Vanagas. Suėjimai būdavo įspūdingi: vyrai susikaupę, rimti, daugelis 
su Lietuvos kariuomenės uniforma, automatais apstatyti visi pasieniai, 
o kieme su ginklais rankose nemaža grupė saugodavo susirinkusius. 
Prie saugančiųjų prisijungdavo ir Sinkevičių šeima. Taip partizanų pa-
sitarimus prisimena Anelė...

Anelė Sinkevičiūtė iš tiesų buvo partizanų ryšininkė, nors tada 
savęs tokiu skambiu vardu nevadino – tiesiog darė tai, ką reikėjo dary-
ti. Daug kartų įvairius laiškus, dokumentus nešė nurodytais adresais: į 
Cibiliekų kaimą – partizano Sūnelio tėviškę, į Sūkurių – pas ūkininkus 
Stražnickus, iš savo namų į Kalesninkų kaimą prie ūdrijos vežė radijo 
ryšio aparatūrą ir daug kitų partizanų pavedimų vykdė.

1947 m. Anelė ištekėjo už Vinco Bužinsko ir tais pačiais metais 
per Velykas ją areštavo. Didelis būrys rusų kareivių ir stribų apsupo 
sodybą, darė kratą. Rado medikamentų paketų, o ankstesnės kratos 
metu buvo radę partizaniškų dainų sąsiuvinį. Bunkerio nerado – Die-
vas saugojo, tačiau Anelę išsivarė pėsčią į Balbieriškį. Laikė ją užda-
rytą stribų būstinėje ir naktimis vesdavo tardyti. 

– Mušė skaudžiai, nesigailėdami, – Anelės akyse ašaros. – La-
biausiai skaudėdavo, kai mušdavo per basų kojų padus su bizūnu, 
skausmas atsiliepdavo pakaušyje. Dar žinojo, kaip skaudžiai kirsti del-
no briauna per sprandą, po tokių smūgių prarasdavau sąmonę...

Nuo lagerių Rusijos gilumoje išgelbėjo vyras Vincas, prižadėjęs 
iš žmonos padaryti „tikrą tarybinę moterį“; kadangi jis buvo dalyva-
vęs kare ir grįžęs su apdovanojimais, jo paklausė. Tačiau vienoje nuo-
traukoje saugumiečiai rado nusifotografavusį su partizanais ir Vincą 
Bužinską, Anelės vyrą. 1950 m. jį nuteisė penkerius metus kalėti: teko 
pabuvoti Tomsko, Omsko ir Karagandos lageriuose.
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Puikiai prisimena Anelė ir tą įsimintiną naktį pas Karosus. Rusų 
kareiviai nušautąjį atnešė į jų trobą ir dar vis bandė nesėkmingai gai-
vinti. Po to suimtą partizaną Radastą irgi atvedė ir klausė, ar jam pa-
žįstamas tas namas, Radastas neišdavė, atsakė: „Ne“.

***
Praėjus karui nauja, jau sovietinė, valdžia Karolį Naudžiūną, dva-

rininkų Trautzoltų žentą, paskyrė Vaivos kaimo seniūnu. Jo dukra 
Onutė prisimena, kad tėvas parsinešė pluoštą kažkokių dokumentų, 
o vakare atėjo partizanai Petras Kazlauskas ir Juozas Marcinkevičius  
ir tuos dokumentus sudegino. Tėvui liepė važiuoti atsisakyti seniūno 
pareigų. Tėvas taip ir padarė, tačiau gyventi kaime jis jau bijojo ir iš-
vyko į Alytų. 

Kaime ūkyje liko vaikai, jų mama dvarininkaitė jau buvo mirusi, 
vyriausias Česlovas tarnavo pas ūkininką Matulionį Šiugždų kaime ir 
palaikė ryšį su partizanais, vėliau ir pats išėjo į mišką. Česlovas Nau-
džiūnas žuvo 1945 m. rudenį, palaidotas Krokialaukio kapinėse.

Taigi namuose liko trys Naudžiūnukai, buvusio Liudvikavo dva-
ro dvarininkų anūkai: Stasys, Liusė ir Onutė. Onutei tuo laiku buvo 
keturiolika metų. Partizanai Petras Kazlauskas ir Juozas Marcinkevi-
čius apsigyveno pas Naudžiūnukus, daržinėje išsikasę bunkerį. Orams 
atvėsus įsikūrė troboje. Dažnai Naudžiūnų sodyboje apsilankydavo 
Juozo Marcinkevičiaus žmona Anelė, partizanų ryšininkė Klajūnė. Ji 
ateidavo su mažu sūneliu.  

1946 m. lapkričio 22 d. rytą pas Naudžiūnus vyko kūlimo talka, 
nes aptarnauti kuliamąją mašiną reikia nemažai darbo rankų. Kaimo 
žmonės eidavo vieni kitiems padėti tokiuose darbuose, pas Naudžiū-
nus irgi susirinko apie dešimt kaimynų ir dar sava šeima. Rusai kariš-
kiai ir stribai sodybą apsupo labai netikėtai. Tarp partizanų ir kariškių 
įvyko susišaudymas, kurio metu užsidegė gyvenamas namas. Abu 
partizanai žuvo, žuvo nemažai ir rusų kareivių. Buvusius sodyboje 
ginkluoti kareiviai, glaustai apsupę, nuvarė į Krokialaukį, iš ten – į 
Simną. Sunkvežimiu ir vežimu vežė lavonus.

Anelės ir per susišaudymą žuvusio partizano Juozo Marcinkevi-
čių ketverių metukų sūneliui, sulaikytus žmones varant pro ūkininkų 
Stiklių sodybą šalia Peršėkės, pavyko pabėgti ir pasislėpti Stiklių lau-
ko tualete. Enkavedistai vijosi, apieškojo gyvenamą namą ir, sužinoję, 
kiek pabėgėliui metų, numojo ranka.

Simne visus areštuotuosius tardė. Onutę Naudžiūnaitę paleido iš 
Simno, o Anelė prisipažino, kad jos vyras buvo nušautas, ir ją po trijų 
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Anelė Marcinkevičienė-
Klajūnė

Vinco Žukausko medalis

Eilinio kario apdovanojimas ir apdovanoji-
mo liudijimas, saugomas Prienų kraštotyros 
muziejuje

dienų išvežė į Alytaus kalėjimą. Po tardy-
mų Alytuje Anelę irgi paleido – ji suprato, 
jog ją seks, kad išsiaiškintų kitų partizanų 
buvimo vietas.

Partizanų ryšininkei Klajūnei – Anelei 
Marcinkevičienei prasidėjo tikras klajūnės 
gyvenimas. Ji su savo mažu sūneliu, tikra 
to žodžio prasme, „ėjo per žmones“, vienur 
sustodama valandai, kitur – keliom, o kitur 
ir keliom dienom. 1951 m. A. Marcinkevi-
čienė buvo areštuota ir nuteista 10 metų, 
kalėjo Mordovijos lageriuose. 1956 m. pra-
sidėjo amnestija, tačiau visam laikui į Lietu-

vą buvusi partizanų ryšininkė Klajūnė grįžo tik 1964 m. Anelė Marcin-
kevičienė yra gimusi 1923 m. Balbieriškio seniūnijoje, Žiūronių kaime.

Stasys ir Liusė Naudžiūnai buvo nuteisti kalėti po dešimt metų.

***
Vinco Žukausko mama į Vaivos kaimą atsikėlė nuo Marijampo-

lės, čia ištekėjo. Šeima gyveno ne itin pasiturinčiai ir Vincas nemažai 
metų tarnavo pas Vaivos kaimo ūkininkus Zigmantus. Po karo, kad 
išvengtų tarnybos rusų kariuomenėje, Vincas Žukauskas išėjo „į miš-
ką“, tai reiškia įsitraukė į partizaninę kovą. 1947 m. žuvo.

Vaivos kaimo gyventojo Vinco Žukausko nuopelnai bendruome-
nės pirmininko Alfonso Vitkausko ir alytiškio kraštotyrininko Gintaro 
Lučinsko iniciatyva bei rūpesčiu, Lietuvos gyventojų genocido ir re-
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zistencijos tyrimo centro pateikimu buvo įvertinti. Lietuvos Respubli-
kos krašto apsaugos ministerijos nutarimu Vincas Žukauskas apdo-
vanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (po mirties).

*** 
Tragiškas pokaris buvo ir Vaivos kaimo 

gyventojų Zigmantų šeimai. Žemę Vaivos 
kaime Zigmantas gavo kaip Lietuvos kariuo-
menės savanoris, vykdant žemės reformą 
ir parceliuojant Liudvikavo dvarą 1928 m. 
lapkričio 7 d. Darbštų ir tvarkingą ūkininką 
gerbė kaimynai ir keletą metų prieš karą jis 
buvo kaimo seniūnas. Ramų gyvenimą, dir-
bant žemę ir auginant vaikus, sumaišė po-
kario metai ir okupantų tvarka. Zigmantai 
jautė, kad jie yra pasmerktųjų tremčiai sąra-
šuose, stengėsi nenakvoti namuose ir nega-
lėjo net pagalvoti, jog gali išvežti vaikus be 
tėvų. Tačiau tai įvyko.  

1949 m. kovo 25 d., vidurnaktį, atvažiavę kariškiai ir stribai 
surinko ir išvežė Zigmantų vaikus: Birutę – šešiolikos metų, Aldoną – 
dvylikos metų ir Alfonsą – šešerių. Keturiolikmetis Juozas Zigmantas 
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spėjo iššokti pro langą ir pabėgti. Sunku įsivaizduoti, ką turėjo išgy-
venti tėvai, supratę, kas atsitiko. Kiek galėdami stengėsi padėti vai-
kams.

– Jei ne tėvų siuntiniai, būtume numirę, – po šitiek metų vis dar 
sudreba Aldonos balsas. – Sesuo Birutė dirbo, gaudavo 500, o mes su 
broliu tik po 200 gramų duonos parai.

Kaip brangią relikviją Aldona Zigmantaitė-Laukaitienė saugo 
tėvo, Lietuvos kariuomenės savanorio, apdovanojimą – medalį ir liu-
dijimą apie jo įteikimą.

Šiame liudijime rašoma, kad Kostas (kituose dokumentuose ra-
šoma Kostantas) Zigmantas įstojo į Lietuvos kariuomenės kūrėjų sa-
vanorių gretas 1919 m. kovo mėnesio 8 d., 1931 m. kovo 26 d. buvo 
apdovanotas medaliu. Pasirašė pulkininkas, krašto apsaugos ministras 
ir generolas leitenantas – vyriausiojo štabo viršininkas.  

Vaivos kaime, netoli buvusios Naudžiūnų sodybos, kur per parti-
zanų susišaudymą su rusų kareiviais ir stribais žuvo žmonės, yra At-
minimo kalnelis. Pro jį praeidami žmonės stabteli, pagerbdami žuvu-
sius ir nukentėjusius pokariu Vaivos kaimo gyventojus.

Šalt iniai

Autentiški liudininkų prisiminimai.
Balbieriškio seniūnijos laikraštis „Nemuno vingis“. 1998 m. rugsėjo mėn.
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DARIUS DAUKŠAS

LENkIJOS LIETUVIAI IR LIETUVOS  
LENKAI: ETNIŠKUMO RAIŠKA PARIByJE

Lietuvių žiniasklaidoje kartkartėmis gvildenami Lietuvos lenkų 
lojalumo valstybei (Lietuvai) klausimai. Išsiskiria Lenko kortos tema, 
kuri neretai pasitelkiama kaip priemonė kalbėti apie menamą Lietu-
vos lenkų prisirišimą prie Lenkijos, arba dar daugiau – kalbama apie 
Lietuvos lenkų lojalumą Rusijai. Tuo tarpu apie Punske gyvenančių 
Lenkijos lietuvių savęs tapatinimąsi kalbama labiau idealizuotai, ro-
mantizuojant ir idealizuojant pastarųjų santykį su Lietuva.

Esminis pilietinės visuomenės elementas yra lojalumas savai 
valstybei. Etnine prasme nevienalytėse paribio zonose išlieka aktu-
ali įtampos pasireiškimo galimybė. Kiek šių paribio zonų gyventojų 
ideologija nukreipta į lojalumą kilmės valstybei, kiek – gyvenamajai 
valstybei, kol kas lieka neaišku.

Šiame straipsnyje, remiantis lauko tyrimo medžiaga, bus bando-
ma panagrinėti, kaip Lietuvos lenkai ir Lenkijos lietuviai, gyvenantys 
Šalčininkuose ir Punske, reflektuoja savo patirtis konstruodami santy-
kius su kilmės valstybe/ėmis ir gyvenamąja valstybe, atskleidžiant ir 
kitus tapatumo aspektus – kalbą, kultūrą, praktikas ir pan.

Paribio zonos (valstybių) yra vienos produktyviausių vietų, ku-
riose antropologijos mokslas nagrinėja etniškumo ir nacionalumo są-
veikas. Antropologija turi gana stiprią ir naują kryptį, vadinamą pari-
bių/ribų antropologija. Ankstesni antropologų tyrimai dažniau dėmesį 
skirdavo lokaliems dariniams, ir ribų brėžimas buvo reikalingas at-
skirti žmonių grupes nuo didesnių darinių, tokių kaip valstybės, bei 
parodyti, kad objektyviai egzistuoja jos neveikiami kultūriniai socia-
liniai dariniai. Vieni žymiausių antropologų, kurie savo studijų objek-
tu pasirinko nacionalinės valstybės ribinių zonų (angl. borderlands) 
analizę, Thomasas M. Wilsonas ir Hastingsas Donnanas, į paribio zo-
nas žiūri iš politinės antropologijos perspektyvos ir jas apibūdina kaip 
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valstybės ir nacijos tarpusavio sąveikas bei nurodo, kaip pastarosios 
yra reflektuojamos žmonių kasdienybėje (Donnan, Wilson, 1999: 63) 
(žr. plačiau Daukšas, 2013).

Ribos yra kur kas daugiau nei linijos, skiriančios dvi valstybes, 
tai yra ir kultūrinis arealas – paribio zonos, kurios neturi aiškių ribų. 
Svarbu, kad turima omenyje ne tik konkrečiu momentu funkcionuo-
janti siena, kuri skiria dvi ar daugiau nacionalinių valstybių, „bet ta 
riba praeityje, dabartyje ir ateityje“ (Wilson, Donnan, 1998: 7). Daž-
niausiai paribio zonose istoriškai susiklosto kultūrinio persidengimo 
zonos, kuriose nacionalinis identitetas ir žmonių lojalumas valstybei 
yra neaiškus (Kaplan, 1999: 37).

Nacionalinė valstybė negalėtų egzistuoti be teritorijos ir be vals-
tybę bei teritoriją jungiančios nacijos idėjos. Idealiu atveju šie trys 
kriterijai turėtų sutapti (Wilson, Donnan, 1998). Tačiau yra nemažai 
atvejų, kada pastarieji dėmenys nepapildo vienas kito. Tiksliau, vals-
tybė kaip teritorinis darinys funkcionuoja su aiškiai apibrėžtomis 
ribomis, o nacijos ribos ne visuomet sutampa su fizinėmis valstybės 
ribomis. ypač tai pasakytina apie tas valstybes, kurios susikūrė su-
griuvus ankstesnėms daugiatautėms imperijoms ir kur besikuriančių 
valstybių ribos buvo brėžiamos neatsižvelgiant į žmonių identitetą 
(Wilson, Donnan, 1998). Dėl šios priežasties paribyje gyvenančių 
žmonių identitetas dažnai apibūdinamas kaip daugialypis ir nepasto-
vus (Wilson, Donnan, 1998: 12–13).

Santykis tarp valstybės ir jos teritorijoje gyvenančių žmonių yra 
dažniausiai nusakomas per pilietybės instituciją. Klasikinė pilietybės 
samprata aiškiai nurodo į tris pagrindinius elementus, kurie sukuria 
aiškią tarpusavio priklausomybę: tai yra valstybė, teritorija ir žmonės 
(piliečiai) (Heater, 2002: 95). Pilietybe siekiama integruoti visus (ar 
dalį) valstybės teritorijoje gyvenančius žmones į politinę bendruome-
nę (Castles, Davidson, 2000: 2). Iki pastarųjų dviejų dešimtmečių pi-
lietybė buvo suprantama gana universaliai – kaip apimanti ir pilietybę, 
ir nacionalumą (Heater, 2002: 95). Pilietybė buvo įtvirtinta nacionali-
nės valstybės modelyje, ir kaip toks jis gyvavo nuo pat XIX a.

Pastaruoju metu socialiniuose moksluose vis dažniau kalbama 
apie valstybės teritoriją peržengiančias pilietybių formas. Vis daugiau 
kalbama apie postnacionalinę pilietybę (Soysal, 1994), kuri labiau 
vadovaujasi universaliomis žmogaus teisėmis nei vienos nacionalinės 
valstybės teikiamomis teisėmis ir pareigomis. Nemažai autorių į pilie-
tybę siūlo žiūrėti ne kaip į formalių teisių ir pareigų rinkinį, bet veikiau 
pabrėžti kultūrinį ir socialinį jos aspektus.
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Lietuvių istoriografijoje Lietuvos lenkai ir Lenkijos lietuviai daž-
nai įvardijami kaip paribio mažumos (Kasatkina, Leončikas, 2003). Ši 
grupė mažumų statusą gavo dėl besikeičiančių valstybės (-ių) sienų 
(Kasatkina, Leončikas, 2003: 41). Šalčininkai, kaip ir visas Vilniaus 
kraštas, beveik visą tarpukario Lietuvos laikotarpį (1920–1939 m.) 
priklausė Lenkijai. Trumpą 1939 m. laikotarpį jis priklausė Lietuvai 
(Šalčininkai Lietuvai buvo perduoti 1940 m.), o vėliau, kartu su oku-
puota Lietuvos Respublika, įėjo į Sovietų Sąjungos sudėtį. 1990 m. 
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, minėtas regionas tapo Lietuvos 
Respublikos dalimi. Punsko istorijoje taip pat atsispindi valstybių sie-
nų kaita. Po Pirmojo pasaulinio karo vykusių mūšių tarp Lietuvos ir 
Lenkijos kariuomenių Punskas atiteko Lenkijos valstybei. Šiuo metu 
dauguma miestelio gyventojų save laiko lietuviais.

Straipsnyje panaudota tyrimų medžiaga ir tyrimų problema nėra 
visiškai nauja. Straipsnio autorius jau yra plačiau aptaręs Lietuvos 
lenkų ir Lenkijos lietuvių identiteto konstravimo ypatumus (žr. Dauk-
šas, 2012; 2013; 2015). Šiuo straipsniu siekiama sujungti ankstesnių 
tyrimų problematiką, išryškinant dviejų aptariamų grupių skirtumus 
ir panašumus (Daukšas, 2014a; 2014b).

Lauko tyrimas

Lauko tyrimai buvo atlikti Šalčininkuose (Lietuva) ir Punske 
(Lenkija). Tyrimų metu (2013 metų birželio, liepos ir rugsėjo mėn.) 
buvo taikomi pusiau struktūruoti interviu, dalyvaujančio stebėjimo ir 
neformalių pokalbių metodai. Informantai atrinkti pasitelkiant tiksli-
nės, atsitiktinės ir „sniego gniūžties“ atrankos metodus. Į tikslinę at-
rankos grupę pateko daugiausia valstybinių institucijų (savivaldybės 
ir jai pavaldžių institucijų) darbuotojai (atitinkantys projekte apsi-
brėžtą amžiaus kriterijų), kurie, viena vertus, galėjo pateikti tam tikrų 
tikslesnių duomenų apie politinius-socialinius-kultūrinius procesus, 
kita vertus, jų subjektyvios patirtys buvo ne mažiau svarbios susiku-
riant visapusiškesnį Lietuvos lenkų ir Lenkijos lietuvių identiteto vaiz-
dą. Atsitiktinės atrankos atveju buvo tiesiog atsitiktinai susitinkama 
su žmonėmis, kurie save laiko lenkais (Šalčininkuose) arba lietuviais 
(Punske), imami pusiau struktūruoti interviu (tiek informantų namuo-
se, tiek darbovietėse). „Sniego gniūžties“ metodu informantų būdavo 
prašoma nurodyti keletą jų pažįstamų ar draugų pagal mums reikalin-
gus kriterijus. Tokiu būdu buvo siekiama išlaikyti amžiaus, socialinės 
padėties ir lyties proporcijas.
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Svarbūs buvo ir neformalūs pokalbiai, kurių metu atsiskleidė ne-
mažai reikšmingų samprotavimų apie abiejų grupių konstruojamus 
identiteto bruožus. Tokie pokalbiai dažniausiai vykdavo kavinėse, au-
tobusų stotyje, turguje ir pan. 

Dalyvaujančio stebėjimo metodas, leidžiantis dar giliau pažvelgti 
į kasdienes žmonių sąveikas, elgsenas ir pan., taip pat išryškindavo, 
patvirtindavo ar paneigdavo kai kurias informantų išsakytas mintis. 
Dažniausiai buvo pasirenkamos tokios vietos ir tokie kontekstai, ku-
rie nereikalavo visiškai įsitraukti į tiriamų žmonių gyvenimus, stebint, 
pavyzdžiui, kaip bendrauja, apie ką kalbasi įvairūs žmonės turguje, 
parduotuvėje ir pan.

Tarp kilmės ir kalbos

Reikia pasakyti, kad tiek Šalčininkuose, tiek Punske aiškiausiai 
vietos ir identiteto sąsaja gali būti apčiuopta per tautybės, kaip kilme 
(genealogine) paremtos kategorijos, sampratą. Genealogija sukuria 
natūralizuojantį ryšį tarp vietos ir žmonių, kuris dažniausiai yra išreiš-
kiamas biologinėmis metaforomis (Malkki, 1999: 56). Genealogijos ir 
vietos santykį puikiai iliustruoja etnografinė medžiaga iš lauko tyrimo 
Šalčininkuose ir Punske.

Tiek informantai Šalčininkuose, tiek ir Punske pabrėžia, kad tau-
tybė yra prigimtinė, taigi nepakeičiama. Tokia kilme grindžiama iden-
titeto samprata yra labai plačiai paplitusi ir su kai kuriomis išimtimis 
plačiai taikoma konstruojant identitetą. Beje, kitų tyrimų duomeni-
mis, panašiai yra linkę identifikuotis ir Lietuvoje gyvenantys lietuviai 
(Kuznecovienė, 2008).

Tai Jūs save laikote lenke?
Taip, esu lenkė.
Pagal ką?
Žinot, mano visa šeima yra lenkai [...] ir tėvai lenkai, ir močiutė, 

ir visi. (Moteris, Šalčininkai, 25 m.)

Iš šios ištraukos matyti, kad Lietuvos lenkams kilmė yra vienas 
svarbiausių kriterijų apibrėžiant lenkiškumą. Etninis identitetas čia 
suprantamas kaip paveldimas iš kartos į kartą. Kilmė yra suvokiama 
kaip objektyvi, leidžianti patvirtinti ne tik vieno asmens, bet ir visos 
giminės lenkiškumą. Ta pati informantė, paklausta, kiek įtakos turi 
kultūriniai elementai, pvz., kalba, nusakant tautybę, pabrėžė, kad 
svarbiau yra kilmė.
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Lenkijos lietuvių Punske konstruojamas etninis identitetas mažai 
kuo skiriasi nuo Lietuvos lenkų Šalčininkuose. Kilmė čia taip pat su-
prantama kaip esminė kategorija, apibrėžianti narystę tautoje (etnine 
prasme).

Jaunas vyras, gyvenantis Punske, į klausimą, kodėl jis save laiko 
lietuviu, atsakė:

Nu nežinau, nes visi protėviai tai lietuviai. Jokių nebuvo kažko-
kių ant šakų iš kažkur, nei prosenelių, nei kas. Visi visą laiką buvo iš 
lietuvių šeimų. (Vyras, Punskas, 26 m.)

Išimtys, kuomet kilmė nevaidina lemiamo vaidmens konstruo-
jant etninį identitetą, yra labai retos, tačiau aptinkamos tiek Lietuvos 
lenkų, tiek ir Lenkijos lietuvių sampratoje. ypač tai pasakytina apie 
asmenis, kurie gimė mišriose šeimose ir kurių etninio identiteto kons-
travimui „objektyvūs“ kriterijai yra sunkiai pritaikomi. Tuomet kal-
bama apie sąmoningą identiteto konstravimą, pasirenkant tam tikrus 
kriterijus, pavyzdžiui, kalbą, kultūrą ar pan.

Svarbus skiriamasis bruožas tarp Lietuvos lenkų ir Lenkijos lietu-
vių yra pastarųjų greta kilmės akcentuojami ir kultūriniai tautiškumo 
aspektai, pvz., kalbos, papročių ir švenčių.

Punske gyvenantys lietuviai pabrėžia, kad kalba ir „lietuviška 
kultūra“ yra ne mažiau svarbios nei kilmės kriterijai, apibrėžiant tau-
tybę. Pabrėžtina, kad visi informantai Punske laisvai kalba lenkų ir lie-
tuvių kalbomis, tačiau lietuvių kalba yra pabrėžiama kaip vienas svar-
biausių elementų, nusakančių tautybę. Greta kalbos ir kiti kultūriniai 
elementai, tokie kaip papročiai, šventės ir kt., leidžia informantams 
save apibrėžti esant lietuviais. Žemiau pateikiama ištrauka iš interviu 
aiškiai iliustruoja šį požiūrį:

[...] kalbam lietuviškai, galbūt ne taip taisyklingai, bet kalbam. 
Vėliau, aišku, papročiai, pavyzdžiui, Kalėdų – paprasčiausiai tai yra 
viskas švenčiama pagal lietuviškus papročius. Bažnyčioj yra mišios 
lietuviškai. Pati kultūra, šokiai tautiniai, dainavimas chore... (Mote-
ris, Punskas, 24 m.)

Pabrėžtina, kad lietuvių kalba Punske kalbama dažniau nei lenkų 
kalba. Informantai teigia, kad su pažįstamais žmonėmis (lietuviais) jie 
visada bendrauja lietuviškai ir tik tais atvejais, kai kalbasi su lenkų 
tautybės žmonėmis arba nepažįstamais, jie renkasi lenkų kalbą.

Tuo tarpu Lietuvos lenkai linkę neakcentuoti kalbos kaip svarbaus 
etniškumo resurso. Lauko tyrimo metu pastebėta, kad dažnai gatvėje 
išgirsi ne lenkų ar lietuvių, bet rusų kalbą. Pastarosios kalbos domi-
navimą gali paaiškinti nebent sovietinės politikos vykdyta prievartinė 
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asimiliacija, kai į šį rajoną ir regioną apskritai buvo atkelta nemažai 
rusakalbių gyventojų iš visos Sovietų Sąjungos, ir agresyvi edukacinė 
politika, steigiant rusiškas mokyklas. Įtakos rusifikacijos plėtrai turėjo 
ir tas faktas, kad pokario metais apie 170 000 šio regiono gyventojų 
repatrijavo į Lenkiją (plačiau žr. Kalnius, 1998).

Negalima teigti, kad dabartinis jaunimas Šalčininkuose nemoka 
lietuvių kalbos. Atvirkščiai, jie gana laisvai ja kalba, tam įtakos turėjo 
neabejotinai palanki Lietuvos edukacinė politika, nes net ir lenkiškose 
mokyklose lietuvių kalba yra privaloma. Tačiau kad ir moka lietuviš-
kai, neretai informantai linkę pabrėžti, jog dažniau kalba rusiškai (ne 
lietuviškai ar lenkiškai):

Kokia kalba kalbate?
Lenkų, rusų kalba, ir lietuvių. Nu taip, trim kalbom iš karto.
O dažniausiai?
Dažniausiai rusų. (Moteris, Šalčininkai, 26 m.)
Ta pati informantė pateikė ir paaiškinimą, kodėl kalbama rusiškai 

šeimoje:
Na matot, mama lenkė, bet baigė rusų mokyklą, nu jai lengviau 

vis tiek kažkaip. Aš, pavyzdžiui, darželyje lankiau rusų kalba – kaž-
kodėl mane leido. (Moteris, Šalčininkai, 26 m.)

Dar kiti informantai pabrėžė, kad namuose bendrauja lenkų kal-
ba, tačiau mieste dažniau tenka susikalbėti rusiškai, kartais ir lietuviš-
kai. Apskritai kalba nėra matoma kaip svarbiausias identiteto šaltinis, 
neretai manoma, kad galima būti lenku ir nemokant lenkų kalbos.

Apibendrinant galima teigti, kad kilmė (ir sąsaja su kilmės vie-
ta) yra stipriausias Lietuvos lenkų ir Lenkijos lietuvių identiteto ele-
mentas. Kultūriniai elementai, tokie kaip kalba, yra skirtingai lokaliai 
interpretuojami. Lietuvos lenkams kalba nėra svarbiausias identiteto 
šaltinis, tuo tarpu Lenkijos lietuviams ji yra ne mažiau svarbi nei kil-
mė.

Pilietis, bet etniškai „kitoks“

Aptartas kilmės ir kalbos aspektas konstruojant Lietuvos lenkų 
ir Lenkijos lietuvių identitetą nėra vienintelis. Straipsnio pradžioje 
aptarėme, kad valstybės ribinės zonos leidžia kalbėti apie etninio ir 
nacionalinio (pilietinio) identiteto įtampas, kylančias dėl valstybės/ių 
daromos įtakos identitetų konstravimui.

Antropologiniu požiūriu valstybės teritorija yra suprantama kaip 
turinti ideologinį krūvį ir kurioje yra vykdoma nacijos homogenizaci-
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ja (Williams, 1989), o nacionalizmas neretai įvardijamas kaip vienas 
iš valstybės gaminamų homogenizuojančių projektų, kuriuo siekiama 
įtvirtinti teritorinį ir politinį valstybės suverenumą erdvėje, t. y. iš abs-
trakčios erdvės sukonstruoti „homogeninę nacijos erdvę“ (Radcliffe, 
2001: 124).

Nacijos homogeniškumas galėtų būti įvardijamas kaip idealus na-
cionalizmo (kaip ideologijos) siekis matyti valstybės teritorijoje gy-
venančią homogenišką įsivaizduojamą bendruomenę. Ribinėse zonose 
ar, dar kitaip, valstybės paribyje gyvenantys žmonės neretai nepaten-
ka į idealų nacijos ir teritorijos modelį. Neretai valstybės/ių paribiuose 
gyvena „etninis kitas“, kurio narystė vieningos nacijos modelyje yra 
suprantama daugiaplaniškai ir nevienareikšmiai.

Lietuvos lenkai nekonfliktiškai sieja savo etninį „kitoniškumą“ 
(nėra lietuviai, nes save pagal kilmę suvokia esant lenkus) su priklau-
symu Lietuvos valstybei per pilietybę.

Lietuvos lenkai dažnai save įvardija lenkais, bet drauge pabrėžia, 
kad yra Lietuvos piliečiai: 

Jūs save laikote lenke?
Taip.
Pagal ką?
Nu mano tėvai yra kaip ir lenkai, nu ir aš tokia, bet šiaip aš esu 

Lietuvos pilietė visų pirma. (Moteris, Šalčininkai, 26 m.)
Informantė šioje interviu ištraukoje plačiau supranta identitetą, 

apimami du dėmenys – nacionalinis (pilietinis) ir etninis identitetai. 
Aiškus etninio ir nacionalinio identitetų atskyrimas yra gana dažna 
tema, kuria kalba informantai. Tačiau svarbu pabrėžti, kad šis atskyri-
mas nelaikomas nenormaliu ar reikalaujančiu kokių pastangų. Tiesiog 
dažnai akcentuojamas kultūrinis/etninis kitoniškumas, kuris neturi 
nieko bendra su priklausymu valstybei; be to, iškeliama galimybė toje 
valstybėje būti kitokiu, pavyzdžiui, kalbant lenkų kalba:

Bet, žinot, yra vienas dalykas, čia mano asmeniška nuomonė, 
kad reikia vis tiek suvokt, kur tu gyveni, kokioje valstybėje. Ta vals-
tybė duoda tau galimybę kalbėt savo gimtąja kalba, nieks gi nedrau-
džia kalbėt lenkiškai. (Moteris, Šalčininkai, 25 m.)

Nepaisant to, kad Lietuvos lenkai Lietuvą vadina tėvyne ir save 
įvardija Lietuvos piliečiais, jie aiškiai brėžia teritorines ribas tarp ten 
esančios Lietuvos ir Šalčininkų rajono (kurį informantai kartais dar 
vadina Vilniaus kraštu):

Ten jau Lietuva prasideda (Kaune), nu čia aš taip juokiuosi. Ir 
eini su drauge irgi iš Šalčininkų, pavyzdžiui, mes šnekamės lenkiš-
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kai, ir mus sustabdo, ir kodėl mes šnekamės lenkiškai. [...] kuo toliau 
nuo Vilniaus, nuo Vilniaus krašto, tuo mažiau žmonės žino apie tai, 
kad yra kažkokie lenkai Lietuvoje. Tai iki šiol yra keistas dalykas, 
nesuprantamas. Kaskart reikia teisintis net, kad čia istoriškai taip 
susiklostė, kad taip buvo. (Moteris, Šalčininkai, 26 m.)

Nors informantai ir suvokia Lietuvą kaip savo tėvynę, tačiau pa-
brėžia ir įsivaizduojamus skirtumus tarp ten esančios Lietuvos ir savo 
rajono (kalbinti žmonės neretai vartoja būtent rajono sąvoką, apibū-
dindami savo kitoniškumą nuo ten esančios Lietuvos).

Lenkijos lietuviai etniškumo ir pilietybės sąsają mato kiek ki-
taip nei Lietuvos lenkai. Punsko lietuviai, panašiai kaip Šalčininkų 
lenkai, aiškiai mato skirtumus tarp etniškumo ir pilietybės. Tačiau 
labiau akcentuoja pilietybės „formalųjį“ aspektą, t. y. turima Len-
kijos pilietybė neretai matoma kaip pasas ar popierius (kuris nėra 
labai vertinamas), tuo tarpu lietuvių kilmė yra kur kas svarbesnis 
identiteto šaltinis:

[...] tautybę ir pilietybę čia aiškiai jūs atskiriate?
Jo jo jo. Čia pilietybė yra vienas dalykas, o tautybė... Pilietybė 

yra pasas, o tautybė – tai esu aš. (Vyras, Punskas, 33 m.)
Nors ir nesiidentifikuojama su lenkų pilietybe, pabrėžiama, kad ji 

yra gerbiama, save pristatoma lojaliais piliečiais:
[...] aš paisau šitos šalies įstatymus. Aš moku mokesčius, nu kaip 

– visos teisinės normos – aš joms priklausau ir aš kažkaip tai jas 
vykdau, kokios yra. Čia gimus esu, šita valstybė mane saugo, visi so-
cialiniai – čia yra pilietybė. [...] esu lojali pilietė, pavyzdžiui, moku 
puikiai lenkų kalbą, nes tai yra valstybinė kalba, privalau ją mokėti, 
ir aš puikiai moku ją. (Moteris, Punskas, 29 m.)

Kita vertus, ir Lenkijos lietuviai, kalbėdami apie save kaip lietu-
vius, atsiduria tam tikroje tarpinėje pozicijoje – negalintys savęs pri-
skirti nei lietuviams, nei lenkams:

[...] Jūs jaučiatės lenke?
Ne, aš jaučiuosi lenkiško krašto lietuve. Aš niekada neverčiau 

savęs netapatinti su Lietuvos lietuviais.
O su lenkais?
O su lenkais ir ne. [...] 
[...] juk kiekvienas lietuvis gali pasakyti, kad, tarkim, iš Telšių 

yra?
Taip. [...] bet tas trupučiuką pos sovietiškus yra. (Moteris, Puns-

kas, 29 m.)
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Posovietiškumą informantė sieja su skirtingu mąstymu, kurį turi 
Lietuvoje gyvenantys lietuviai ir kurį, aišku, paveikė priklausymas 
Sovietų Sąjungai:

O kaip tas pasireiškia post sovietikus?
Mąstymas būtų, bendravimas būtų paprastuose dalykuose, tar-

kim, mes čia augom, mums visą laiką kažkaip svarbi yra, nuo mažens 
mus taip augina, kad valstybinės šventės svarbu, tas tautiškumas. 
(Moteris, Punskas, 29 m.)

Informantės manymu, lietuviai Lietuvoje yra mažiau patriotiški 
(nešvenčia tautinių švenčių ir pan.).

Toks savęs matymas ne kaip lenko ir „kitokio“ lietuvio sukuria 
prielaidas kalbėti apie lokalinį/regioninį lietuviškumą. Informantai, 
kalbėdami apie Punską, neretai pabrėžia, kad jį mato kaip lietuvišką 
„salą“ Lenkijoje:

[...] mano draugė sako: atvažiuoju pas tave į Lietuvą. Nors atva-
žiuoja pas mus į Lenkiją ir jaučiasi kaip Lietuvoj. (Moteris, Punskas, 
30 m.)

Valstybės teritoriją peržengiantis lietuviškumas ir lenkiškumas

Šiuolaikiniai globalizacijos procesai veikia nusistovėjusią vals-
tybės teritorialumo sampratą. Kalbėdami apie paribį, išskiriame du, 
mūsų nuomone, svarbius aspektus, rodančius globalizacijos raišką 
paribio situacijose: kintantį valstybių santykį su („savo“) tautinėmis 
mažumomis ir neteritoriškai konstruojamas politikas šių mažumų at-
žvilgiu. 

R. Brubakeris (1996), kalbėdamas apie Vidurio ir Rytų Europą, 
nemažai dėmesio skiria nacionalinės valstybės strategijai, nukreiptai 
į ne tos valstybės teritorijoje gyvenančius įsivaizduojamus tautiečius. 
Šią strategiją jis vadina išorinės tėvynės strategija (angl. external ho-
meland). Kiti autoriai, aptardami iš esmės tuos pačius procesus, varto-
ja gimininės valstybės strategijos sąvoką (žr. Ieda, 2006). Dažniausiai 
ši strategija apibūdinama kaip politika, nukreipta į kaimyninėse šalyse 
(bet nebūtinai) gyvenančias tautines mažumas, kurios laikomos įsi-
vaizduojamos gimininės valstybės nacijos dalimi.

Lauko tyrimų Punske ir Šalčininkuose duomenys leidžia įžvelgti 
„neteritorines“ arba kitaip globalizacijos procesų paveiktas identitetų 
įtampas.

Gana ryškiai skiriasi Lietuvos lenkų ir Lenkijos lietuvių tapatini-
masis su „kilmės“ valstybėmis.

DARIUS DAUKŠAS
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Lenkijos lietuviai Lietuvą mato ne tik kaip istorinę tėvynę, bet 
ir glaudžiai saistosi su ja, ne vienas informantas pabrėžė šalia Lenki-
jos pilietybės turintis ir Lietuvos. Antrosios, t. y. Lietuvos, pilietybės 
turėjimas kartu atlieka ir praktinę funkciją (pvz., galimybė įsigyti ir 
prižiūrėti automobilį Lietuvoje, lengviau įsidarbinti Lietuvoje ir pan.), 
tačiau kartu tai yra ir identiteto stiprinimas, patvirtinimas, kad esą lie-
tuviai.

[...] Lietuva mano gimtinė, man Lenkija nėra gimtinė, tėvynė – 
atsiprašau. Bet Lietuva yra tėvynė. (Moteris, Punskas, 22 m.)

Nemažai informantų Punske yra baigę aukštuosius mokslus Lie-
tuvoje. Pasirinkimas studijuoti Lietuvoje yra suvokiamas kaip sąmo-
ninga veikla, skirta puoselėti „lietuviškumą“.

Transnacionalinį buvimo „čia“ ir „ten“ aspektą iliustruoja popu-
liarus Lenkijos lietuvių dirbamas vadybininko darbas. Lenkijos lietu-
viai lengvai susiranda darbą tiek lenkiškose, tiek ir lietuviškose kom-
panijose (tiek Lietuvoje, tiek ir Lenkijoje), o jų dvikalbystė ir dviejų 
kultūrų (Lietuvos ir Lenkijos) pažinimas yra resursas, leidžiantis ne-
sunkiai pritapti tiek Lietuvoje, tiek ir Lenkijoje.

Tuo tarpu Lietuvos lenkai linkę pabrėžti, kad Lenkija yra užsienio 
šalis, su kuria jie neturi formalių santykių (pvz., pilietybės). Lenkija 
kartais matoma kaip šalis, kurioje gyvena giminės, šalis, kurioje gali-
ma kalbėtis lenkiškai.

Tai Jums Lenkija kas yra?
Na, tiesiog gal žmonės, ta kalba, norisi tiesiog kartais išgirsti 

tą lenkų kalbą tokią gražią, tokią tikrą kalbą [...] ten nėra, kad man 
tenais gimtinė, nes gimtinė man yra čia, savi žmonės. (Moteris, Šal-
čininkai, 24 m.)

Pagrindinis Lietuvos lenkų dėmesys skiriamas saistymuisi su Lie-
tuvos valstybe. Tačiau yra vienas aspektas, kuris leidžia apčiuopti ir 
teritoriją (gyvenamos valstybės) peržengiantį saistymąsi, t. y. kalbėti 
apie deteritorializuotas nacionalinio identiteto apraiškas. Ryškiausias 
to pavyzdys galėtų būti vadinamoji Lenko korta.

Reikia pasakyti, kad lauko tyrimų metu pavyko sutikti tik vieną 
informantą, turintį Lenko kortą (apskritai Lenko kortą turi Lietuvoje 
apie keturis–penkis tūkstančius žmonių). Tačiau dauguma informantų 
išsakė savo poziciją jos atžvilgiu.

Dauguma informantų linkę kalbėti apie Lenko kortą nemanyda-
mi, kad ji sudaro prielaidas kalbėti apie vienokį ar kitokį susisaistymą 
su Lenkijos valstybe. Dažniau ji matoma kaip priemonė lenkų identite-
to palaikymui (pvz., įrašant savo vardą ir pavardę lenkiškai).
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Kai kurie kiti informantai pabrėžė, kad Lenko korta visiškai ne-
reikalinga Lietuvoje gyvenantiems lenkams, nes Lietuva ir Lenkija yra 
Europos Sąjungos šalys ir nesą jokių kliūčių patekti į Lenkiją:

Tai vis tiek formalizmas kažkoks. Kaip, va, Baltarusijai duoda, 
jie ten turi lengvatų – viza ir studijuot galima. O mes vienoj valstybėj 
jau gyvenam – Europos Sąjungoj. (Vyras, Šalčininkai, 31 m.)

Apibendrinant dar galima pasakyti, kad kilmės valstybės turi įta-
kos tiek Lenkijos lietuvių, tiek ir Lietuvos lenkų identiteto konstravi-
mui. Galima kalbėti apie skirtingas praktikas ir įtakas, tačiau šių vals-
tybių įtaka neabejotinai prisideda prie etninio identiteto puoselėjimo 
(plačiau dar būtų galima kalbėti apie kultūros/švietimo politiką, kuri 
tiesiogiai daro įtaką etninio identiteto palaikymui).

Išvados

Lauko tyrimų duomenų analizė atskleidė Lietuvos lenkų jaunimo 
Šalčininkuose ir Lenkijos lietuvių jaunimo Punske identitetų kons-
travimo daugiaplaniškumą. Vienas kertinių elementų, apibrėžiančių 
abiejų aptariamų grupių identitetą – kilmė. Kultūriniai elementai, to-
kie kaip kalba, labiau akcentuojami Lenkijos lietuvių (lietuvių kalba ir 
papročiai matomi kaip neatsiejami lietuviškumo atributai), tuo tarpu 
Lietuvos lenkai linkę neakcentuoti lenkų kalbos kaip svarbaus tapa-
tumo elemento (atvirkščiai, keletas informantų kalbėjo, kad jie netgi 
nemoka lenkiškai – kalba rusiškai ar lietuviškai).

Skiriasi ir abiejų aptariamų grupių saistymasis su kaimyninėmis 
valstybėmis (Lenkija ir Lietuva). Lietuvos lenkams būdingesnis Lie-
tuvos pilietybės akcentavimas, apibrėžiant savo identitetą, o Lenkija 
yra matoma kaip užsienio valstybė. Tuo tarpu Lenkijos lietuviai linkę 
matyti Lenkijos pilietybę kaip popierių, labiau akcentuojamas etninis 
identitetas, tuo pačiu pabrėžiama ir pagarba gyvenamai šaliai. Pažy-
mėtinas ir aktyvus pastarųjų saistymasis su Lietuva (dviguba piliety-
bė, mokymasis Lietuvoje, darbinė veikla, orientuota į Lietuvą).
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KNyGNEŠIO FELIKSO SIRUČIO PASAULIS

„Lietuva buvo gal vienintelė šalis pasaulyje, nenorėjusi ir nega-
lėjusi paklusti prievartai atsisakyti savo kalbos, rašto“, – teigė suval-
kietė M. Adomynaitė-Balčiūnienė straipsnyje „Dovinės upelio prie-
globsty“.

Autorė žinojo, ką sako. Jos prosenelis Juozas Botyrius (1856–
1911) buvo knygnešys, taigi tas, kuris „gynė savo kalbą ir raštą“; jos 
gimtuosiuose Šimuliuose, Boleslovo Siručio sodyboje, buvo įrengta 
draudžiamų lietuviškų spaudinių slėptuvė, o greta Šimulių esančiame 
Dalginės kaime gyveno dar vienas knygnešys, tolimas Botyrių gimi-
naitis Feliksas Sirutis. Apie jį šis rašinys.

Sunku pasakyti, kada Siručiai įsikūrė Suvalkijoje. Dokumentuose 
minimas Kauno seniūnas, Vitebsko kaštelionas, senatorius Simonas 
Sirutis, o jo brolis Juozapas Sirutis (Józef Syruć) 1790 m. kartu su 
kitais 11 Liudvinavo parapijiečių pasirašęs aktą, garantuojantį bažny-
čios išlaikymą. Juozapas dokumente tituluojamas karaliaus samdytu 
pulkininku, apdovanotu už drąsą. Jam buvo padovanota Buktos giria.

Dar kitur įsiamžino Liudvinavo teisėjas Mykolas Sirutis, val-
dęs Mozūrgirės urėdiją ir du kaimus. Jo sūnus bajoras Vincas 1808– 
1878 m. gyveno Liudvinave, kur ir palaidotas senosiose kapinėse.

Vincas, turėjęs brolį Petrą, užaugino 9 vaikus. Vyriausias jų, taip 
pat Petras, vedė našlę Barborą ir nuėjo užkuriu į Dalginės kaimą, esan-
tį šalia Liudvinavo.

Pasak mokslininko, kovotojo prieš lietuviškos spaudos draudimą 
Eduardo Volterio, 1901 m. Dalginėje gyveno 21 katalikas, suprask: lie-
tuvis. Liuda Mažylytė-Rasteikienė patikslina: tie 21 buvo viso labo iš 
dviejų šeimų, Zonelių ir Siručių. Pasak legendos, Zoneliai – Napoleo-
no kario palikuonys, o Siručiai, bent jau vienas jų, Vinco sūnus Petras, 
į Dalginę atsikėlė iš gretimo Prodobolės kaimo.



150

Daugiausia žinių apie savo senelį Petrą surinko vyriausioji jo anū-
kė Petronėlė Sirutytė-Lastienė (1897–1981). Pasak jos, Petras Sirutis 
buvęs darbštus, valdingas ir sunkiai perkalbamas.

Dalginėje 1870 m. jam gimė sūnus Feliksas. ūkis buvo viduti-
nis, daugiau kaip 30 ha žemės, taigi tėvas galėjo savo vienturtį leisti į 
mokslus, bet, baigęs 6 Suvalkų gimnazijos klases, šis toliau nesimokė, 
grįžęs į tėviškę, pradėjo tvarkyti tėvų ūkį.

Sūnus buvo veiklus, mėgo įvairius susibūrimus bei skaityti. Kartu 
su tvartais ir arkliais iš tėvo paveldėjo dar Prodobolėje jo sukauptą 
bibliotekėlę, kurioje buvo ne tik lenkiškų, bet ir lietuviškų knygų. To-
lokai jaunąjį ūkininką nuves ši biblioteka!

Perskaitęs visas joje buvusias knygas ir pritrūkęs lektūros, Felik-
sas pradėjo žvalgytis į aplinkinius ūkininkus, kurie – kaimui tai nebu-
vo paslaptis – žinojo kelius į Prūsiją. Tai – broliai Andrius ir Juozas 
Botyriai iš netolimo Triobiškių kaimo (ateis laikas, ir Felikso pusbrolis 
Boleslovas ves Juozo Botyriaus dukrą); tai – kitoje Dalginės pašo-
nėje esančių Stebuliškių kaimo Matulaičiai (pas vieną iš jų, Andrių,  
1897 m. žandarai per kratą ras du „pavojingus“ paties Felikso laiškus); 
tai – Netičkampio kaimo knygnešys Juozas Matulaitis. Pagaliau tai – 
Marijampolės pašonėje, Bliūdžiškių kaime gyvenantys Bliūdžiai, ku-
rių ūkis buvo vienas iš pagrindinių draudžiamos lietuviškos spaudos 
centrų Suvalkijoje. Kaip rašo L. Rasteikienė, spaudos draudimo metais 
šiame ūkyje buvo ir mokykla, kurioje vaikus mokė daraktoriai. Išliko 
netgi vieno daraktoriaus pavardė – Davidanskis.

Vienas iš brolių  Bliūdžių, Juozas (1870–1947), buvo tarp pirmųjų 
slaptos knygnešių „Sietyno“ draugijos narių. 1896 m. draugijos steigė-
jui ir vadovui Vincui Šlekiui išvykus į JAV, Juozas perėmė draugijos va-
dovo pareigas. Kitas brolis Jurgis (1873–1943) buvo knygnešys, o vy-
riausioji 5 brolių sesuo Magdelena (1875–1942) tapo Felikso išrinktąja. 
Nenuostabu, kad po tokių pažinčių jaunasis Dalginės ūkininkas pats 
tapo knygnešiu (apsispręsti padėjo Jurgis Bliūdžius). Naujasis tautinio 
atgimimo dalyvis įstojo į „Sietyno“ draugiją, namuose – sode, senos 
kriaušės drevėje, aviliuose su dvigubu dugnu ar seklyčios durų stakto-
je – visur įrengė slėptuves iš Prūsų pargabentiems spaudiniams slėpti.

Liuda Paštukaitė-Viliūnienė, knygnešio anūkė, pasakojo:
– Dalginėje teko praleisti ne vieną vasarą. Prisimenu, kaip mes, 

vaikai, eidavom padėti piemenukui arba merginai ir tetoms (Felikso 
dukroms) ravėti daržus ar rinkti varpas, likusias ražienose. Laukda-
vom pabaigtuvių, tykodavom perlieti vandeniu grįžtančius iš javapjū-
tės... Prisimenu, kaip merginos mokė mane susukti grįžtes pėdams su-
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rišti, nors tie pėdai už mane didesni buvo. Bet sustačius gubas turėjom 
kiekvienas savo „namus“. Senelis visada pagirdavo už mūsų darbelius 
ir apdovanodavo gardumynais. Parėjusius iš laukų vaikus pasikvies-
davo į savo kamarėlę ir iš nedidukės orkaitės liepdavo pasiimti riešutų, 
džiovintų slyvų ar kriaušiukių. Deja, įkišę ranką į orkaitę, nieko neras-
davom... Tada senelis pats įkišdavo ranką ir, pilną saują gardumynų 
ištraukęs, pildavo mums į prijuostę ar į kišenes. Pasirodo, čia buvo 
knygų slėptuvė: reikėjo tik atstumti dvi plytas, ir atsiverdavo erdvė 
slaptiems spaudiniams. Berniukams labiau patikdavo durų stakta prie-
seklytyje. Senelis leisdavo paspausti lentelę staktos viršuje, ir atsiver-
davo lentynos. Knygnešystės laikais čia buvo slepiamos lietuviškos 
knygos, dabar – medžioklinis šautuvas.

Spaudinių pas Siručius atnešdavo Juozas Kancleris, Antanas Ru-
cevičius, Jonas Čėsna, Stasys Slavickas, Bliūdžiai, Botyriai, Matulai-
čiai – pastarieji tautinio atgimimo sąjūdyje dalyvavo itin gausiai.

Kartais namiškius pažadindavo vos ne vos atpažįstami ar visai 
nepažįstami knygnešiai. Nubraukę žemėn pečius nuveržusią naštą, 
persimesdavo su šeimininku žodžiu kitu, paskubom užkąsdavo, atsi-
gerdavo... Knygnešiui grįžus į naktį, šeimininkas suslėpdavo atneštus 
spaudinius ir jau pats taisydavosi žygiui – reikėjo gautą spaudą pa-
skleisti po artimesnes apylinkes.

Feliksas Sirutis skleisdavo. Tai buvo jo gyvenimas, jo pasaulis – 
su draudžiama spauda, su nerimu, su žandarų klasta ir su didžiuliu 
džiaugsmu, išgirdus, kaip užlindęs už spintos šešiametis slebizavoja 
gimtąja kalba išspausdintą žodį.

1897 m. pavasarį žandarai „Sietyno“ draugiją susekė, prasidė-
jo kratos. Sulaukė nemielų svečių ir Feliksas Sirutis. Nors namuose 
žandarai nieko įtartino nerado, kvočiamas knygnešys prisipažino pri-
klausęs „Sietyno“ draugijos Liudvinavo kuopelei, gaudavęs lietuviš-
kos spaudos ir ją platindavęs. Už tai jis 6 mėnesius praleido Kalvari-
jos kalėjime, sėdėjo Petrapilio kalėjime „Kresty“, po kurių 2 metams 
buvo ištremtas į Žitomiro apskrities Slavutos miestelį. Į Lietuvą grįžo 
1901-aisiais.

Būsimai Siručių giminės „metraštininkei“ Lastienei tuo metu 
buvo ketveri. „Nenoriu maskoliaus!“ – traukėsi nuo besiartinančio 
tėvo keturmetė. Pagal rusišką madą tėvas buvo barzdotas ir ūsuotas, 
todėl dukra jį palaikė maskolium – rusu.

Kol vyras kalėjo, visi ūkio darbai gulė ant žmonos Magdelenos 
pečių. Nesiskundė. Augo knygnešių šeimoje ir tokiam gyvenimo virs-
mui buvo pasiruošusi ne prasčiau už vyrą.
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Iki spaudos atgavimo 1904 m. knygnešys toliau ėjo pasirinktu 
keliu: supirkinėjo draudžiamą lietuvišką spaudą ir – dažniausiai neat-
lygintinai – platino ją tarp aplinkinių ūkininkų ar Liudvinavo darbinin-
kų. Spaudą atgavus, atsigręžė į savo vaikus, kurių augino aštuonis, ir 
visus juos – du sūnus ir šešias dukras – išleido į mokslus.

Deja, knygnešio pasaulyje sukosi ne vien knygos, šeima ir 
zemskiai. Niekur nedingo ir motušė Rusija, kurios modus vivendi11 
buvo kaimyninių žemių pasisavinimas.

Šitą šalį Feliksas Sirutis pažinojo nuo mažens. Po 1918 m. pažintis 
nutrūko. Knygnešys tikėjosi, kad visiems laikams. Klydo – ne visiems! 
1940 m. agresyvioji kaimynė vėl atsigręžė į Lietuvą – šįkart dar pik-
čiau, dar brutaliau nei kadaise.

Pirmoji nukentėjo šalies inteligentija, ypač buvę knygnešiai, ku-
rie prieš gerą pusamžį nedviprasmiškai parodė, su kuo jie ir – prieš 
ką. Tiesa, gyvenimo saulėlydin žiūrinčio Felikso Siručio (jis mirė 1947 
m. ir buvo palaidotas Liudvinave) represijos nepalietė, bet jo artimieji 
nukentėjo ne juokais.

Jau pirmomis okupacijos dienomis, 1941 m. birželį, buvo suim-
tas jaunesnysis knygnešio sūnus, Kauno universiteto studentas Juozas 
(1913–1993). Atsidūręs Sverdlovsko srities lageriuose – nepalygina-
mai toliau nei tėvo Slavuta – 10 metų kirto miškus, po to buvo ištrem-
tas į Kazachiją, iš kurios negrįžo.

Kartu su Juozu neteko Lietuvos ir jo brolis agronomas Jonas 
(1911–1941). Šis buvo įkalintas dar toliau, Rešotuose, kuriuose žuvo, 
neiškalėjęs nė metų. Jono žmona Onutė su mažamečiu sūnum atsidūrė 
prie Ledjūrio, kur labai greitai neteko ne tik sveikatos, bet ir vaiko.

Ar pagalvojo kada senasis knygnešys, kad jo gyveniman įsiterps 
atšiauriausi pasaulio kraštai?

1946 m. balandį atėjo eilė vyriausiajai Sirutytei, Petronėlei. 
Pirmajame pasauliniame kare dirbusi fronte medicinos seserimi, vėliau 
lankiusi Voronežo lietuvišką gimnaziją, studijavusi, mokytojavusi, po 
Antrojo pasaulinio karo kartu su diplomatu Petru Klimu, profesoriumi 
Tadu Petkevičiumi ir kunigu Petru Rauda ji buvo apkaltinta Memo-
randumo dėl Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo rengimu, suimta ir 
ilgiems metams iškeliavo į savo lagerį Uchtą.

Vengdamos Stalino „kurortų“, po visus pasaulio žemynus pask-
lido kitos Felikso Siručio dukros...

Platus tas Lietuvos knygnešio pasaulis!

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

Justinas Sajauskas
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KūRyBOS SKERSVėJAI

Pratarmė

Griūvančio ir vėl besikeliančio pasaulio vaizdas – nuolatinis mano 
gyvenimo palydovas. Be jo negaliu kalbėti apie savo kūrybą, kurios 
aplinkybės dažnai būdavo sudėtingos, rečiau – komiškos.

Šiame rašinyje pamėginsiu papasakoti, kaip gyvenau ir kaip kū-
riau, daug vietos skirdamas dramatiškam Kauno IX forto memorialo 
sukūrimui. Taip pat kalbėsiu apie kitus objektus, kuriais įamžinau tau-
tos tremtį, partizanų žūtis, kovą už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.

Ištakos

Gimiau ir augau už trisdešimties kilometrų nuo Kauno, neto-
li Vilkijos, Aukštakalnio vienkiemyje ant aukštų Nemuno skardžių. 
Pirmiausiai juos miniu, nes pati vietovės tektonika – nuošliaužos, 
įgriuvos – nuo mažens pasąmonėje formavo abstrahuotą, dramatišką 
formos pajautą. Tėviškė dar buvo vadinama Gūkniu. Taip sutapo, kad 
mano vaikystę kartu su ekspresyviu formos pajautimu vienas po kito 
lydėjo dramatiški laikmečio įvykiai. Jie ir dominavo kūryboje, o ryš-
kiausiai atsispindėjo monumentaliuose darbuose. Vaikystėje įstrigo 
pasakojimai apie netoliese kovojusius 1863 m. Antano Mackevičiaus 
vadovaujamus sukilėlius, o pradėjus vartyti knygas, pasaulėjautą for-
mavo dėdės savanorio Prano Ambraziūno prenumeruojamas žurnalas 
„Karys“.

O kas paaugliui gali būti įdomiau už karišką žurnalą! Nuo mažų 
dienų gavau tautinio pilietiškumo pamokas. ypatingai imponavo pla-
čiai nušviečiami Nepriklausomybės kovų aprašymai, Vyčio kryžiaus 
karžygių kovos dėl Lietuvos laisvės. 
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Laikas ėjo nepastebimai. Šešiametis, lakstydamas Nemuno šlai-
tais su kaimynų berniokais, 1939 metų rugsėjo pirmąją išgirdau to-
limus duslius dundesius – tai buvo Lenkijos bombardavimas. Artėjo 
pasaulinio karo pragaras.

Įvykiai keitėsi kaleidoskopiškai. Čia pat ir 1940-ieji. Gerai nesu-
vokęs, kas nutiko, vieną dieną prie vieškelio, vedančio Veliuonos link, 
pamačiau, kaip iš sovietų „polutorkės“ svetimi kariai mėtė atsišau-
kimus. Iš kažkur atsiradę naujo gyvenimo nešėjai reklamavo būsimo 
„rojaus“ vaizdus.

Nepraėjus nė metams – 1941-ųjų birželio 22 diena. Karas. Rytą, 
apie 10 valandą, tuo pat keliu, tik į kitą pusę važiavo vokiečių tanketės. 
Labai nedrąsu buvo į visa tai žvelgti pro krūmų tankmę.

Tėvai šnekėjo, kad susprogdintas Raudondvario tiltas per Nevėžį, 
„paimtas“ Kaunas. Teisus buvo dzūkelis Petras, sakęs: „Lietuva – vil-
kų keliai...“ Po pietų išgirdęs gaudesį išbėgau iš kambario. Danguje 
pamačiau iš vakarų pusės du vokiečių bombonešius, „junkersus“, ku-
rie šaudydami iš kulkosvaidžių vijosi rusų bombonešius. Aplink juos 
kaip bitės zujo naikintuvai. Vienas rusų bombonešis buvo pamuštas ir, 
mėtydamas degančias lėktuvo nuolaužas, perskridęs Nemuną sprogo 
Lekėčių miškuose (tame krašte gerokai vėliau žuvo Lietuvos legendi-
nis partizanas Lukša-Daumantas). Man, vaikigaliui, tai padarė siau-
bingą įspūdį. Skubiai pasislėpiau pačioje saugiausioje vietoje, po lova.

Įvykiai neleido atsikvėpti. Jau antrą savaitę už didžiulio skardžio 
Tallat-Kelpšos dvare apsistojo vermachto kareivių dalinys. Vėliau, ge-
rokai apšilę, jie įsigudrino ateiti į kaimą paragauti samanės. Įsiminė 
kai kurių jų veidai. Vilius – tikras šviesiaplaukis arijas. Liesas, ilgu ka-
klu. Kitas kresnas, vardu Richardas. Kartais užeidavo keliese. Įkaušę 
naujieji išvaduotojai traukdavo vokiškus šlagerius.

Tuo tarpu pagrindinė vermachto armija nesustodama ėjo pirmyn. 
Buvo subombarduoti Minsko, Vitebsko, Smolensko aerouostai. Rusų 
lėktuvai net nespėdavo pakilti.

Tėvo brolis kapitonas Pranas Ambraziūnas buvo vokiečių mobili-
zuotas ir išsiųstas į savisaugos dalinį užfrontėje kovoti prieš rusų par-
tizanus. Ties dėde apsistosiu ilgiau, nes jo likimas panašus į daugelio 
to meto lietuvių likimą.

Dėdė Pranas kartais pas mus į Aukštakalnį atvažiuodavo. Miego-
davo visada po pagalve pasidėjęs laikrodį ir automatą. Jis tikriausiai 
planavo pasitraukti. Detalių smulkiau neišsiklausiau, be to, vaikigaliui 
kažin ar būtų apie tai pasakojęs. Į mūsų namus jis buvo atvežęs ginklų. 
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Panemunės skardžiai – tinkama vieta ginklams slėpti. Kartą Pranas 
atvažiavo vienas kariniu visureigiu. Nuo vaiko nepaslėpsi. Įsiminė 
naujutėlis, kaip tada vadino, amerikoniškas diskinis automatas su 72 
šovinių apkaba. Kartu atvežė šovinių, smulkesnių ginklų.

Mano tėvas Jonas Ambraziūnas, nagingas kalvis, po svirnu iškasė 
bunkerį. Sienas išklojo lentomis, apačia minkšta – galima miegoti. Pa-
darė slaptą įėjimą. Man buvo nesunku apžiūrėti ne tik bunkerį, bet ir 
amuniciją. Tada nesuvokiau, kad gyvename ant parako statinės. Apie 
tai išsitariau mamai ir dar leptelėjau, kad ir kaimyno bernui nesakysiu. 
Tėvai, ypač mama, labai persigando. Praėjus kelioms dienoms man pa-
sakė, kad naktį dėdė atvažiavo ir viską išsivežė. Mama namuose laikė 
visus keturis kampus. Man ji visą gyvenimą buvo pavyzdys. Be galo 
darbšti, atsakinga. Stiprybės, matyt, sėmėsi gimtinėje – Karalgirio 
miškuose.

Dėdės pasitraukimo planas nepasisekė. Rusai ties Liepoja (La-
tvija) vokiečius atkirto ir lietuvių batalionas atsidūrė Liepojos ugnies 
žiede. Lietuvių batalionui vokiečiai liepė saugoti pasienį – nepraleisti 
latvių, jūra išplaukiančių į Švediją, tačiau lietuviai praleisdavo. Tai su-
sekę, vokiečiai išrikiavo lietuvių batalioną, kas kelintam liepė išeiti į 
priekį ir saviems įsakė savus sušaudyti. Cinizmo viršūnė. Šiam įvykiui 
atminti Latvijoje pastatytas paminklas.

Po egzekucijos batalionas buvo pasiųstas į pirmąsias fronto lini-
jas. Dėdei Pranui Ambraziūnui su keliais kariais žvejų motorine valti-
mi visgi pavyko pabėgti į Švediją. Švedijoje Pranas Ambraziūnas buvo 
vienas iš Pabaltijo išlaisvinimo karinio dalinio kūrėjų.

Pasibaigus karui, prasidėjo rusų ir švedų derybos dėl karo pabė-
gėlių grąžinimo. Derybose su rusais švedai nusileido ir po 8 mėnesių 
belaisvius grąžino. Galbūt švedams buvo pažadėta, kad grąžintųjų ne-
represuos, nes dėdė grįžęs mane patį mokė Vilkijos vidurinėje mo-
kykloje prancūzų kalbos ir muzikos bei vedė karinį parengimą. Visa 
klasė prancūziškai giedodavome „Marselietę“: „Alons enfans de la 
patrie ... contre tironie“ (liet. Pirmyn, Tėvynės vaikai ... prieš tironiją). 
Giedojimas „contre tironie“ valdant Stalinui anaiptol nebuvo nekaltas. 
Greitai prasidėjo grąžintų iš Švedijos karių represijos. Vorkuta! Dėdei 
Pranui Ambraziūnui atseikėti 25 metai... Terminą sumažino tik Stalino 
mirtis.

Neišdyla iš atminties karo baisumai. Kraupiausi to laiko įspūdžiai 
– šūviai penki kilometrai nuo tėviškės, už Vilkijos, Jaučiakių smėly-
nuose. Holokaustas! Sukrešėjęs kraujas sunkėsi į smėlį Nemuno link. 
Mamos klausdavau, kas tai. Atsakymas buvo trumpas: „Žmones šau-
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do!“ Daugiau mamos neklausinėjau. Kažkodėl žudydavo visada pava-
kariais, saulei dingstant už horizonto...

Buvo ir atjauta, toli nereikėjo ieškoti. Mamos sesuo Veronika Ka-
minskienė gyveno dešimt kilometrų už Vilkijos, žemaičių plento link, 
atkampiuose Karalgirio miškuose. Jos namuose saugų prieglobstį su-
rado ne vienas nelaimėlis, ištrūkęs iš Kauno Vilijampolės geto ar iš 
Jaučiakių smėlynų.

Dar ir dabar tetos duktė Irena Giedrienė prisimena tą laiką. Vaka-
rais atstūmę rūsio pamatų akmenis, slepiamieji ilgom rudom barzdom 
žydai išlįsdavo laukan įkvėpti gryno oro. Mažajai Irenai tai keldavo 
siaubą. Mamos sesuo, rizikuodama savo šeimos gyvybe, juos globojo, 
maitino ir neprašė atlygio. O neliko net padėkos žodžio – Kaminskienė 
už žydų gelbėjimą negavo Pasaulio teisuolio vardo.

Po 40-ies metų šie dvidešimtojo amžiaus žiaurumai prasimušė 
mano sukurtame Kauno IX forto monumente. Apie tai vėliau.

Atsiminimai vėl ir vėl bloškia atgal. Man, devintokui, įsirėžė į 
atmintį 1950 metų Kalėdos, Kūčios. Grįžau iš Vilkijos vidurinės mo-
kyklos po „jaunosios kartos auklėjimo“. Būtinai per Kūčias, vėlai va-
kare, mokykloje būdavo rodomas koks nors tarybinis filmas. Tai va-
dinosi „kova su religiniais prietarais“. Madinga buvo „Kiaulininkė ir 
piemuo“ – šiaurėje gyvenanti kiaulininkė įsimyli pietuose avis ganantį 
piemenį. Mokinių dalyvavimas būdavo privalomas.

Čia pat ir Naujųjų 1950 metų sutikimas. Kaimas. Sėdžiu vienas, 
tėvai miega. Ant stalo žibalinė lempa. Paties sukonstruotas vienos 
lempos radijas (mano išmanusis!) 12 valandą nakties skelbia: „Žmo-
nija žengia į XX amžiaus antrąją pusę!“ Netoliese, gal už dvidešimties 
kilometrų, Moniškėse netoli Babtų, sovietų radijo stotis mėgina su-
trukdyti Amerikos balsą. Maniškė technika prasimuša, didingai prane-
ša: „Amerikos balsas kalba į Lietuvą.“ Tai buvo tas saldus žodis LAIS-
Vė! Ta pati stotis beveik po 40 metų Lietuvai lemtingomis dienomis 
pranešinėjo apie artėjančią Lietuvos Nepriklausomybę.

Tuo laiku „už lango“ dar buvo kolūkiai. Juos vadinome kolcho-
zais. Mūsų kolchozas vadinosi „Kelias į komunizmą“, o Kauno rajono 
laikraštis – „Komunizmo vėliava“. Tų laikų baudžiauninkai tuoj davė 
tikrą vardą: ne „Kelias į komunizmą“, o „KELIAIS į komunizmą“. 
Kolchoze už darbadienį duodavo po 200 gramų grūdų. Gyvenome 
sunkiai.

Tą neteisybę pergyvenau savaip. Parašiau atsiminimus, sudėjau 
į stiklainį ir užkasiau po tėviškės ąžuolu. Tai mano „laiškas ateities 
kartoms“.
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Kaip ten bebuvo, vidurinės mokyklos baigimas artėjo. Bet ir čia 
buvę visko. 1952 metais buvau išmestas iš vidurinės mokyklos vie-
nuoliktos klasės. Už kažkokį vakarėlį. Politikos ten beveik nebuvo. 
Mokiniams drausta net jų gimtuose namuose švęsti gimtadienius. Tie-
sa, kiek anksčiau mokykloje buvo susektas mokinių ir mokytojų pasi-
priešinimo okupacijai būrelis. Tai buvo 1948 m. – treji metai po karo 
pabaigos.

Ne vienas atsidūrė Sibire: mokytojo Geniušo sūnus Algis Geniu-
šas, Bronius Valaitis, Antanas Biskis ir kt. Buvo suimti mokytojas Pe-
tras Juodelis ir mokyklos direktorius Antanas Paltanavičius.

Mūsų laikas buvo jau kitoks. Daugelį mokinių jau buvo „pri-
glaudęs“ komjaunimas. Dalis jų įstojo formaliai, kiti neatsispyrė ko-
munistinei agitacijai. Rusų kariškio žmona, mokiusi rusų kalbos, vis 
sakydavo: „Nikuda vy bez ruskovo jazyka...“ (liet. Niekur jūs be rusų 
kalbos).

Prie to išmetimo iš vienuoliktos klasės, manau, prisidėjo ir mano, 
kaip „menininko“, išdaigos. Atsimenu, per visą klasės lentą neati-
traukdamas rankos nukeverzodavau Stalino portretą. Tiesa, mažomis 
kojomis, – išeidavo karikatūra. Matyt, tie vakarėliai, tie Stalinai ir su-
sidėjo į kupetą... Tie, kam nepatiko, pranešė, kam reikėjo. Po išmetimo 
mokytoja Ona Vasiliauskienė pasikvietusi draugiškai užjautė – nede-
rėjo to daryti. Paaiškino, kad net baigusiems specialius menų mokslus 
ne visiems leidžiama prisiliesti prie Didžiojo Vado atvaizdo. Tik po 
daugelio metų sužinojau, kad ir pati mokytoja buvo išėjusi „politines 
pamokas“. Po kelių savaičių dorų pedagogų dėka pasisekė sugrįžti į 
mokyklą ir baigti vienuoliktą klasę. Po šešerių metų „operacija“ pasi-
kartojo. Apie tai vėliau.

1952 metais nežiūrint „nepilietiškos“ charakteristikos (mandatinė 
komisija užklausė, kodėl ne komjaunuolis) šiaip taip pavyko įstoti į 
Vilniaus dailės institutą. Čia atsivėrė nauji horizontai. Turėjau plejadą 
puikių profesorių: Juozą Mikėną, Bronių Pundzių, Justiną Vienožins-
kį, Vladą Drėmą ir daugelį kitų, pas kuriuos mokiausi ir iš kurių mo-
kiausi.

Imponuodavo jų išdidumas, suvokimo platuma. Tai buvo asmeny-
bės. Koks iškalbingas buvo jų elgesys. Kaip subtiliai jie šaipydavosi iš 
sovietinės ubagijos!

Buvau pirmakursis. Kartą Vilniuje, eidamas tuometiniu Stalino 
prospektu pro centrinį gastronomą, matau iš jo išeinantį tapytoją 
Justiną Vienožinskį. Vyniojamo popieriaus krepšelyje Maestro ne-
šasi keletą kilogramų „Sostinės“ šokoladinių saldainių. Eina pabrėž-
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tinai išdidžiai Stalino prospekto viduriu kažką garsiai bambėdamas. 
Ima saują po saujos saldainių ir sėja gatvėn. Žmonės spokso, vaikai 
renka.

Tais laikais iš Baltarusijos atvažiuodavo moterys prisipirkti mai-
šus duonos, nes ten jos trūko. Sėjėjas šiai publikai padarė neišdildomą 
įspūdį. Eina baltarusės, nešdamosi po maišą duonos ant peties, pakelia 
po saldainį, paragauja ir kad puls rinkti vis pažvelgdamos kaip į ste-
bukladarį.

Serija anekdotų sukurta ir apie skulptorių Bronių Pundzių. Dau-
guma su politine potekste. O ką išdarinėdavo Liudas Truikys!

Subtilų humoro jausmą turėjo ir skulptorius profesorius Juozas 
Mikėnas. Pas profesorių mokiausi penkerius metus. Rengiau ir diplo-
minį darbą „Geležinkeliečiai“. Didelis, ekspresyvus, dinamiškas go-
reljefas turėjo būti įmontuotas naujuose Geležinkelio rūmuose. Dar-
bas, skirtas architektūriniam objektui, reiškė nemažą pripažinimą.

Baigiant diplominį darbą, Mikėnas man liepia surasti taksi – va-
žiuosime į Geležinkelio rūmus. Ties Šv. Onos bažnyčia, prie Dailės ins-
tituto, suradau apšiurusį rusvos spalvos moskvičiuką. Mikėnui įlipus, 
moskvičius persikreipė. Vairuotojas žydas mato: toks tūzas įlipo – bus 
pelno. Na ir pradeda maldelę rusiškai: „Ui-vei, vežiau naktį J. Paleckį 
(tada buvusį Aukščiausiosios Tarybos pirmininką) iš aerouosto. Ir ką 
Jūs manot, nors buvo plikšala, rūkas, nuvežiau laimingai, o jis atskai-
čiavo kapeika į kapeiką.“ Mikėnas tyli, žydo pasakėlę suka ant ūso.

Nuvažiuojame. Aišku, moka profesorius. Atskaičiuoja iki kapei-
kos. Plius išima 10 kapeikų ir demonstratyviai įteikia žydui pabrėžda-
mas: „Ja vyše Paleckisa“ (liet. Aš aukščiau už Paleckį).

Profesorius net mūsų darbus koreguodamas juokaudavo su politi-
ne potekste. Pakoregavęs darbą, mesteli: „Perspjausim Maskvą.“ Tada 
dailės institutai lenktyniaudavo, kas parengs geresnius diplominius 
darbus – Maskva ar Pabaltijys. Atrodytų niekai, o kaip mus, studen-
čiokus, pakylėdavo.

Noriu priminti mažai kam žinomą faktą, kad Mikėnas Centro ko-
mitete apgynė Gedimino Jokūbonio „Pirčiupių motiną“. Pasakė tvir-
tai: „Aš už bobulę!“ Vėliau paminklo aukštas įvertinimas išgelbėjo 
Vilniaus dailės institutą. Maskva norėjo palikti meno akademiją tik 
Rygoje, o Vilniaus ir Talino institutus uždaryti. Nežinomi dievai ku-
ravo Dailės institutą. Net marksizmo dėstytojai darė nuolaidas! Prisi-
menu linksmų dalykų. Marksizmą dėstė rusė Šalniova. Nebuvo kirvis. 
Dailininkai dažnai iki išnaktų piešdavo, o per marksizmo paskaitas, 
atsisėdę „galiorkoje“, užsirėmę ant stalų, primigdavo.
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Paskaita būdavo įskaityta. Šalniova sakydavo: „Chorošij čelovek 
puskaj pospit“ (liet. Geras žmogus tegu pamiega). Marksizmo dėsty-
toja lietuvių kalbos nesuprato. Žinojo tik „laba diena“ ir „viso gero“. 
Atsakinėti leido ir lietuviškai. Kai kurie studentai įsigudrindavo lietu-
vių kalba papasakoti kažkokią istorijėlę, vis įsprausdami tarpais kokią 
bolševiko pavardę, ir gaudavo iš marksizmo ketvertą. Tada ir stipen-
dija būdavo garantuota.

Vėliau marksizmą dėstė iš Leningrado (dabar Peterburgo) aukš-
tosios išvarytas dėstytojas, lietuviška pavarde Gudjurgis. Sakydavo: 
„V pravde est izvestii, no v izvestijach net pravdy“ (liet. Tiesoje yra 
žinios, bet žiniose nėra tiesos). (Kaip dabar?!)

Profesorių ir „gerųjų marksistų“ tolerancija davė rezultatus – 
mus auklėjo laisvamaniais.

Po daugelio metų net man pačiam buvo siurprizas, kai į Viktoro 
ir Danguolės Butkų modernaus meno kolekciją pateko darbai, studijų 
metais piešti ant gastronominio vyniojamo popieriaus, datuoti 1957 
metais. Beje, saugumiečiai, darydami pas mane bendrabutyje kratą, 
minėtų darbų nerado – juos paslėpiau pas būsimą žmoną Nijolę Fe-
daravičiūtę. Tai buvo laikas, kai Stalinas nebuvo iki galo atšalęs – už 
tokius darbus būtų rimtai kliuvę. Šis laikotarpis plačiai pristatomas 
internetiniuose puslapiuose „Nepavergtoji sovietinė kultūra“, „Mo-
dernizmas Lt.“ ir kitur.

Ta proga reikėtų prisiminti ir Stalino „apraudojimą“ Dailės insti-
tute. Visi studentai buvo suvaryti į salę. Buvau antrakursis. Sausakim-
šoje salėje stovėjau „galiorkoje“. Marksistams prezidiume pradėjus 
lieti ašaras, mes keliese, rankomis užsiėmę burnas, kad nesijuoktume, 
net sutūpėme ant grindų. Niekas neįskundė – solidarumas Dailės ins-
titute buvo!

Tokiose anekdotiškose situacijose, dažnai kokiuose sunkiai paaiš-
kinamuose nuotykiuose tampama laisvais menininkais.

Dailės institute atsivėrę nauji horizontai atnešė ir naujų sovietinio 
gyvenimo nutikimų. Dailininkai – dažniausiai laisvamaniai, tad jiems 
ir dėmesys bei priežiūra buvo išskirtinė.

Antras kursas. Buvau paskirtas piešimo grupės seniūnu. Parei-
gos: registruoti studentų lankomumą, užpildyti modelių – pozuotojų 
algalapius.

Piešimas. Grupėje gal dešimt studentų. Mūsų modelis, pavarde Ka-
ralius, vardo nepamenu, buvo nuo Anykščių. Kartais, būdavo, ne visas 
valandas piešdavome, bet į algalapį užrašydavau visas (anų laikų ko-
rupcija). Negi dėl valandos kitos gadinsi nuotaiką pozuotojui. Piešimo 
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studijos baigtį pozuotojas Karalius nutarė savaip pažymėti. Gavęs algą, 
pakvietė mane – nori pavaišinti. Šalia instituto buvo Pilies gatvė, tuoj 
po kairei – užkandinė (dabar džinsų parduotuvė). Užsukame, vaišina 
Karalius. Paima butelį konjako, butelį degtinės, užkandos. Tada buvome 
jauni, pajėgūs, negi išeisim išgėrę tik po šimtą gramų. Gerokai apši-
lus, pozuotojas prisipažįsta – dirba KGB! Institute pasodintas pozuoti ir 
sekti studentus. Žmogus neatrodė absoliutus „blogintis“, visiškai aklai 
parsidavęs. Gal pas dailininkus siuntė „subtilesnius“, kultūringesnius?

Išėję iš anų laikų baro, kirtom Gorkio (dabar Didžioji) gatvę ir pa-
tekome į universiteto skliautuotus kiemus. Po jais gerokai pailsėjome. 
Pramerkiam akis, vis skliautai ir skliautai. Vakarop yrėmės tolyn – aš 
bendrabučio link (buvusia Cvirkos, dabar Jasinskio gatve), o Karalius 
toje pačioje gatvėje įėjo į darbovietę – saugumo pastatą. Tai man pa-
darė neišdildomą įspūdį.

Šitie „prižiūrėtojai“ nepaliko ramybėje visą gyvenimą. ypač po 
1958 m. išmetimo iš Vilniaus dailės instituto. Oficialiai buvo paskelb-
ta: „Už elgesį, nesuderinamą su tarybinio studento vardu, išbraukia-
mas iš studentų sąrašų“ (figūravau teisiamųjų disidentų bylose).

Tik praėjus dvylikai metų, jau dirbant prie IX forto memorialo, 
pradėjo išleisti į užsienio keliones – Paryžius, Alžyras, Meksika, Egip-
tas, Indija, Nepalas, Graikija. Visose kelionėse jaučiausi esąs po didi-
namuoju stiklu – laukė, kur „įkišiu uodegą“. Kelionėse saugumiečiai 
buvo ir vietiniai, ir maskviškiai.

Laikas bėgo. Pamažu išsikovojau vietą meno pasaulyje. Pradėjau 
dalyvauti parodose Lietuvoje ir svetur. Vėliau buvau įtrauktas eksper-
tu į monumentalaus meno tarybą prie Kultūros ministerijos, paskirtas 
pirmininko Gedimino Jokūbonio pavaduotoju. Dalyvaudamas meno 
taryboje, visada buvau už menininko kūrybos laisvę. Neprimesdavau 
savo nuomonės kitiems.

Taip elgiausi ir dirbdamas su jaunimu M. K. Čiurlionio menų mo-
kykloje. Tiesa, mažai turėdavau valandų, nes daugiausia laiko sky-
riau kūrybai. M. K. Čiurlionio mokyklos dailės skyrius čia dirbusių 
talentingų pedagogų dėka garsėjo kūrybiškumu. Kūrybinę laisvę jau-
ni žmonės brangino labiau už viską, o ją pajutę, tiesiog verždavosi į 
specialybės pamokas. Šioje mokykloje man buvo suteikta ir mokytojo 
eksperto kategorija. Malonu prisiminti, kad turėjau galimybę moky-
ti jaunus menininkus, vėliau tapusius žymiais kūrėjais. Kad ir labai 
skaudu, du iš jų jau išėjo amžinybėn – Stasys Kuzma ir Vaclovas Kru-
tinis. Tebekuria Gerardas Šlektavičius, Vladas Urbanavičius ir dauge-
lis kitų.
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Šalia pagrindinio darbo, ilgą laiką dirbau skulptorių sekcijoje. 
Tekdavo pristatyti Lietuvos skulptūrą Maskvoje. Įsiminė 1967 m. ju-
biliejinė Pabaltijo respublikų paroda Maskvos manieže. Su skulpto-
rium Gediminu Jokūboniu buvome atsakingi už Lietuvos skulptūros 
ekspoziciją. Ši paroda įsimintina. Dar Vilniuje padarėme skulptūros 
salės maketą ir sudėliojome, kur stovės darbai – tonas sveriančios 
skulptūros nepanešiosi. Paprastai parodos ekspoziciją rengdavo apie 
50 salių. Reikėdavo suformuoti eksponatams erdves. Staliai buvo iš 
Vilniaus dailės kombinato. Darbo daug. Intensyvūs darbai trukdavo 
iki išnaktų, ir taip apie 10 dienų. Gyvenome Vorovskio gatvėje, Lietu-
vos atstovybėje. Ekspozicijos architektūros autoriai buvo Vytautas ir 
Algis Nasvyčiai. Po parodos atidarymo Lietuvos atstovybėje „dulkių 
nuplovimas“. Rusų firminė „Stoličnaja“, užkanda, dainos.

Vyrams įkaitus kaip reikiant – „koncertas“. Kas buvo dirigentas, 
nepamenu. Staiga atsistoja 50 vyrų ir... LIETUVOS HIMNAS „Lietu-
va, Tėvyne mūsų“ – nuo pradžios iki galo! Imperijos sostinėje Mas-
kvoje – okupuotos respublikos choras! Ką turėjom, tai turėjom – NE-
PAMESTĄ TAUTINĮ GENĄ.

Aš, kaip mažiau vartojantis spiritinių gėrimų, o gal didesnis bai-
lys, sunerimau. Už tokius dalykus pripaišydavo visokios velniavos. 
Norėdamas atstovybėje pasielgti „diplomatiškai“, bandžiau rasti išei-
tį. Kambaryje suradau radijo aparatą, vadinamąją „govorilką“ (liet. 
kalbantis prietaisas) ir vietoje radijo šakutės lizdo įkišau į elektros 
tinklo lizdą. Pokštelėjo! Visame Lietuvos atstovybės Maskvoje aukšte 
kartu su budinčiu personalu po Lietuvos himno aptemo. Koridoriais 
pasigirdo bėgiojimas, „matais“ (rusiškas keiksmažodis) siuntė vienas 
kitą pas elektrikus. Po pusvalandžio elektra atsirado.

Kitą rytą kažkurio broliuko Nasvyčio budėtojos klausė: „Ką jūs 
ten vakar giedojot?“ Ne dainavot, o giedojot. Atsakymas buvo: „Tau-
tinę giesmę.“ Žinoma, 1967 metai buvo kitas laikas. 1940 m. moky-
tojai Kauno halėje sugiedoję Lietuvos himną kaulelius išbarstė Sibiro 
platybėse... Žemai jiems lenkiamės.

Kalbėjo, kad atstovybės trečiame aukšte gyveno kažkas iš Lietu-
vos aukštų partinių. Atgarsių nebuvo. Gal patys buvo „įmetę“, o gal 
turėjo diplomatijos negirdėti.

Kita „tautinė“, šį kartą Suvalkijoje – Marijampolėje. Artėjo šim-
tosios Vinco Mykolaičio-Putino gimimo metinės. Sumaniau pastatyti 
jam paminklą. Susisiekiau su Marijampolės vykdomojo komiteto pir-
mininku Kęstučiu Subačium, susitikę jo kabinete, gražiai pašnekėjom. 
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Vėliau palaikyti kontaktus su Marijampole padėjo to miesto Dailės 
mokykloje dirbanti mano duktė Eglė Ambraziūnaitė.

Pirmą skulptūros variantą iškaliau iš marmuro. Nedidelį, vos 130 
cm aukščio. Maskvoje vykusioje parodoje ją nupirko Tretjakovo gale-
rija, taigi leidimas statyti paminklą Lietuvoje buvo lyg ir palaimintas. 
(Tokiu keliu Gediminas Jokūbonis pastatė Maironio paminklą Kaune; 
kadangi abu poetai, Maironis ir Putinas, buvo kunigai, toks „leidimas“ 
buvo visai ne pro šalį.)

Žodis kitas apie honorarą. Meluoti neleis išlikęs Marijampolės 
vykdomojo komiteto archyvas. Skulptūrą iš bronzos liedinau Estijoje. 
Už autoriaus darbus man buvo pažadėta 20000 „vagnorkių“ (pereina-
masis pinigas prieš litus). Vėliau Marijampolės vykdomasis iš naujo 
pergalvojo situaciją ir nutarė, kad skulptoriui užteks 8000. Vykdo-
majam, kaip rašiau, vadovavo komunikabilusis Kęstutis Subačius... Iš 
8000 atskaičiavus mokesčius, honoraras sumažėjo iki 5474. Nespėjus 
jo atsiimti, „vagnorkės“ buvo pakeistos į litus. Keitimo kursas 1:100 
(už 100 „vagnorkių“ – 1 litas). Po visų šitų peripetijų už Putino skulp-
tūrą gavau „fantastišką“ sumą: 54 litus 74 centus!

Nepriklausomos Lietuvos ponai, kas atsitiko Lietuvos kultūrai? 
Kodėl neturime Laisvės paminklo Lietuvos sostinėje Vilniuje?! Ame-
rikonams Laisvės paminklą padovanojo prancūzai. Laukiam, gal ir 
mums padovanos?..

Grįžkime dar prie paminklo Vincui Mykolaičiui. Vienas iš dau-
gelio to paminklo derinimų įsiminė gerai. Tai buvo dar prieš Lietu-
vos Nepriklausomybę. Marijampolės miesto valdžia surengė aukšto 
lygio posėdį. Gal dėl to, kad dalyvavo daug svarbių Kauno ir sostinės 
atstovų: vilniečiai architektai G. Baravykas ir V. Nasvytis, kaunietis 
A. Mockaitis, vietiniai specialistai, visuomenės veikėjai. Svarstymas 
vyko vienuolyno patalpose, susijusiose su poetu. Prie stiprios arbatos 
buvo kalbama daug ir apie viską. Profesionalūs klausimai, politika, 
neužmirštant anais laikais madingų anekdotų (dabartiniu laiku pačiam 
gyvenimui virtus anekdotu, jie išėjo iš mados).

Suvalkija nebūtų Suvalkija. Posėdžiui įpusėjus staiga visi atsistoja 
ir giedama „Lietuva, Tėvyne mūsų“ – būtinai nuo pradžios iki galo 
(kaip tada Maskvoje). Po pirmo himno „nusiėmė“ Marijampolės „pir-
masis“ (sekretorius). Posėdis tęsėsi. Vėl kalbama apie reikalus, kūry-
bą, kultūrą, istorinį įamžinimą. Ir vėl be jokios agitacijos visi atsistojo, 
žino, kodėl, kas bus, koks pirmas ir koks paskutinis žodis. Tada žino-
jom, o kaip dabar? AR LIETUVA – TėVyNė MūSų?!
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Tokia tai buvo ano laikmečio gyvenimo mozaika. Iš jos susiklostė 
ir ta vidinė pozityvi nuostata, lydėjusi mano kūrybą.

Konkursai

Gyvenimas išvedė į platesnius vandenis. Buvo nutarta Lietuvoje 
pastatyti paminklą, menantį karus, okupacijas, žudymus, tremtį... Ki-
taip sakant, įamžinti griūvantį ir vėl besikeliantį pasaulį. Tinkamiausia 
vieta, menanti šiuos įvykius, buvo Kauno IX fortas. Šiam memoria-
liniam ansambliui sukurti 1966 metais buvo paskelbtas respublikinis 
konkursas.

Problema pasirodė esanti daugiaplanė, itin sudėtinga, tam prirei-
kė net keturių turų (1966–1970 m.). Į konkursą įsijungė pajėgiausios 
architektų ir skulptorių profesionalios pajėgos. Išryškėjo bendro darbo 
skulptūros – architektūros menų sintezės paieškos bei patyrimo stoka. 
Kaip paprastai būta ir bandymų pasinaudoti užimamom pareigom.

Man tai buvo kūrybinio darbo su architektais pradžia. Taip pat 
kūrybinio darbo pradžia. Minėjau, kad 1958 metais buvau išmestas iš 
Dailės instituto dėl politinių motyvų. Apsigyvenau Vilniuje, Rudens 
g. 7. Nuomojausi pusę medinio namo pas savotiško būdo šeimininkę 
Tamarą Šmidt-Prokofjevą. Prieš penkiasdešimt metų nuošali Rudens 
gatvelė buvo tartum iš viduramžių menininkų paveikslo. Apšiuręs Ta-
maros namas beveik nešildomas, vandenį nešdavome iš kitos gatvės, 
tualetas kalne buvo padarytas iš drabužių spintos...

Dešinėje kaimynas rusas, pavarde Žuk (liet. vabalas). Šeimininkė 
jį vadino ne šiaip vabalu, o kolorado – „koloradskij žuk“. Priešais gy-
veno lenkas Rutkovskij. Be kojos – važiuojant arkliu per geležinkelio 
pervažą, traukinys nupjovė koją ir galą vežimo... Buvo akmenskaldys, 
ateidavo pamokyti. Girdavosi skaldęs pačius Himalajus... Turėjom ir 
gatvės „rezistentą“, kuris traukdavo partizaninę: „Koks gyvenimas 
gražus kaip vijoklis. Daugel mergaičių turėjau aš, bet dabar man į 
mišką reikia išeiti.“ Buvo ir kagėbistų, kaipgi be jų! Šitie ateidavo pas 
Tamarą rinkti žinių apie čia įsikūrusius iš Dailės instituto išgrūstus 
studentus.

Nepaisant tokios „spalvingos“ aplinkos, reikėjo susikaupti kūry-
bai – dalyvauti parodose, konkursuose. Čia su Vladu Vildžiūnu, taip 
pat pašalintu iš instituto, keletą metų kartu kūrėme skulptūras, daly-
vaudavome respublikinėse parodose, užsidarę langines, darėme skulp-
tūras bažnyčioms (Kaunui – Kauno Švč. Širdies bažnyčiai Šančiuose 
ir Ukmergei).
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Paskelbus konkursą paminklui fašizmo aukoms Kauno IX forte 
(taip buvo įvardinta užduotis), reikėjo ieškotis architekto. Tapyto-
jas Valentinas Antanavičius rekomendavo savo pažįstamą Vytautą 
Vielių. Buvau mažai bendradarbiavęs su architektais. Pasiskambinu. 
Susitinkam pas mane Rudens gatvėje. Svečią reikia priimti – išverdu 
kavos. Turėjau tokį simpatišką serviziuką – architektą reikia priimti 
„aukščiausiu lygiu“! Ant padėkliuko išpilstau į puodelius kavą. Be-
nešant vienas puodelis paslysta, įkandin pasileidžia kiti. Na ir neti-
kėk – šukės laimę neša! Taip ir įsidarbinau kūrybiniams katorginiams 
darbams IX forte.

Iki didžiųjų darbų dar buvo toli, toli. Prasidėję kasmetiniai kon-
kursai neduodavo reikiamų rezultatų. Pirmame konkurso ture, įvy-
kusiame 1966 metais, buvo pažymėti architekto Česlovo Mazuro, 
skulptoriaus Vytauto Mačiuikos, dailininko Lino Katino, skulptoriaus 
Kazimiero Kisieliaus, architekto Vytauto Vieliaus ir mano projektai. 
Profesionalumas buvo įgyjamas pamažu. (Ir dabar trūksta profesiona-
lumo, užsispyrimo ir politinės valios paminklu įamžinti mūsų laisvę.)

Per likusius tris turus buvo pateikta arti šimto projektų. Tarp 
jų buvo ir gana brandžių. Atsisakyta literatūriškumo, ryškėjo menų 
sintezės kryptys, metaforiniai skulptūriniai elementai, pagarba liku-
sioms forte autentiškoms relikvijoms. Profesionalumą lydėjo intuicija, 
dramatiškų įvykių asmeninės vizijos ieškojimas. Buvo ir kita grupė 
– einančiųjų paviršiumi pagal valdžios nupasakotą direktyvą. Trečia-
me konkurso ture pabandyta projektą prastumti per valdiškus namus. 
Konkurso baigmė suderinta su Lietuvos dailininkų sąjungos suvažia-
vimu (žiuri dalyvavo tik vienas skulptorius!). Suvažiavimas turėjo 
baigti konkursą.

Buvo išrinktas šviesų rytojų žadantis projektas – moteris, iškėlusi 
virš galvos kūdikį, iš kurio sklinda spinduliai. Lyg viskas, kas vyko IX 
forte – vienas džiaugsmas.

Sumanymas pasinaudoti dailininkų suvažiavimu „stūmėjams“ 
davė priešingus rezultatus. Architektai, skulptoriai ir kiti neabejingi 
paminklams menininkai tiesiog per suvažiavimo pertraukas pradėjo 
bruzdėti, siuntinėti vieni kitiems raštelius (mobiliųjų telefonų nebuvo) 
su protesto prieš tokį lėkštą projektą tekstu. Tiesą sakant, buvo už-
gautos menininkų ambicijos. Baigiantis pirmajai suvažiavimo dienai, 
į debatus įsijungė ir grafikai. Arūnas Tarabilda tiesiog retoriškai klau-
sė: „Kas ten pas jus, skulptoriai, vyksta? Taip nusigyvenot?..“ Rimtai 
buvo užgautos konkurso dalyvių ambicijos. Antrą dailininkų suvažia-
vimo dieną jau buvo renkami parašai. Atsirado raštiškas protestas su 
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49 architektų ir skulptorių parašais. Tarp rėmėjų – Pranas Gudynas ir 
Vilija Jurėnienė iš Dailininkų sąjungos.

Suvažiavime atėjo laikas žodį tarti skulptoriams. Tribūnoje – bu-
vęs gulago kalinys, skulptorius Vytautas Mačiuika. Visi, išgirdę jo 
ryžtingą balsą, sukluso.

Suvažiavime visada dalyvaudavo Maskvos atstovas iš SSRS dai-
lininkų sąjungos. Atstovas buvo tam, kad nenukryptume nuo „kurso“ 
(kaip dabar nuo Briuselio). Tą kartą suvažiavime dalyvavo skulptorė  
I. Belašova – SSRS dailininkų sąjungos sekretorė. Kaip paprastai to-
kiais atvejais buvo per ausines verčiama į rusų kalbą. Vytautas Ma-
čiuika, kaip ir dera Nepriklausomos Lietuvos kariškio sūnui, skelbia: 
„49 Lietuvos skulptoriai ir architektai reiškia PROTESTĄ...“ Maskvos 
atstovė Belašova tik deda radijo ausinę nuo vienos ausies ant kitos – 
Litva! Protestas!

Protestas buvo paveikus – IX forto monumentui sukurti konkur-
sas buvo pratęstas. Ketvirtame ture atėjome prie finalo. Mūsų kolekty-
vas ankstesniuose turuose atsiradusius dramatinius motyvus išplėtojo 
erdvėje.

Noriu pabrėžti, kad daugelis konkursų dalyvių buvo profesiona-
lūs ir stiprūs – pateikta tikrai vertingų projektų. Formavosi Lietuvos 
monumentaliosios skulptūros naujoviška samprata. Kompetentinga 
žiuri, išnagrinėjusi visus projektus, išskyrė mūsiškį. Paminklo projek-
tą rekomendavo įgyvendinti architektams Vytautui Vieliui, Gediminui 
Baravykui ir man. Iš laiko perspektyvos reikia pasakyti, kad mūsų tri-
julė buvo darni, kompaktiška.

Atsimenu tas juodo darbo dienas. Į bendrą tikslą ėjome iš skirtin-
gų kampų. Vytautas Vielius buvo postūmio, „smūgio“ meistras. Ge-
diminas Baravykas – problemų analizės ekspertas, pasižymėjęs stipria 
intuicija. Aš bandžiau nenusileisti – pateikdavau netikėtų plastikos va-
riantų. Tiesą sakant, buvau gerokai „atsikabinęs“ nuo esamų pamin-
klinių štampų. Pasitikėjimo tokiam rizikingame darbe suteikė pažintis 
(1954–1957 m.) su rusų skulptūros laisvamaniais Ernestu Neizvestnu, 
Nefedovu – Erzia, tapytoju Eriku Bulatovu.

Nuoseklus darbas vedė prie architektūros ir skulptūros vientisu-
mo. Nepametėme stiprios emocijos, plataus požiūrio į istorinį konteks-
tą, IX forte vykusius dramatiškus įvykius. Tikslo link ėjome tiesiai ir 
drąsiai. Šios savybės buvo pastebėtos ir žiuri akcentuotos. Į projektą 
atkreipė dėmesį ir aukšti valdžios atstovai. Pamenu, aptarime vienas iš 
jų tarė: „Negaliu nepasisakyti apie vieną projektą...“ Tai buvo mums 
svarbus ir reikšmingas įvertinimas. Pirmą įžvalgų profesionalų atsi-
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liepimą laikraštyje „Tiesa“ paskelbė meno mokslų daktarė Raminta 
Jurėnaitė.

Neapsieita be mistikos. Matyt, kažkur tas laukas tvyrojo. Kon-
kurso baigmę išpranašavo dailininkas Algis Stankus-Stankevičius. Gal 
mus jungia tai, kad abu buvome nuo to pačio Nemuno kranto, iš to 
paties Aukštakalnio prie Vilkijos? Algis laiške prieš konkurso baigmę 
man rašė: „Alfa, sapnavau, kad tu lyg koks drąsus ispanų matadoras 
nudūrei septynis bulius. Tarp jų buvo ir juodų, ir margų. Paskui mes 
bridome į Nemuną, kibome į rąstgalį ir plaukėme.“ Algio sapno vi-
zija žiauroka: „nudūrei“, bet aiški – konkurso finale buvo septynios 
grupės. Įvardintieji juodi – ėję per protekcijas, o margi – šiaip įvairūs. 
Tokią viziją, anot skulptoriaus Kazimiero Valaičio, galėjai matyti tik 
pats stovėdamas ant išprotėjimo ribos. Algis toks buvo...

Projektas buvo lyg palaimintas, tačiau jautėme, kad darbų pabai-
ga dar toli. Po sunkių keturių turų jutome nuovargį, norėjosi atsikvėp-
ti, lyg nujaučiant, kad sunkumai dar prieky. Galų gale pagrindinė žinių 
agentūra „Elta“ paskelbė rezultatus.

Baigėsi pirmas labai svarbus IX forto memorialo kūrimo etapas. 
Tą pačią dieną po paskelbimo Rudens gatvėje pasirodė viena ar dvi 
korespondentės. Manęs nesuradusios, šeimininkei nusistebėjo, kad 
nešvenčiu. Aš kaip tik buvau išsidažęs grindis ir išėjęs pas draugus 
nakvoti. Dar pasakojo, kad kažkas pasveikinti buvo atjojęs ant žirgo. 
Išaiškėjo, kad tai buvo skulptorius Teodoras Kazimieras Valaitis. Ma-
nęs neradęs, džino butelį įkišo į prie namo augantį alyvų krūmą. Gra-
žu, Kazimierai! Sunkus menas pasidžiaugti kitų sėkme. Kazimieras tą 
meną išmanė... Šiek tiek vėliau po Tamaros žydinčiom alyvom mūsų 
trijulė – V. Vielius, G. Baravykas (su šeimomis) ir aš išgėrėme stiprios 
kavos.

„Opozicija“ po 49 Lietuvos architektų ir skulptorių protesto ne-
snaudė ir gerokai vėliau, bedirbant paskutinius monumento modelius, 
pakišo kiaulę. Į mano dirbtuvę per Naujuosius metus (!) pakvietė „pa-
žiūrėti“ IX forto maketo SSRS kultūros ministro pavaduotoją Vladi-
mirą Popovą. Stambi imperijos figūra. Iš mano dirbtuvės skambina 
sūnui į Helsinkį. Vaikai jau užsienyje! Tuo tarpu mes dar prispausti 
geležinės uždangos. Daug nemalonumų po aukšto svečio iš Maskvos 
turėjo kultūros ministras L. Šepetys. Tas kiaulės pakišimas labai ap-
sunkino darbus, prigadino daug nervų. Galų gale atėjo laikas projek-
tą suderinti su aukščiausia respublikos valdžia. Dirbtuvėje apsilankė 
didžiulė delegacija su pačiu „šeimininku“ (taip tada vadino Antaną 
Sniečkų).
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Gerai įsiminiau šią peržiūrą. Dirbtuvėje – baigtas keturių metrų 
aukščio ir septynių pločio galutinis paminklo modelis. Aukščiausia 
valdžia atvyko neformaliai, kitaip sakant, atvyko ne kaip funkcionie-
riai. Ilgai, ilgai stebėjęs memorialo didįjį maketą, A. Sniečkus pasakė 
žodžius, kurie padėjo monumentą išvesti į plačius vandenis.

Aukščiausiai instancijai palaiminus projektą, įtampa atlėgo. Iš-
leidęs valdžią, L. Šepetys pasiliko dirbtuvėje atsipalaiduoti. Ministras 
jautėsi atidavęs ir savo darbą. Tiesiog paprašė: „Vyrai, gal turit vyno 
ar džino?“ Supratęs padėtį, komandiruoju savo padėjėją Augutį į bis-
tro atnešti ko nors stipresnio. Apie projektą nekalbame. Neliečiame. 
Suderinta! Prasideda kalbos apie menininkus, įvairius nutikimus. Mi-
nistras – vedantysis. Kalbą pradeda apie Čiurlionį, mat apie jį Leip-
cige buvo išleidęs monografiją. Apie tai, kad nemokam įvertinti savų 
menininkų. Į ką panašu: Sofija Čiurlionienė atsiminimuose rašo, kaip 
ėjo susikibę su Kastuku palei upelį – o reikia Čiurlionį įvesti į pasauli-
nį kontekstą. Sakykim, kada tapytojas Haimas Sutinas tapė išskrostą 
skerdieną – Čiurlionis tapė „Pavasario sonatą“. Tuo tarpu Achmedo 
Modiljanis gavęs antrą infarktą sužinojo, kad buvo sukurta „Žvaigž-
džių sonata“.

L. Šepetys – senas vilkas. Mokėjo tarp anuometinių rifų laviruoti. 
Kartą po eilinio susitikimo dėl IX forto kūrybinių reikalų pats L. Še-
petys pakvietė pažiūrėti Stanislovo Kuzmos kuriamų dramos teatrui 
mūzų. Jaučiau, kad ir jam reikėjo nuomonės iš šalies. Tąsyk pasisekė 
ministrą įtikinti, kad čia viskas gerai, nors kažkam labai neįtiko. Mūzų 
likimas kabėjo ant plauko.

Konkursinis IX forto paminklo modelis jau pradėjo įgauti funda-
mentalią formą. Tuo metu pasikeitė  ministrai. L. Šepetys buvo paaukš-
tintas CK sekretoriumi, daugiausia kuravo kultūrą. Užėjęs į dirbtuvę 
lyg ir atsisveikinti su kultūros ministro kėde, aiškiai jautėsi „ant kitų 
bėgių“. Problemos buvo globalesnės, smulkmenos nedomino. Visus, 
kas rūkė, vaišino Sojuz-Apolon cigaretėmis. Taip buvo reklamuojami 
tuometiniai bendri SSRS ir JAV kosminiai skrydžiai. Po savaitės mano 
dirbtuvėje pasirodė naujas kultūros ministras J. Bielinis. Patapšnojo 
per kelnių kišenes: „Vyrai, gal turit „Primos“?“

Didesniems IX forto monumento modeliams nulipdyti buvau 
gavęs Šventosios Trejybės bažnytėlę (anksčiau joje buvo sporto salė 
– lošdavo stalo tenisą. Gražu...). Vienas pliusas: mums atėjus į bažny-
tėlę, buvo nors ir prastai veikiantis, bet veikiantis centrinis šildymas. 
Apkūrenant talkino buvęs SSRS kariuomenės desantininkas Eugeni-
jus Burneika. Sakė, buvo naktį mestas į vandenį ir į ugnį... Dėl gero 
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būdo jį vadinome Augučiu. Priėjimas prie centrinio šildymo įrangos 
buvo per grindis. Kūrikui išlipant, atsivoždavo durys.

Tuo laiku pas mane buvo atėjęs iš teatro išvarytas žymus reži-
sierius Jonas Jurašas. Įsiminė išraiškingas teatrinis epizodas. Mums 
begeriant kavą, staiga atsiveria grindys ir kaip Kristus iš kapo išlipa 
Augutis. Režisierius pašokęs kad sušuks: „Teatras!“ Teatras J. Jurašui 
ir toliau sapnavosi.

1970 metais laimėjęs keturių turų konkursą, buvau „prirakintas“ 
prie IX forto.

Valdžia surizikavo mane išleisti į Paryžių. Režisierius Jonas Jura-
šas Eifelį dar tik su kreida paišė Vilniaus Jeruzalėje ant skulptoriaus 
V. Vildžiūno namo. O aš jau ten! Tai kas, kad grįžtantį iš Paryžiaus 
saugumietis už alkūnės įvedė į lėktuvą. Jie irgi klysdavo – pasilikti 
Prancūzijoje negalvojau.

Vėl kibau į darbą. Masė problemų – peržiūrų, susitikimų, pamo-
kymų, nurodymų... Kartais tai pasidarydavo sunkiai pakeliama. Įvai-
rių padėjėjų komanda pradėdavo buksuoti – reikėdavo dopingo. Su-
mažinti įtampą padėdavo tada pasirodę bulgariški „vaistai“ – konjakas 
„Pliska“. Perku kartą dėžę tos „Pliskos“. Kasininkė, matyt, rusiukė 
šypteli – va čia tai bus „pliaska“ (liet. šokiai)!

O reikėdavo, kad ir detalės gerai pasididintų, ir teisingi brėžiniai 
būtų, ir darbas numatytu grafiku vyktų. Su Dievo, velnio, CK, draugų 
ir nedraugų pagalba darbas stūmėsi pirmyn. Galutinis IX forto mo-
numento modelis buvo pabaigtas. Per tą laiką buvo „N“ mokytojų ir 
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patarėjų. Geriau tegul kalba pats L. Šepetys (knyga „Nepaprastoji 
karta“):

...eina N-toji taryba, savo išmintį rodo, o Ambraziūnas stovi 
gunktelėjęs ir galvoja. Sakykit, ką norit, o aš darysiu, kaip buvau 
sumanęs. Galiu patikinti, kad taip ir buvo. (L. Šepetys)

ypatingai svarbus kūrybinis etapas buvo baigtas. Darbai pradėjo 
skirstytis į daugelį paruošiamųjų, statybinių, technologinių projektų. 
Įsijungė Vilniaus statybos projektavimo instituto konstruktoriai. Su-
dėtingos plastinės dalys, veidai, rankos lipdyta iš molio 1:1 masteliu, 
pritaikant lentų klojinių technologijai.

Darbai persikėlė į Kauno IX forto teritoriją. Prasidėjo monumento 
statyba.

IX forte

Dar ir dabar susimąstau, kaip leidomės į tokią rizikingą avantiūrą. 
Kartu su architektais savo nestandartiniais „kaprizais“ suteikėme gal-
vos skausmo valdžiai, statybininkams, galų gale ir sau.

Manęs ir architektų laukė alinantys darbo metai. Kartais mes ta-
rytum apsikeisdavome specialybėmis – architektai koreguodavo mano 
monumento eskizines vizijas, o aš įdiegdavau skulptūrinės-architek-
tūrinės sintezės, vientisumo pataisas. Uždavinys buvo neeilinis. Daug 
jėgų reikėjo apeiti valdžios peršamus stereotipinius šablonus. Kita 
vertus, siekis išgauti brutalią plastinę skulptūros formą reikalavo nau-
jos technologijos.

Monumento monolitą kūrėme iš neobliuotų lentų. Forma dėl to įga-
vo naujumo ir modernumo. Vėliau tarptautiniai kritikai ją pavadino „The 
beauty of Soviet brutalizm“ (liet. Sovietinio brutalizmo aukštumos). 
Kuriant tokį sudėtingą monumentą, prireikė konstruktorių pagalbos. 
Vilniaus projektavimo institute buvo suburta atskira jų grupė. Talkino 
konstruktoriai Andrius Gavelis, Vytautas Gerulis, Henrikas Karvelis.

Čia verta paminėti svarbesnes statybos problemas, darbų sin-
chroniškumą. Iš molio buvo nulipdytas keturių metrų aukščio ir sep-
tynių metrų pločio monumento erdvinis modelis. Po to jis aštuonis 
kartus buvo didinamas jau statybos aikštelėje. Dalis paminklo virto 
brėžiniais – tai plastinės, architektūrinės formos. (Talkino skulptorius 
Leonas Kamarauskas.) Labai sudėtingas detales – figūrų veidus, ran-
kas – man teko lipdyti iš molio natūralaus dydžio. Tai buvo daugybė 
keleto metrų dydžio fragmentų. Darbą sunkino pasirinkta originali 
technologija – medžio lentų panaudojimas formavimui. Architektū-
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rinės formos ir mano sudėtingi skulptūriniai fragmentai buvo sujun-
giami ir pritvirtinami prie plieninių konstrukcijų. Turėjo atrodyti, kad 
viskas padaryta lengvai, vienu atsikvėpimu.

Man sinchroniškai reikėdavo atiduoti statybininkams skulptūri-
nes detales. Kartais tekdavo dirbti ir naktimis, su drabužiais pramigus 
tarp didžiulių skulptūros formų. Neretai ir šąlant. Taip pavargęs, pa-
sigavau sinusitą ir frontitą. Ačiū šviesaus atminimo daktarei J. Čer-
niauskienei.

Suformavus pirmąją monumento dalį, valdžia panoro pasižiūrėti 
rezultato. Vienas aukštas partinis darbuotojas (įvardinsiu jį, nes vė-
liau pasirodė teigiamai – už kultūrą atsakingas Sigismundas Šimkus) 
pasisodino mane į vyriausybinę mašiną ir – Kaunan. Nuvykę einame 
tiesiai prie skulptūros. Tas veikėjas, palindęs po skulptūra, fotogra-
fuoja. Įsivaizduokit, ką nufotografuosi ir pamatysi, palindęs, sakykim, 
buliui po pilvu...

Grįžtame į Vilnių. Na ką – blogai! Veikėjas iš rankų pirštų sudėjęs 
man rodo grotas. Valdžia tikėjosi kitokio paminklo! Vėliau S. Šimkus 
viešai manęs atsiprašė. Sakė: „Šitą žmogų aš terorizavau.“ Retas da-
lykas: pats nusišalino nuo politikos, augino bites.

Po mūsų kelionės CK sekretorius L. Šepetys su savo patarėjais 
surengė skubų pasitarimą. Pakviečiamas ir pagrindinis kaltininkas. 
Žinant sistemą, man reikėjo priimti ne tik nepelnytą kritiką, bet ir 
suprasti sekretorių – jis irgi buvo tarp kūjo ir priekalo. Pradedamas 
susitikimas. L. Šepetys žaismingai sako: „Kalbėsiu kaip Čiapajevas“ 
(rusų legendinis karvedys). Man pasiūloma išlaužti nulieto monumen-
to betono gabalus ir tose vietose įmontuoti daugiau... galvų! Suprantu: 
sekretoriui bėda, ir ta „bėda“ gali vėl pasiekti Maskvą (kaip dabar 
Briuselį). Ir ne kartą pasiekė, beje, ne be „kolegų“ pastangų – atakų 
būta iš visų pusių. Po pasitarimo pats vienas svarstau, kieno galvas 
galėčiau ten įdėti.

Buvo ir beveik katastrofiškų situacijų. Paminklo fragmentą su 
komentaru išspausdino centrinis sovietų imperijos laikraštis „Pravda“ 
(liet. „Tiesa“). Žinia apie kažkokį brutalios formos monumentą, sta-
tomą Kauno IX forte, išplito nuo Baltijos iki Tolimųjų Rytų. Pasipylė 
laiškai į Maskvą ir į Lietuvą. Atsimenu, vienas maršalas pensininkas, 
ant laiško kampo uždėjęs secesinį antspaudą (kaip dabar matau pavar-
dę Soškin), plūdo atsidėjęs: „Za čto my vojevali? Formalizm!“ (liet. 
Už ką mes kovojom? Formalizmas!)

Mane ant kilimo skubiai iškvietė kultūros ministras Jonas Bie-
linis. Reikalavimai iš imperijos rimti – statybą sustabdyti, paminklą 
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perdaryti. Ministras J. Bielinis, kaip ir sekretorius L. Šepetys, atsidūrė 
sunkioje padėtyje. Reikia skubiai kažką daryti. Duoda keturiasdešimt 
aštuonias valandas raštu pasiaiškinti. Sugalvojau – atsakyti reikia irgi 
sovietiniais štampais! „Projekt pamiatnika obsuždalsia narodom, ni 
odna prolitaja kaplia krovi ne propala, monument stroitsa na obščes-
tvenyje  sredstva“ (liet. Paminklo projektas apsvarstytas pačios liau-
dies, nei vienas kovotojų kraujo lašas neprapuolė, paminklas statomas 
už visuomenės pinigus) ir t. t. Matyt, parašė ir Kultūros ministerija. 
Generolai nusiramino. „Pravdos“ atgarsiai pasiekė ir padorius žmo-
nes. Rašė forte žuvusiųjų giminės iš Rusijos gilumos. Labai dėkojo 
už jų artimųjų atminimo pagerbimą IX forte. Kiti rašė: „Spasibo za 
evropeiskij pamiatnik“ (liet. Ačiū už europietišką paminklą). Šiandien 
manau, kad tai buvo savotiški sėkmės pranašai. IX forto monumentu 
„rūpinosi“ ir vietiniai sargai iš namo Vilniuje priešais Lenino pamin-
klą.

Kartą skambinau iš savo namų statybos reikalais į Vilniaus dailės 
kombinatą statybos darbų koordinatoriui Sigitui Šiaudiniui. Sujungia. 
Pradėjus kalbėti, Šiaudinis man sako: „Palauk, skambina vietinis te-
lefonas.“ Mane atjungia. Laukiu minutę, dvi, staiga girdžiu telefone 
pastiprintu garsu gryna rusų kalba: „Kak tam: podkliučeno ili otkliu-
čeno?“ (liet. Kaip ten: pajungta ar atjungta?) Aš net nustėrau – namų 
telefonas sujungtas su KGB! Saugumo darbuotojai pamatė, kad dingo 
garsas, vienas kito teiraujasi darbo kabinete. O informacija tai nuteka 
(kaip ir dabar Lietuvoje!). Nenuostabu, kad Kaune, Nemuno gatvėje, 
kur statybos metu buvau gavęs kambarį, staigiai buvo įvestas telefo-
nas – buvau „podkliučion“ (liet. prijungtas)!

Panašių nuotykių buvo ir statybos aikštelėje, kur statėm monu-
mentą. Pasibaigus darbo dienai, statybininkai išeidavo, likdavau vie-
nas, iki sutemų tikrindavau brėžinius, darydavau tiesiai ant gelžbeto-
nio korektūros žymas. „Aplankyti“ ateidavo koks nekaltas pašalaitis. 
Baltinukai trumpi, rankose diplomatas, bet kažkodėl valandą ir ilgiau 
vis iškišdamas galvą tūnodavo. Dažnai už sukrautų paminklo formų ar 
kokio nors „stalineco“ (buvo tokie traktoriai). Šituos „sargus“ užuos-
davau kaip šuo.

Kita vertus, tai buvo apsauga, kad ir su politiniu prieskoniu. Kiti 
tokie saugotojai būdavo „įdarbinami“ statyboje. Tai pusiau konstruk-
toriai, pusiau technologai, įvardinkim tiesiai – saugumiečiai. Sunkumų 
jiems sudarydavau kartu negerdamas. Turėjau aibę problemų, tad gal-
vos dėl jų nesukdavau – priimdavau kaip gyvenimo būdą, su atpalai-
duojančia šypsena.
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Vėlgi laikas buvo įtemptas. 1972 metais Kaune, protestuodamas 
prieš santvarką, susidegino Romas Kalanta. Mano giminės sovietme-
čiu taip pat su saugumu turėjo sunkumų. Žmonos Nijolės Kvedaraitės 
(Fedaravičiūtės) tėvas Vaclovas Kvedaras stebuklingu būdu pabėgo iš 
Kauno saugumo (tema verta atskiro pasakojimo). Į saugumą jis buvo 
uždarytas už tai, kad partizanams parūpindavo Kairėnų malūne ma-
lamų miltų, o partizanai nukovė malūnui saugoti atsiųstą saugumietį. 
Kvedaras, kaip minėjau, stebuklingu būdu pabėgo, pasikeitė Kveda-
ro pavardę į Fedaravičiaus ir net keturiolika kartų keitė gyvenamą-
ją vietą. Taip išgelbėjo save ir šeimyną nuo Sibiro. Taigi mano visa 
aplinka buvo užpelenguota... Buvo ir komiškų situacijų. Disidentės 
Nijolės Sadūnaitės pusbrolis Antanas Sadūnas pasakojo įdomų nutiki-
mą. Profesorius kartą gyveno su kitu „poilsiautoju“ Druskininkuose. 
Vėliau papasakojo: kai tik pas jį ateina koks vyriškis, lankytojui išėjus, 
„poilsiautojas“ klausia: „Ar ne Ambraziūnas buvo?“ Matyt, kvailokas 
buvo, juk yra nuotraukos. Galų gale kokio velnio aš jiems visą gyveni-
mą buvau reikalingas?

Nepaisant „pašalinių poveikių“, IX forto monumento statyba ėjo 
pirmyn. Dėl statybos specifikos viskas viduje, formose nieko nesima-
to, visiems didelė baimė. Valdžia, vykdytojai – statybininkai, galų gale 
ir aš buvome įsitempę.

Memorialo priekinėje dalyje buvo statomas originalių formų mu-
ziejus. Čia meninį (vitražinį) akcentą sukūrė dailininkas Kazys Mor-
kūnas. Gaila, kad nebuvo parinkta gera vieta – storo stiklo vitražas po 
žeme, dirbtinis apšvietimas. Neekonomiška.

Įspūdingus vartus iškalė sąjūdietis dailininkas Leonas Glinskis. 
Naujojo muziejaus centrinei erdvei, perfrazuodamas Jono Biliūno 
„Laimės žiburį“, sukūriau septynių metrų varinę skulptūrą. Tai vilties 
ir laisvės siekis dramatiškiausiose situacijose. Minėtoje skulptūroje 
įamžintos septynios šalys, iš kurių į fortą myriop buvo vežami žmo-
nės. Daugiaprasmė skulptūros metafora valdžiai sukėlė įtarimą. Man 
vėl kilpa ant kaklo.

Šį kartą be jokių diskusijų ir svarstymų žmonių viltį simbolizuo-
janti skulptūra iš muziejaus buvo išmesta. Vietoje jos užsakyta ir mu-
ziejuje pristatyta revoliucionierių portretų, nes, valdžios supratimu, 
tik jie nešė šviesų rytojų. Išmestoji iš IX forto skulptūra Sąjūdžio die-
nomis buvo pastatyta Anykščiuose. Gal ir gerai, metalo vagių vis tiek 
būtų pagrobta.

Prieš pastatant skulptūrą reikėjo rekonstruoti. Joje iškalti septy-
nių valstybių pavadinimai buvo pakeisti septyniais J. Biliūno apsaky-
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mo „Laimės žiburys“ pirmaisiais žodžiais: „Ant aukšto stataus kalno 
pasirodė stebuklingas žiburys“.

Tą dieną, kai Gedimino aikštėje mitinge pirmą kartą buvo išskleis-
ta trispalvė (jei neklystu, tai padarė Antanas Terleckas, o Algirdas 
Brazauskas liepė: „Nuimk tą skudurą – kalbėsiu toliau!“), pas mane 
su konjaku atvyko anykštėnai. Svečiai norėjo suderinti klausimą dėl 
skulptūroje iškalto teksto. Sako: „Blogai! Žmonės skaitys.“ Taip ir 
pasakė. Ot bėda! Vilniuje trispalvė, o Anykščiuose dar gilus politinis 
įšalas.

Sunkiai ir vietą Anykščiuose rinkome. Gal norėjo nuošalėn nu-
kišti, kad neskaitytų. Vietoje stataus kalno kažkaip pusiau pakalnėje 
pastatėme – fatališkai nuspėjome kai kurias mūsų laisvės peripetijas. 
Na ir sakyk po to, kad neveda Dievo ranka.

IX forto monumento statyba, lydima neprognozuojamų situacijų 
ir fatališkų sutapimų, vyko gerus trejus metus. Daugelio nutikimų ne-
išsiaiškinau iki šiol. Tarkim, ima ir atsikabina kelias tonas sveriantis 
blokas ir iš trisdešimties metrų krinta pro darbininkų nugaras, lanks-
tydamas konstrukcijas. Ačiū Dievui, nieko neužmuša.

Kitas nutikimas. Savo penkiasdešimtmečio dieną (1983-05-12) 
buvau Vilniuje, Kaune, forte tą dieną nuo pastolių nukrito darbinin-
kas, kuris sugebėjo galva pataikyti į tuščią kartoninę dėžę. Liko gyvas, 
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net kaulų nesusilaužė. Po kelių dienų nelaimėlį užvedė į keturiolikos 
metrų aukštį ir parodė, iš kurios vietos krito. Įvykio herojui beliko 
apsikabinti metalo konstrukciją, nes jam pasidarė bloga.

Tą pačią dieną Žaliuosiuose ežeruose nuskendo mano pagalbinin-
kas Linas Jurgelis. Jaunuolis į mano dirbtuvę atėjo su keliais lagami-
nais, slėpėsi nuo tarnystės sovietų armijoje. Čia, Grybo gatvėje esan-
čiose skulptūros dirbtuvėse, dirbo ir skulptorius Kazimieras Kisielius. 
Mano jubiliejaus išvakarėse Jurgelis sutikęs Kazimierą sako: „Žinai 
ką, priskinkim pienių ir pribarstykim Ambraziūnui visą koridorių.“ 
Jubiliejinė Lino dovana...

Pagaliau tą pačią dieną turistinėje kelionėje Jugoslavijoje avari-
joje žuvo du talentingi Lietuvos skulptoriai: klaipėdietis A. Garla ir 
kaunietis V. Juzikėnas. Ir šiandien nesuprantu, iš kur tiek tragiškų su-
tapimų būtent tą dieną.

1983 metai

Monumento statybos darbai ėjo į pabaigą. Kai kuriuos kreivai 
pakabintus blokus reikėjo koreguoti. Tai buvo sunkiausia. Statybinin-
kams viskas gerai. Vienintelė efektyvi priemonė statybos klaidoms 
ištaisyti buvo baltoji „Stoličnaja“ („Sostinės“ degtinė). Į žiguliuko 
bagažinę tilpdavo ne viena jos dėžė. Pirmą kartą dopingo pristačiau 
viduryje savaitės. Už valandos pamačiau aukštai ant pastolių šlitinė-
jančius statybininkus. Rimtai išsigandau. Daugiau klaidų nedariau. 
Darbą „laistydavome“ tada, kai iškeldavom vainiką ant kurios nors 
skulptūros, ir tik savaitgaliais.

Labiausiai nedisciplinuoti buvo į statybininkų brigadą atsiųsti 
kaliniai iš Maskvos. Mat 1980 m. sostinėje buvo olimpinės žaidynės 
– valė Maskvą, tai „zekus“ ir išsiuntė į „broliškas“ respublikas. Ka-
liniai buvo spalvingi, tatuiruoti ereliais, nuogomis moterimis. Tie ir 
sukeldavo velniavą. Lietuviai statybininkai, nors ir išgerdavo, turėjo 
profesines ambicijas. Gerai atlikę ypač sudėtingas skulptūros dalis, 
pasididžiuodami vis klausdavo: „Na kaip?“

Žinoma, užduotis buvo neeilinė: padaryti plastinę struktūrą iš 
paprastų neobliuotų lentų ir visa tai paversti meno kūriniu. Tokia 
technologija žmogaus figūroms sukurti buvo naudojama pirmą kar-
tą. Norėdami palyginti mūsų memorialą su kitais, lankėmės Breste ir 
Volgograde.

Sėkmingos buvo kelionės po tragiškas Antrojo pasaulinio karo 
vietas Lenkijoje ir Vokietijoje. Jos pažymėtos įspūdingais monumen-
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tais. Kai kurių tų paminklų konkursų žiuri buvo garsenybė skulptorius 
Henris Muras (Henry Moore).

Atėjo statybos atomazga. Jau baigiant nukalti formas, pradėjo 
ryškėti bendras vaizdas. Vieną pavakarę, apie tai nepranešęs, atva-
žiavo jau CK sekretorius Lionginas Šepetys. Įtariu, atvažiavo kažko 
sunerimęs. Svečias už kokių penkiasdešimties metrų (optimaliausias 
žiūrėjimo taškas) sustojo, prisidengęs ranka kaip mitologinis Ilja Mu-
romecas ilgai, ilgai žiūrėjo. Galop atsisuko į mane ir sako: „Tai saky-
kim, kad jau baigta!“ Matyt, memorialas padarė reikiamą įspūdį, buvo 
suvokta monumento visuma.

Pamažu pasklido gandas, kad IX forte kažkas vyksta. Pasirodė 
tikri arbitrai – eiliniai žiūrovai. Atidžiai sekiau jų reakciją, jų nuomonė 
man buvo svarbi. Kartą apsilankė vokiečių ekskursija. Išgirdau tarpu-
savy kalbant „Menchen im flamen“ (liet. žmonės ugnyje). Galvoju: 
gerai! Kiti pamatė atsivėrusios nuo kančių žemės metaforą. Dauguma 
lankytojų suprato mūsų užsibrėžtą tikslą – veikti plačiu kontekstu.

Išvežiojant statybos atliekas, ateina eilinė grupelė, šį kartą pietie-
čiai. Matau: domisi. Paklausia statybininkų, kur autorius, nori pama-
tyti, susipažinti. Suranda mane. Ateinu sužvarbęs, apsivilkęs šimta-
siūle, nelabai nusiteikęs susitikimui. Svečiai pasisako esą iš Gruzijos 
– Tbilisio. Inžinieriai ir kažkoks jų menininkas. Rusų kalba su gruzi-
nišku akcentu šnekina mane. Matau veide tam tikrą abejonę. Mane 
tujina (rus. ty). „Čto, ty avtor? Ty eto sdelal?“ (liet. Ką, tu autorius? 
Tu šitai padarei?) Jų supratimu, autorius turėtų būti solidesnis. Matau 
veide nuostabą. Dar pasižiūrėję į monumentą, viduje lyg pasitvirtinę, 
kad visgi aš autorius, visi paeiliui spaudžia ranką, o menininkas pri-
duria: „Prijedeš, dorogoj, v Tbilisi – banket ustroim“ (liet. Atvažiuosi, 
brangusis, į Tbilisį – iškelsim banketą). Braižas gruziniškas! Banketai 
buvo, bet apie juos vėliau.

Atidengimai

Baigėsi IX forto memorialo kūrybos ir statybos epopėja, trukusi 
veik du dešimtmečius. Sunkius dešimtmečius. Jaučiausi kaip lageri-
ninkas, sugrįžęs į laisvę. Atėjo memorialo atidengimo diena. Gavau 
oficialų kvietimą. Atidengimo dienos rytą sėdu į žiguliuką (dabar jau-
nimas gal net paklaus, kas tai per daiktas). Lydi žmona Nijolė ir kolega 
iš Valstybinės filharmonijos simfoninio orkestro – valtornistas Vytau-
tas Vidzbelis, kurį kartais veždavausi į statybas. Jaunas, vikrus, pagal 
mano nurodymus užlipdavo kopėčiomis į sunkiai pasiekiamą aukštį 
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žymėti taisytinas vietas. Juokaudavome: „Valstybinė filharmonija su 
giliu liūdesiu praneša.“ Aukštis daugiau kaip trisdešimt metrų – visko 
galėjo nutikti. Kartą pats labai pavojingai kritau ir nusiplėšiau abiejų 
rankų delnus – plaštakas ir sausgysles. Laimė, neperplėšiau venų – bū-
čiau neišgyvenęs, nes statybos aikštelėje buvau likęs vienas. Pasekmes 
jaučiu iki šiolei. Bendravimas su kolega iš muzikos pasaulio praskai-
drindavo nuotaiką. Tuo laiku susipažinau su dirigentu Gintaru Rinke-
vičiumi, smuikininku Raimondu  Katiliumi, estų ir suomių simfoninių 
orkestrų dirigentu Peteriu Lilla. Muzikinio pasaulio žvaigždės, tikros, 
be silikoninių priedų, kviesdavo į koncertus, kartu pažymėdavome jų 
laimėtas Herberto Karajano ir kitas tarptautines premijas.

Artėjame prie tikslo – Kauno IX forto. Visos forto prieigos ap-
saugotos – supratau, kad dalyvauja aukščiausia valdžia. Apsauga pa-
sitinka ir mus. Man ir mano svečiams prisega po raudoną rožę. Šventė! 
Kita užkarda – kas tokie? Rodau vardinį kvietimą – praleidžia. Čia, 
sakau, mano žmona – tuo pusiau patiki. O mano svečias pasirodė kaž-
kam įtartinas. Valtornistui nuplėšia nuo atlapo pirmos užkardos pri-
segtą rožę. Nepatikimas!

Tokios buvo ano meto tradicijos. (Pagal šiuolaikines briuselines 
tradicijas savas būtų su vaivorykštine vėliavėle.) Aš, kaip autorius, 
įveikęs visas kliūtis, tegu ir pakraštin „prasimušu“ į prezidiumą. Šalia 
manęs nusipelnę respublikos darbuotojai, gamybos pirmūnai, rašyto-
jai, o centre – pati aukščiausia valdžia.

Atidarymas pagal iš anksto parengtą režisūrą – skamba specia-
liai paminklo atidarymui parašyta kantata. Pagrindinę kalbą pasakė 
ir juostelę nukirpo LKP biuro sekretorius Petras Griškevičius. Po jo 
kalbėjo rašytojai, žuvusiųjų giminės. Padėjusi prie monumento gėles, 
valdžia išvažiavo. Prasidėjo neoficialus bendravimas. Mane sveikino 
pažįstami ir šiaip įspūdžio pagauti atidarymo dalyviai. Kažkas įteikė 
gėlių, kurias padėjau prie pakylos žuvusiesiems atminti. Nusifotogra-
fuoti paprašė iš kažkur atsiradę jaunavedžiai (jų palikuonys gal jau 
seime sėdi?). Paminklas traukė susirinkusiųjų akis, buvo aptarinėja-
mas.

Prisiminiau kai kuriuos statybos metų nutikimus. Kartą su pro-
jekto brėžiniais ir monumento nuotraukomis lankiausi pas garsų me-
nininką Liudą Truikį. Įžymusis maestro, pasiėmęs teptuką, ilgai juo 
vedžiojo po paminklo vertikales ir įžambines, ieškodamas esmės. Galų 
gale, netaręs nė žodžio, surado Pendereckio „Osvencimo rekviem“ 
plokštelę ir ją paleido. Toks buvo maestro komentaras. Pajutau: buvau 
suprastas.
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Kalbėjau su grįžusiaisiais iš Sibiro. Jie mane nudžiugino savo ko-
mentarais. IX forto monumentas jiems priminė jų pačių kančias, kovą 
už Lietuvos laisvę. Svarstymai, susitikimai, nuomonės, abejonės... Tai 
buvo kūrybiniai impulsai. Per daugybę metų jų buvo begalės.

Vakare namuose Šilo gatvėje, mano kūrybinėje dirbtuvėje, susi-
rinko bendraautoriai architektai Vytautas Vielius ir Gediminas Bara-
vykas, padėjėjai, kultūros ministras Jonas Bielinis, iš Centro komiteto 
– Antanas Raguotis, padėjęs spręsti kai kurias biurokratines proble-
mas. Atėjo pasveikinti šeimos draugai, Dailininkų sąjungos skulptorių 
sekcijos atstovas. Maloniai nuteikė „ginklanešys“ Eugenijus Burnei-
ka, kurį dėl gero būdo vadinome Augučiu. Augutis duryse pasirodė 
su kibiru, pilnu baltų ramunių. „Bobutė turėjo visą kibirą – su viskuo 
ir paėmiau!“ Ramunės priminė šalia IX forto mirties lauko esančias 
pievas ir memorialo statyboje praleistas įtempto darbo vasaras.

finalas

IX forto memorialas išėjo į gyvenimą. Nuslinko praeitin 
konkursinės batalijos, paminklų modelių derinimai su įvairiomis 
begalinėmis instancijomis, daugiametės statybos peripetijos, paminklo 
atidengimas.

Pasipylė straipsniai spaudoje, tarp kitko, ir „centriniuose“ 
žurnaluose „Iskustvo“ bei „Tvorčestvo“. Rašė Lietuvos ir sąjunginiai 
meno teoretikai. Gavau laišką net iš Sibiro – nuo forte žuvusių giminių. 
Rašė pensininkai iš Vladivostoko bei generolai iš Jaltos. Sureagavo 
ir TSRS dailės akademija. Iniciatyvos ėmėsi žymūs skulptoriai. Aka-
demikai patys atvažiavo į IX fortą pažiūrėti memorialo.

Aš po visų darbų atostogavau Palangoje. Matyt, telepatija – 
sapnuoju, kad paimu liūtą už nasrų, sunkiai jį pražiodinu ir išnarinu 
apatinę žiauną. Telepatija neapgavo. Gaunu žinią: IX forte apsilankė 
įžymūs TSRS dailės akademijos nariai. Autoriaus neieškojo. Kodėl? 
Paaiškės vėliau.

Iš patikimų šaltinių sužinojau, kad apsilankiusi komisija memorialą 
pasiūlė TSRS akademijos aukso medalio nominacijai, pateikė TSRS 
akademijos nario – korespondento kandidatūrai ir aukščiausiam ap-
dovanojimui – TSRS valstybinei premijai. Toks trigubas įvertinimas 
buvo netikėtas. Apie jį, svečiams išvykus, sužinojau ne iš Lietuvos 
dailininkų sąjungos, bet iš TSRS dailės akademiko, Lietuvos architek-
to Vytauto Čekanausko. Mūsų Dailininkų sąjunga, ilgai tylėjusi, bai-
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giantis teikimo Akademijos aukso medaliui gauti terminui, telegrama 
(raštas išlieka!) atsako Akademijai, kad... NEPRITARIA.

Sugrįžę į Maskvą, akademikai IX forto memorialą pasiūlo ap-
dovanoti 1984 m. TSRS valstybine premija. Šitam siūlymui Lietuvos 
dailininkų sąjunga sukliudyti nepajėgė. Į Lietuvą atvyksta autoritetin-
gas premijų komitetas ir jau su autoriais vyksta prie objekto. Ekspertų 
atsiliepimai teigiami, kai kurių – net labai.

Netrukus spaudoje oficialiai paskelbiama, kad memorialinis kom-
pleksas pasiūlytas 1984 m. TSRS valstybinei premijai gauti. Respub-
likinis taikos komitetas su pirmininku Juozu Baltušiu įpareigojamas į 
sąjunginį leidinį „Sovietskaja kultūra“ parašyti IX forto idėją ir meninį 
lygį analizuojantį straipsnį.

Sutartą dieną į Šilo g. 29 atrieda Taikos komiteto „Volga“ su 
pirmininku rašytoju Juozu Baltušiu. Išgeriame arbatos. Pasitariame. 
Rašytojas iš mano namų telefonu (tada mobiliųjų dar nebuvo) duoda 
nurodymus savo žmonai Monikai Mironaitei. Baigęs kalbėti, kaip pa-
prastai su baltušiška šypsena reziumuoja: „Tos moterys tai įkvepia, tai 
iškvepia...“

Daug nedelsdami, sėdame „Volgon“ ir – į Kauną. Atvykstame į 
memorialą. Einame prie paminklo. Iš maždaug penkiasdešimties metrų 
atstumo ilgai stebėjęs paminklą, Baltušis staiga atsisuka į mane: „Tai 
ką turi?“ Sakau: „Esu LTSR nusipelnęs meno veikėjas.“ Rašytojas: 
„Aš tau sakau, kad tu mažai turi.“

Ir žinia, pradžioje telefonu, vėliau – per TASS – ELTA agentūras: 
už IX forto memorialą man paskirta TSRS valstybinė premija. Pasipila 
vyriausybinės telegramos, įstaigų, kolegų sveikinimai...

Artėja Spalio revoliucijos metinės. Tada premijų įteikimas buvo 
derinamas prie tos datos. Mūsų komanda išsiruošia į Kremlių. Maždaug 
žinojome, kaip vyksta ceremonialas. Mane lydi duktė Eglė. Traukinyje 
„Lietuva“ tariamės, kas po premijos tars žodį. Tokia tradicija. Archi-
tektai nutaria, kad memoriale labiausiai matomas paminklas, tad ir 
žodį pritiktų tarti man. Gavęs įpareigojimą, nemiegu, „mokausi“ kal-
bos, kurią sakysiu Maskvos Kremliuje.

Maskva, viešbutis. Belaukdami iškilmių, sužinojome apie įdomų 
užkulisinį premijų svarstymo epizodą, kažkas iš „pribaltams“ palankių 
komiteto narių papasakojo.

„Protiv vas šli s tankami“ (liet. Prieš jus ėjo su tankais). Pa-
sirodo, generolai norėjo mus išstumti, siūlydami apdovanoti tarp 
rusų madingą karinių mūšių dioramą. Kadangi premijų visai sovietų 
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imperijai buvo tik dvidešimt dvi, kabėjome ant plauko. Kaip vėliau 
rašė „Respublikos“ žurnalistė Audronė Jablonskienė: „Fortas atlaikęs 
tankus!“

Premijų įteikimas. Savijauta gera, lyg būčiau savo dirbtuvėje. Įtei-
kiamos premijos. Monotoniškai skamba laureatų standartinės padėkos 
partijai ir vyriausybei. Kviečiami ir mes. Pristatomi, kas esame ir už 
ką. Visi suklūsta: už IX fortą... Bręsta atsidėkojimas. Galva veikia nor-
maliai, atsigamino beveik visas tekstas, išmoktas „Lietuvos“ trauki-
nyje. Kalba išėjo nuosekli, su reikiama intonacija, sakinys po sakinio, 
be skubos. Pabaigoje rėžiu: „Deviatyj fort eto naš skromnij... sklad“ 
(liet. IX fortas tai mūsų kuklus... sandėlis). Po „sklad“ pats suklusau, 
darau pertraukėlę. Pauzė užsitęsė. Pajutau, kad pasakiau kažką ne taip. 
Tą lemtingą akimirką sukaupiau paskutines jėgas ir vietoj „sklad“ iš-
rėžiau: „Vklad v delo mira!“ (liet. Indėlis taikos labui!). Džiaugiausi 
išvengęs padėkos partijai ir vyriausybei. Čia pat stovėjęs architektas 
Vytautas Vielius nuramino pasakydamas: „Dar geriau išėjo.“

Netrukus sulaukiau pirmųjų sveikinimų. Po premijų įteikimo 
Kremliuje buvo surengtas laureatų priėmimas. Stalai nukrauti 
prašmatniais valgiais, o pakelti taurę, kad ir simboliškai, nei lašo – 
sausas Gorbačiovo įstatymas! Taip jis bandė išnaikinti girtuokliavimą 
SSRS.

ALFONSAS  VINCENTAS  AMBRAZIūNAS

Laimės žiburys Anykščiuose                       Paminklas A. Maceinai Prienuose 
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Aš nesielvartavau, tačiau niekada gyvenime nemačiau tiek 
įsiutusių žmonių vienoje vietoje. Malonu buvo susitikti su Peterburgo 
operos ir baleto teatro dailininku Igoriu Ivanovu – rašytojos Jurgos 
Ivanauskaitės tėvu. Kolektyvinę premiją Igoris gavo už Čaikovskio 
„Eugenijaus Onegino“ spektaklio apipavidalinimą. Bešurmuliuojant 
„sausam“ bankete Igoris smagiai pašmaikštavo: „Vo vremia lenin-
gradskoj blokady jel kota – pereživiom i moskovskij banket“ (liet. 
Per Leningrado blokadą valgiau katiną – pergyvensim ir Maskvos 
banketą).

Kitą dieną architektams Vytautui Vieliui, Gediminui Baravykui ir 
man buvo įteikti diplomai už geriausią metų menų sintezės memorialą. 
Tuo autorių misija pasibaigė.

Šiandien memorialas gyvena savą gyvenimą. Štai kaip, praėjus 
keliems dešimtmečiams, paminklą įvertino dailininkas Kęstutis Ramo-
nas Rimanto Dichavičiaus knygoje „Laisvės paženklinti“:

Kauno IX fortas šiandien įgauna daug platesnę prasmę – tampa 
pagarbos ir atminimo vieta visiems be  kaltės nužudytiems, visiems 
kalėjusiems ir ištremtiems. Savo užmoju ir išraiškingumu šis monu-
mentas simbolizuoja begalinės kančios ir dvasios nemirtingumą, 
tautos atmintį, siekiančią carinę priespaudą, fašistinę okupaciją ir 
stalininių represijų siaubą.

KūRyBOS SKERSVėJAI
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Tai – Lietuvoje. SSRS imperijoje jis įgavo „evropejskovo pa-
miatnika“ (liet. europietiško paminklo) statusą, o Pietų Floridos uni-
versitetas, įgyvendindamas ilgalaikę edukacinę programą, IX forto 
memorialą įtraukė į geriausių Europos paminklų praėjusio karo au-
koms dvidešimtuką. Tačiau bene mieliausias man japonų įvertinimas. 
Apsilankę Lietuvoje, jie įvardijo tris didžiausią įspūdį jiems padariu-
sius objektus: Vilniaus senamiestį, Lietuvos ežerus ir Kauno IX forto 
memorialą.

                                                                     1966–1984–2014

ALFONSAS  VINCENTAS  AMBRAZIūNAS

Alfonsas  Vincentas  
Ambraziūnas

ALFONSAS VINCENTAS AMBRAZIūNAS (g. 1933 m. Valmantiškiuose, Kau-
no apskr.) – lietuvių skulptorius. Baigė Vilniaus dailės institutą, studijavo pas 
profesorius: Juozą Mikėną, Bronių Pundzių, Justiną Vienožinskį, Vladą Drė-
mą. 1962–1997 m. dėstė M. K. Čiurlionio menų gimnazijoje. Turbūt labiau-
siai žinomas A. Ambraziūno meno kūrinys – Kauno IX forto memorialas (už 
jį 1985 m. apdovanotas SSRS valstybine premija). Dabartinei Pietų Lietuvai ir 
buvusiai Jotvai yra nusipelnęs savo skulptūromis Druskininkuose, Prienuose 
ir Marijampolėje. Druskininkuose sukūrė paminklą rašytojui V. Krėvei (1988), 
Prienuose – skulptūrinę kompoziciją, skirtą filosofui A. Maceinai (1997), o Ma-
rijampolėje pastatė du paminklus – rašytojui V. Mykolaičiui-Putinui (1993) ir 
Tauro apygardos partizanams (2003). 
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VARŠUVOS SKULPTORIAUS  
BALTRAMIEJAUS MAZUREKO KūRINyS 
SUVALKų SEPTyNIų TIKėJIMų KAPINėSE

Dinamiška miestų plėtra, gyventojų padaugėjimas bei sanitarinės 
priežastys reikalavo skubiai spręsti perpildytų, šalia bažnyčių esančių 
kapinių klausimą. Antrojoje XVIII a. pusėje nekropolijas pradėta 
steigti už miestų ribų1. Suvalkų septynių tikėjimų kapinių ansamblis 
įkurtas į vakarus nuo pagrindinės miesto aikštės, už Juodosios Ančios 
upės, Bakalaževska (Bakałarzewska) ir Zažeče (Zarzecze) gatvių 
sankirtoje. Romos katalikams skirtoje kapinių dalyje išliko įdomus 
Nonevičių (Noniewicz) šeimos antkapis – skulptoriaus Baltramie-
jaus Mazureko (Bartłomiej Mazurek, 1856–1937) darbas. Smiltainio 
skulptūra vaizduoja raudotoją, nugara atsirėmusią į akmeninį kryžių, 
imituojantį medžio kamieną (1 pav.). Apatinėje kryžiaus dalyje (kitoje 
pusėje, ant nereguliarios formos paviršiaus) yra autoriaus signatūra  
(2 pav.): 

1896 / B. MAZUREK //.
Moteris vaizduojama lengvo kontraposto poza, vilkinti ilgą, ban-

guojančiomis klostėmis suknelę, perrištą per liemenį. Iš po suknelės 
kyšo nuogos pėdos. Galvą puošia laisvai ant pečių krentantis ilgas 
šydas ažūriniais nėriniais. Gedinti moteris sunertais pirštais prilaiko 
nėriniuoto audinio kraštą. Jos veidas atgręžtas į kairę, o žvilgsnis 
lengvai krypsta žemyn (3 pav.). Figūra įtvirtinta ant dviejų pakopų 
pagrindo ir laiptuoto cokolio. Cokolio pirmos pakopos priekyje, kairia-

1 T. Swat, Rola cmentarzy w kulturze narodowej, in: Ochrona zabytkowych cmentarzy. 
Materiały zjazdowe I–III Zjazd Konserwatorów, Halin, 1983, p. 14.
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me apatiniame kampe, iškalta paminklų dirbtuvės, kurioje pagamintas 
šis antkapis, signatūra:

H. ŽyDOK / VARŠUVA. //.
Cokolio antros pakopos apatinės briaunos profiliuotos, viršutinė 

dalis papuošta profiliuoto karnizo apvadu, pusapskritės kabančios ar-
kos formos. Fasadinę cokolio dalį puošia vainikas iš rožių ir aguonų 
žiedų, šermukšnio uogų bei lapų. Apačioje pritvirtinta lenta dekoraty-
viniais apvadais su inskripcija (4 pav.):

A. A. / EMILIJA iš SOBOLEVSKIų / NONEVIČ / MIRė 1895 M. 
RUGPJūČIO 15 D. / GyVENO 52 METUS / KONRADAS / NONEVIČ / MIRė 
1892 M. GEGUŽėS 25 D. / GyVENO 17 METų / NULIūDUSIųJų PAGUODA / 
PASIGAILėK MūSų //.

Kitas įrašas iškaltas dešinėje cokolio sienelėje (5 pav.):
A. A. / EDVARDAS / NONEVIČ / DAKTARAS / GyVENO 85 METUS / 

MIRė 1916 M. VASARIO 11 D. //.
Antkapis pastatytas 1896 m. minėto Baltramiejaus Mazureko. Jo 

kūrinių iš XIX ir XX a. sandūros gausu Varšuvos Povonzkų kapinėse. 
Mūsų svarstymams reikšmingiausias vienas pirmųjų jo kūrinių, esan-
tis sostinės nekropolijoje – raudotojos paminklas, pastatytas Aloyzui 

1 pav. Suvalkai, Septynių tikėjimų 
kapinių ansamblis (Romos katali-
kų dalis), Baltramiejus Mazurekas, 
Henrikas Žydokas, Nonevičių šeimos 
antkapis, 1896 m.  
(K. Jachimowicz nuotr.)

2 pav. Suvalkai, Septynių tikėjimų 
kapinių ansamblis (Romos katalikų 
dalis), Baltramiejus Mazurekas, 
Henrikas Žydokas, Nonevičių šei-
mos antkapis, menininko signatūra, 
1896 m. (K. Jachimowicz nuotr.)
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3 pav. Suvalkai, Septynių tikėjimų ka-
pinių ansamblis (Romos katalikų dalis), 
Baltramiejus Mazurekas, Henrikas 
Žydokas, Nonevičių šeimos antkapis, 
raudotojos figūra, 1896 m.  
(K. Jachimowicz nuotr.)

4 pav. Suvalkai, Septynių tikėjimų 
kapinių ansamblis (Romos katali-
kų dalis), Baltramiejus Mazurekas, 
Henrikas Žydokas, Nonevičių šeimos 
antkapis – lenta su inskripcija (fasa-
das) ir paminklų dirbtuvės signatūra, 
1896 m. (K. Jachimowicz nuotr.)

5 pav. Suvalkai, Septynių tikėjimų kapinių 
ansamblis (Romos katalikų dalis), Bal-
tramiejus Mazurekas, Henrikas Žydokas, 
Nonevičių šeimos antkapis – inskripcija 
(dešinėje pusėje), 1896 m.  
(K. Jachimowicz nuotr.)

6 pav. Varšuva, Povonzkų 
kapinės, Baltramiejus Ma-
zurekas, Henrikas Žydokas, 
Aloyzo Veisso antkapis, 
1895 m.  
(K. Jachimowicz nuotr.)

VARŠUVOS SKULPTORIAUS BALTRAMIEJAUS MAZUREKO KūRINyS...
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Veissui (Alojzy Weiss; miręs 1895) (6 pav.). Abi skulptūros – Varšuvos 
ir Suvalkų – panašios. Nedideli skirtumai pastebimi tik Veisso antkapio 
cokolio dekore. Šoninėse jo sienelėse iškalti užgesusios gyvybės sim-
boliai, t. y. sukryžiuoti žemyn nuleisti fakelai, perjuosti kaspinu, o len-
toje su inskripcija įtvirtintos dvi ovalo formos porcelianinės mirusiųjų 
nuotraukos. Abu antkapiniai paminklai atlikti tuo pačiu metu Hen-
riko Žydoko (Henryk Żydok) paminklų dirbtuvėje, esančioje Dzika 
g. 51 Varšuvoje. B. Mazureko trumpo bendradarbiavimo su šia dirb-
tuve rezultatas – dar vienas gedinčios moters prie kryžiaus motyvas.  
1897 m. Viorogurskių (Wiorogórscy) šeimai jis suprojektavo paminklą, 
vaizduojantį merginą su ilga suknele ir nėriniuotu šaliu, atsirėmusią į 
kryžių. Jauna moteris kaire ranka prie įsčių glaudžia rožių puokštę, o 
dešine meta vieną žiedą ant uolėto pagrindo, apaugusio gebenėmis ir 
paparčiais (7 pav.).

 Sunku nuspėti, koks būtų buvęs kūrybinis B. Mazureko kelias, 
jeigu – kaip jis pats yra sakęs – jo gebėjimais ir talentu nebūtų patikėjęs 
Černejevo (netoli Gniezno) lakavimo cecho savininkas (pavardė neži-
noma). B. Mazurekas, kilęs iš mažo Antonin kaimo (Didžioji Lenkija, 
Jarocino apskritis), pirmiausia siekė daržininko profesijos, tačiau po 
ketverių metų (apie 1876) metė mokslus ir pradėjo dirbti pas minėtąjį 

7 pav. Varšuva, Povonzkų kapinės, 
Baltramiejus Mazurekas, Henrikas 
Žydokas, Viorogurskių šeimos antkapis, 
1897 m. (K. Jachimowicz nuotr.)

8 pav. Varšuva, Povonzkų 
kapinės, Boleslovas Syrevičius, 
Juzefo Hermano antkapis,  
1880 m. (K. Jachimowicz nuotr.)
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lakuotoją. Jo dėka B. Mazurekas galėjo puoselėti savo susidomėjimus 
tapyba ir skulptūra. 1877 m. jaunuolis čia įgijo pameistrio kvalifikaci-
ją, o po trejų metų persikėlė į Poznanę ir įsidarbino skulptoriaus An-
tano Pšibilos (Antoni Przybyła) dirbtuvėje. Papildomai mokėsi profe-
soriaus Mariano Jaročinskio (Marian Jaroczyński) Vakarinėje piešimo 
ir modeliavimo mokykloje. 1882 m. pabaigoje išvyko į Varšuvą. Čia 
juo rūpinosi vienas žymiausių XIX a. skulptorių Boleslovas Syrevičius 
(Bolesław Syrewicz)2. Jo dirbtuvėje B. Mazurekas taip gerai įvaldė 
darbo kaltu techniką, kad už atliktus biustus ir Kristaus figūrą Poz-
nanės mokslo draugija jam skyrė stipendiją. Ją skulptorius panaudojo 
studijoms Berlyno karališkojoje dailės akademijoje. Į Varšuvą sugrįžo 
1887 m. ir netrukus užmezgė ryšį su Romanu S. Luboveckiu (Roman 
S. Lubowiecki), vienos didesnių sostinės paminklų dirbtuvių savinin-
ku. Sklandus bendradarbiavimas truko bemaž 50 metų. Savo dirbtu-
vėje (Dzika g. 65) Luboveckis skyrė menininkui patalpą savarankiškai 
dirbtuvei įrengti3.

2 W. Gomulicki, Z rzeźby polskiej. Bartłomiej Mazurek i jego rzeźby nagrobne i kościelne, 
Świat, 1906, nr. 30, p. 13; T. M. Rudkowski, Cmentarz Powązkowski w Warszawie. Pan-
teon Polski, Wrocław, 2006, p. 179.

3 Ibidem, p. 179–180; Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych 
przed 1966 r.). Malarze, rzeźbiarze, graficy, red. J. Derwojed, Warszawa, 1993, t. 5,  
p. 454–455; M. I. Kwiatkowska, Rzeźbiarze warszawscy XIX wieku, Warszawa, 1995,  
p. 304.

9 pav. Varšuva, Povonzkų kapinės, Teodo-
ras Skoniečny, Piaščinskių šeimos kapas, 
1885 m. (K. Jachimowicz nuotr.)

10 pav. Varšuva, Povonzkų kapinės, Adol-
fas Nieviarovskis, Ambrozevičių šeimos 
kapas, 1926 m. (K. Jachimowicz nuotr.)

VARŠUVOS SKULPTORIAUS BALTRAMIEJAUS MAZUREKO KūRINyS...
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Mazureko atliktos raudotojų figūros (tarp jų ir Suvalkuose  
esanti statula), žvilgsnį patraukia švelniais, mąslaus veido bruožais ir 
preciziška suknelių bei galvos dangalų apdaila. Įmantriai siuvinėti ilgi 
šaliai ir šydai, kruopščiai sudėliotos drabužių klostės byloja apie puikų 
apdirbamos medžiagos, t. y. akmens, perpratimą (3 pav.). Šio skulpto-
riaus darbuose atsispindi Boleslovo Syrevičiaus įtaka. Pastarasis buvo 
vienas pirmųjų pripažinęs ir įvertinęs sepulkralinį meną. Iš kelionių 
po Europą į Lenkiją perkėlė „italų mokyklos, kuriai gaires nustatė 
nemirtingasis genijus Canova“4 idėjas. Puikiai išsilavinęs (studi-
javo Varšuvoje, Berlyne, Miunchene, Romoje ir kt.), savo kūryboje 
sujungė akademinį taisyklingumą su romantišku, santūriu formos 
atžvilgiu emocionalumu5. Pristatydama Syrevičiaus kūrybą Maria Ire-
na Kviatkovska (Kwiatkowska) pabrėžia jo, kaip amatininko, profesinį 
grakštumą, „švelnų, minkštą modeliavimą, elegantiškas linijas ir 
taisyklingą piešinį, pagrįstą natūros studijomis“6. Atkreipė dėmesį 
taip pat į meistriškai „atvaizduotą medžiagos rūšį (8 pav.): plonytę 
suknelę su smulkiomis klostėmis, permatomą musliną [...], gelumbės 
apsiaustus ar dekoratyvines skaras su kutais, gaubiančias obeliskus 
ir sarkofagus. Ir visa tai marmure, kuris, paveiktas menininko kalto, 
įgaudavo neįprasto lengvumo“7. Tų pačių akademinių taisyklių savo 
kūryboje laikėsi ir Mazurekas8. Skirtingai nei kai kuriuose Teodoro 
Skoniečny (Teodor Skonieczny) ar Adolfo Nieviarovskio (Adolf 
Niewiarowski) (9–10 pav.) darbuose, jo raudotojų akmeniniuose 
veiduose nėra skausmo ir sielvarto, o tik lyriškas mąslus santūrumas. 
Taip pat gestai stokoja pakilumo bei ekspresijos – moterys sustingu-
sios tylioje maldoje.

Devynioliktojo amžiaus antkapiuose paplitusį raudotojos motyvą 
iš dalies lėmė poetiniai ir filosofiniai apmąstymai apie mirties grožį. 
Tuomet keitėsi ankstesnėms kartoms būdinga „laukiamos mirties“ 
ir „prijaukintos mirties“ samprata. Jos buvo suprantamos kaip neat-
siejama gyvenimo dalis, su kuria reikia susitaikyti, apibūdinta dviem 
žodžiais: „memento mori“. Šios kategorijos pakeistos naujomis – 
„apraudama mirtis“ arba „kito mirtis“9. Romantišką „apraudamos 

4 Kurier Warszawski, 1869, nr. 91, p. 3.
5 M. I. Kwiatkowska, op. cit., p. 144–145, 159; N. Sopniewska, Motyw płaczki  

w dziewiętnastowiecznej rzeźbie powązkowskiej, Artifex, 2012, nr. 14, p. 26.
6 M. I. Kwiatkowska, op. cit., p. 159.
7  Ibidem.
8  Ibidem, p. 306.
9 J. Kolbuszewski, Cmentarze, Wrocław, 1996, p. 79, 94–95, 105, 136.
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mirties“ sampratą kapinėse įkūnijo liūdinčių ir gedinčių moterų 
skulptūros. Šis motyvas greitai pritapo, juolab kad kultūroje ir mene 
kančios archetipas visuomet buvo tapatinamas su moters prigim-
timi10. Jau senovės Romoje ir Graikijoje laidotuvėse dalyvaudavo 
atitinkamai parengtos ir apmokamos moterys, kurios raudodamos 
ir aimanuodamos išreikšdavo liūdesį dėl artimo žmogaus mirties. 
Priėmus krikščionybę, imtasi pastangų (neveiksmingai) panaikinti šią 
iš antikinės kultūros kilusią tradiciją. Nors samdomos raudotojos iš 
visuomenės gyvenimo išnyko, o jų vietoje įvestos liturginės apeigos, 
vis dėlto nemažai moterų tinkamai išreikšdavo savo gedulą. Sielvar-
taudamos jos energingai mosavo, kėlė į dangų rankas, nagais žalojo sau 
veidus, rovėsi plaukus, plėšė drabužius, mušėsi į krūtinę ir šlaunis11.

Romantizmo epochoje, pradėjus kapines steigti laukuose, keitėsi 
ir požiūris į mirtį bei gedulą. Už miesto ribų esančiose kapinėse, 
priešingai nei prie bažnyčių įrengtose laidojimo vietose, susidarė 
sąlygos netrukdomai pagerbti mirusiojo atminimą. Susimąstymą ska-
tino ir kraštovaizdis – gausiai augančių medžių, kapinių architektūros 
bei antkapinių skulptūrų derinys, tarsi Eliziejaus laukų ir Laimingųjų 
salų sintezė. Kapinės įrengtos pagal sodų ir parkų planą – ypatin-
ga nusipelniusių protėvių atminimo vieta; nacionalinis panteonas, 
sunkmečiais vienijęs žmones, ištikimus tėvynei ir laisvei12. 

XIX a. išpopuliarėję susibūrimai prie artimųjų kapų bylojo 
nuoširdų anapus išėjusiųjų atminimą. Norint pabrėžti artimą su jais 
ryšį, liūdesį ir gailestį, sukurtos tam tikros elgesio kapinėse taisyklės. 
Klaupiantis, sėdantis ar gulantis ant kapų buvo išreiškiamas ilgesys bei 
nenutrūkstamas ryšys tarp gyvųjų ir mirusiųjų pasaulio. Buvo liečiami 
antkapiai, remiamasi į juos, glaudžiamasi prie jų veidais, apkabinami 
kryžiai. Visa tai paveikė menininkus, kurie kurdami raudotojos įvaizdį, 
naudojosi anuometiniais standartais ir socialine laikysena, o „aprauda-
mos mirties“ gelmei išreikšti – klasicizmo stiliumi. Įvairiomis pozomis 
akmenyje iškaldintos gedinčios moterys dažniausiai stovėjo, rečiau 
klūpojo arba gulėjo13. Jos vaizdavo įvairiausius gestus: delnais dengė 
veidus, rymojo ant rankų. Svarbūs buvo ir kiti antkapių paminklų ele-

10 Ibidem, p. 105.
11 Ibidem, p. 107–108; N. Sopniewska, op. cit., p. 22–23.
12 J. Kolbuszewski, op. cit., p. 62, 145; K. Węglicka, Zapomniane kresowe cmentarze, Arti-

fex, 2013, nr. 15, p. 12.
13 S. A. Czyż, Nagrobek „Dobrey Pani Sąsiadki i naylepszej Matki” ze wsi Torskie (dawny 

powiat zaleszczycki), in: Homo Creator et Receptor Artium. Księga pamiątkowa Księdzu 
Profesorowi Stanisławowi Kobielusowi ofiarowana, red. M. Wrześniak, Warszawa, 
2010, p. 316–317; J. Kolbuszewski, op. cit., p. 206.
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mentai (ne tik konstrukciniai, bet ir simboliniai): urnos (uždengtos 
juodu audeklu arba be jo), nukirsti medžiai, sulūžusios kolonos. Kartu 
su rymančių moterų figūromis šios detalės priminė, kad gyvenimas 
žemėje trumpalaikis ir trapus. Visa papildydavo dekoratyviniai ele-
mentai – smėlio laikrodis, žirklės arba užgesęs fakelas, simbolizuojan-
tys likimo neišvengiamumą, bei inkaras, drugelis ar liūtas, reiškiantys 
viltį atgimti, gyventi amžinąjį gyvenimą ir prisikelti iš numirusiųjų14. 
Nonevičių šeimos antkapio Suvalkų kapinėse dekoratyvinis elemen-
tas kuklus – jį sudaro gėlių vainikas ant priekinės cokolio sienelės. Jo 
dekoratyviniai augalai reiškia rojų, sielos pomirtinį išsivadavimą, o jų 
gležnumas ir švelnumas – laikinumą. Be to, girlianda (kaip uždaras 
ratas, karūna) simbolizuoja Apokalipsėje duotą šv. Jono pažadą, kurio 
išsipildymas slypi žodžiuose: „Būk ištikimas iki mirties, ir aš tau duo-
siu gyvenimo vainiką“ (Ap. 2, 10)15.

Menininkai mirties grožį įamžino antkapinėse skulptūrose. Jų 
kūryba tenkino tuometinių gyvųjų poreikius ir lūkesčius. Baltramie-
jaus Mazureko raudotojos motyvas irgi atitiko sostinės bei kitų vietų 
gyventojų skonį ir pageidavimus. Nonevičių šeimos (Suvalkuose) 
ir Aloyzo Veisso (Varšuvoje) antkapiai – ne vieninteliai išlikę to-
kie pavyzdžiai. Daugiausiai darbų su Mazureko signatūra esama 
Povonzkų kapinėse. Tadeušas M. Rudkovskis (Tadeusz M. Rudkows-
ki) yra priskaičiavęs daugiau nei dvidešimt replikų ir variantų16. Iš jų 
minėtini Zantmanų (Zantmanowie) šeimos (iš 1898 m.; 11 pav.), Mo-
tiejaus Golembovskio (Maciej Gołembowski; miręs 1870 m.; 12 pav.) ir 
Zofijos de Virion (Zofia de Virion; mirusi 1920 m.; 13 pav.) antkapiniai 
paminklai. Jis taip pat yra pastebėjęs, jog nemažą sostinės kapinėse 
išlikusių skulptūrų dalį sudaro kopijos. Mazureko išpopuliarintą rau-
dotojos motyvą dažnai atkartodavo vietiniai anoniminiai amatininkai17. 
Čia galima dar paminėti Danilovičių (Daniłowicz) šeimos antkapį (iš 
1893 m.; 14 pav.) ir Anos Šeliavskos (Anna Szelawska; mirusi 1900 m.) 
kapą. Įdomus kopijos pavyzdys yra antkapis su Dievo Motinos figūra, 
pastatytas Mauricijui Steckevičiui (Maurycy Steckiewicz; miręs  

14 T. Maczubski, Zasady inwentaryzacji krajoznawczej cmentarzy, Warszawa, 1989,  
p. 12–13.

15 G. Richter, Kryteria planowania zieleni na cmentarzach, in: Sztuka cmentarna. Sym-
pozjum międzynarodowe. Dokumenty, red. O. Czerner, I. Juszkiewicz, Wrocław, 1995,  
p. 207–210.

16 T. M. Rudkowski, op. cit., p. 180.
17 Ibidem, p. 181.
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11 pav. Varšuva, Povonzkų kapinės, 
Baltramiejus Mazurekas, Henrikas Žy-
dokas, Zantmanų šeimos kapas,  
1895 m. (K. Jachimowicz nuotr.)

12 pav. Varšuva, Povonzkų kapinės, 
Baltramiejus Mazurekas, Motiejaus 
Golembovskio šeimos kapas, 1902 m. 
(K. Jachimowicz nuotr.)

13 pav. Varšuva, Povonzkų kapinės, Bal-
tramiejus Mazurekas, Zofijos de Virion 
antkapis, 1908 m.  
(K. Jachimowicz nuotr.)

14 pav. Varšuva, Povonzkų kapinės, 
Danilovičių šeimos kapas, 1893 m. 
(K. Jachimowicz nuotr.)
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1897 m.) Vilniaus Rasų kapinėse (15 pav.)18. Nežinomas autorius19 
galbūt vadovavosi Nonevičių šeimos antkapio pavyzdžiu. Apie tai by-
loja pastatymo laikas (po 1897 m.) ir nuotolis tarp miestų (iš Vilniaus 
arčiau į Suvalkus negu į Varšuvą). Vilniuje esantis kūrinys meniniu 
požiūriu nedaug tesiskiria nuo pastatyto Suvalkuose. Marija stovi prieš 
kryžių, primenantį medžio kamieną. Ji vilki ilgą, per juosmenį perjuostą 
suknią ir apsiaustą, susegtą po kaklu sage. Skirtingai negu Suvalkų 
skulptūra, viršutinis apsiaustas be ažūrinio išbaigimo; medžiagos 
kraštai apsiūti šiek tiek platesniu apvadu20. Tik šydą puošia subtilūs 
nėriniai. Nežymiai skiriasi taip pat cokolio apdaila. Ant priekinės 

18 Vilniaus Rasų kapinės. Inventorizacija, žr. Antkapių ir asmenų duomenų bazės, Palaidotas 
asmuo: Mauricijus Steckevičius (Maurycy Steckiewicz), Aprašo autoriai: U. Staszkop,  
Ł. Tarkowski; http:/rossa.sztuka.edu.pl/, 2017-03-19.

19 Visuomeninio Senųjų Rasų kapinių priežiūros komiteto interneto svetainėje pateikta in-
formacija (žr. http://www.rossa.lt/index.php/pomniki?view=entry&id=7, 2017-03-19), 
kad atlikus Mauricijaus Steckevičiaus antkapio renovavimo darbus atidengta Varšuvos 
akmendirbio Adasinski (Adasiński) skulptūrų dirbtuvės signatūra. Ši pavardė nėra mi-
nima nei viename iš pasirinktų leidinių, skirtų Povonzkų ir Rasų kapinių istorijai. Jos nėra 
taip pat duomenų bazėje, sukurtoje 2013–2016 metais Vilniuje atliktų inventorizavimo 
darbų metu.

20 Vilniaus Rasų kapinės. Inventorizacija, http:/rossa.sztuka.edu.pl/, 2017-03-19.

15 pav. Vilnius, Rasų kapinės, Mauri-
cijaus Steckevičiaus šeimos antkapis, 
apie 1900 m. (www.rossa.sztuka.edu.pl 
nuotr.; interneto prieiga: 2017-04-20)

16 pav. Varšuva, Brodno kapinės, 
Moravskių šeimos antkapis, XX a. 
pirm. ketv. (K. Jachimowicz nuotr.)
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sienelės, virš lentos su įrašu, pritvirtintas medalionas su Kristaus 
galva, vainikuota erškėtrožių vainiku. Su Vilniuje esančia figūra sie-
tina ir žymiai kuklesnė Dievo Motinos „Po kryžiumi“ pakelės statula,  
esanti Radome, Mlodzianovska (Młodzianowska) ir Viejska (Wiejska) 
gatvių sandūroje. Sukurta 1906 m. Boleslovo (Bolesław) ir Antoninos 
iš Piotrkovskių (Piotrkowscy) Uminskių (Umińscy) iniciatyva, o jos 
autorius – vietos akmendirbys Francišekas Hebdzynskis (Franciszek 
Hebdzyński; 1877–1932)21. Brodno kapinėse Varšuvoje taip pat yra 
Mazureko skulptūrų kopijų. Jos pastatytos ant Zaboklickių (Zaboklic-
cy), Moravskių (Morawscy) ir Navackių (Nawaccy) šeimų kapų. Ant 
dviejų pastarųjų gedinčių moterų figūros pastatytos ant nereguliarios 
uolos cokolių, gausiai dekoruotų augaliniais motyvais ir simboliniais 
elementais (16–17 pav.). Nors tiesioginių sąsajų nėra, tačiau tolimu 
aidu raudotojos motyvą (kuris žymiai skiriasi nuo nagrinėjamo tekste) 
atliepia vaikelio, stovinčio prie kryžiaus, skulptūra (18 pav.), puošianti 
Felicijos Tananevič (Felicja Tananiewicz; mirusi 1905 m.) kapą.

21  P. Puton, Stała Matka Boleściwa, www.muzeum-radom.pl/turystyka/zabytki/stala-mat-
ka-bolesciwa/1673, 2017-03-19.

17 pav. Varšuva, Brodno kapinės, 
Navackių šeimos antkapis, XX a. pirm. 
ketv. (K. Jachimowicz nuotr.)

18 pav. Varšuva, Brodno kapinės, 
Felicijos Tananevič antkapis,  
1906 m. (K. Jachimowicz nuotr.)
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Kalbant apie Suvalkų kapinėse esantį antkapį, būtina atsižvelgti 
į asmenis, kuriems jis sukurtas. Spėjama, kad antkapį įsigijęs Ed-
vardas Nonevičius (Edward Noniewicz; 1831–1916) ir skyręs jį savo 
žmonai Emilijai iš Sobolevskių (Sobolewscy; 1841–1895) bei anksti 
mirusiam sūnui Konradui Leonui (1873–1892). Tikėtina, kad viena iš 
priežasčių, dėl kurių šis ypatingos meninės ir simbolinės reikšmės pa-
minklas atkeliavo čia net iš Varšuvos, buvo vietinių dirbtuvių, galinčių 
patenkinti rafinuotą užsakovų skonį, stoka. Nors žymi antkapių dalis 
nepasirašyta, išsiskiria kuklūs kūriniai, atlikti Antano Balano ir Ro-
mualdo Jachimovičiaus (Romuald Jachimowicz) dirbtuvėse. Tačiau 
pačios įdomiausios (ir vertos ypatingo dėmesio) skulptūros nukaldin-
tos Gardino menininkų Vasyliaus Kačano (Wasyl Kaczan) ir Boleslo-
vo Šyškevičiaus (Bolesław Szyszkiewicz). Buvo užsakomi ir vietovėje 
Huta Štabinska gaminami ketaus dirbiniai. Kalbant apie pirkėjus, 
būtina pasakyti, kad tik nedaugelis jų galėjo įpirkti tokius ištaigingus 
antkapius. Viena tokių buvo iš Vilniaus krašto kilusi Prūsų herbo 
Nonevičių giminė. Labiausiai nusipelnęs Suvalkų miestui yra jauniau-
sias giminės atstovas – Teofilis (1851–1928), kurio vardu pavadinta 
viena pagrindinių šio miesto gatvių. Jis, kaip ir kiti du jo broliai – Ed-
vardas (Edward) ir Kalikstas (Kalikst, 1833–1863), baigė mediciną. 
Išgarsėjo kaip aktyvus veikėjas ir visuomenininkas; buvo vienas iš 
Savanorių ugniagesių asociacijos, Krikščionių labdaros draugijos, Su-
valkijos mokslo ir medicinos draugijos bei kitų organizacijų steigėjų. 
Lenkijos kraštovaizdžio draugijos vietos skyriaus narys. ėjo įvairias 
pareigas. 1919 m. išrinktas pirmuoju Miesto tarybos pirmininku, Apy-
gardos teismo tarėju22. Skirtingai negu apie Teofilių, apie jo vyriausiąjį 
brolį Edvardą rašoma nedaug. Žinoma tik tiek, kad 1856 m. jis gavo 
Charkovo veterinarijos mokyklos diplomą ir įsidarbino vyresniuoju 
veterinaru Valstybės turtų rūmuose Kijeve. Po šešerių metų (1862) ten 
pat vietos Šv. Vladimiro universitete baigė mediciną. 1864–1865 me-
tais ėjo miesto gydytojo pareigas pirmiausia vietovėje Kazimiež Dolny, 
vėliau – Sochačeve. Į Suvalkų guberniją persikėlė 1878 m. Čia užėmė 
Kalvarijos (1878–1880), Marijampolės (1880–1886) ir Vladislavovo 
[dabar Kudirkos Naumiestis – red.] (1886–1891) apskričių gydyto-
jo vietą. Trumpai šias pareigas ėjo Suvalkuose (1891–1892). XX a. 
pradžioje išvyko į Strykovą (Bžezino apskritis, Piotrkovo gubernija). 
Iš ten sugrįžo 1911 m. Su žmona Emilija susilaukė ketverto vaikų – 

22  Biografie suwalskie, red. M. Pawłowska, Suwałki, 1993, d. 1, p. 46–47; A. Matusiewicz, 
Szpital w Suwałkach. Dzieje i ludzie 1842–1985–2015, Suwałki, 2015, p. 53.
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sūnaus Konrado Leono bei dukrų Marijos, Kazimieros ir Stanislavos 
Anos (Stanisława Anna)23.

Suvalkų septynių tikėjimų kapinėse išliko nedaug XIX a. didelės 
meninės vertės antkapių. Didžioji jų dalis – tai akmeniniai kryžiai ant 
cokolių ir pamatų24 bei kapų plokštės. Atskirai reikėtų nagrinėti meta-
lo dirbinius. Įdomu, kad čia nėra žemėje įrengtų ar tūrinių antkapinių 
statinių. Iki šių laikų išliko tik kelios skulptūros, iš kurių meniškumu 
išsiskiria Nonevičių šeimos antkapis. Verta taip pat paminėti angelo 
figūrą ant Kamilės Svientochovskos (Kamilla Świętochowska) iš 
Sviderskių (Świderscy; mirusi 1873 m.) kapo. Nors šios skulptūros au-
torius nepasirašęs, tačiau tikėtina, kad nukopijavo Tadeušo Čaikovskio 
(Tadeusz Czajkowski)25 Hilarijui Zakševskiui (Hilary Zakrzewski; 
miręs 1861 m.) suprojektuotą skulptūrą Povonzkų kapinėse. Tas pats 
motyvas yra Vilniaus Rasų kapinėse ant Teresos Lukaševič (Teresa 
Łukaszewicz; mirusi 1891 m.) bei Leono ir Aleksandro Hrynevickių 
(Leon, Alexander Hryniewiccy; mirę 1895 ir 19[00] m.) antkapių. 
Abu sukurti žymiai vėliau negu šis Suvalkuose, nes dešimtajame  
XIX a. dešimtmetyje. Tai leidžia rizikuoti ir teigti, jog Septynių 
tikėjimų kapinių ansamblis ir jo meno kūriniai (įskaitant Nonevičių 
šeimos antkapį) galėjo būti Rasų kapinėse dirbusių amatininkų inspi-
racijos šaltinis. Tačiau norint surašyti ir palyginti abiejų nekropolijų 
kūrinius, būtina surinkti papildomos informacijos ir atlikti išsamų 
tyrimą. Tai jau kito straipsnio tema. 

23 Ibidem, p. 454–455.
24 Dalis kryžių imituoja medžio kamieną ir yra patalpinta ant uolos pavidalo cokolių.
25 Apie Tadeušą Čaikovskį rašė M. I. Kwiatkowska ir kt., op. cit., p. 109–111.
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sąjungos narė. Mokslinių susidomėjimų sritis – šiaurės rytų Lenkijos, Lietuvos, 
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joje, 2013 m. – moksliniame Vilniaus Rasų kapinių inventorizacijos projekte. 
Bendradarbiavo su Kardinolo S. Višinskio universiteto parodų galerija „Galeria 
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SOFIJA JūRATė VyLIūTė

ALTORIų MEISTRAS IR JO DUKTė  
IŠ SUVALKų

Nuodugniau tyrinėjant1 Suvalkuose gimusios dainininkės Anelės 
Karaliūtės gyvenimą ir asmenybę, atsiskleidė sena ir įdomi meno genu 
paženklintos giminės istorija. Iki šiolei menkai arba visiškai nepažinta, 
dūlėjusi po raudona penkiasdešimtmečio marška.

Giminės ašis, apie kurią sukasi šešios kartos – Adomas Karalius 
(1854–1946), medžio meistras, sakralinės tautodailės kūrėjas, Lietu-
voje ir Lenkijoje garsėjęs stilingais bažnyčios vidaus elementų droži-
niais.

Gimė Adomas Karalius Šakių apskrities Briedžių kaime, ūkininko 
šeimoje, augo pratinamas prie žemės, tačiau patraukimą ir gabumą 
rodė medžio darbams. Šaltiniai mini, kad pirmasis jį pastebėjo kny-
gnešių tėvu vadinamas, uždrausto lietuviško rašto skleidėjas, Sudargo 
parapijos klebonas Martynas Sederavičius (1829–1907): važinėdamas 
po apylinkes išvydo pas ūkininką gražiai išskaptuotas klumpes ir su-
sidomėjo, kas gi jas padarė. „Sūnus Adomėlis, tasai, kurs lauką aria“, 
– atsakęs ūkininkas. „Daugiau nears. Jeigu moka taip gražiai klumpes 
išdailinti, tai mokės ir Dievo garbei padirbėti.“ Nuvežė klebonas Ado-
mėlį į Šakius pas dailidę, aprūpino jį mokslo ir pragyvenimo lėšomis2. 
Vaikinas  su  užsidegimu ėmėsi amato, gamino baldus miestiečiams ir 
sinagogai, o apie jo pirmuosius darbus bažnyčiai (1886 m. pastatė du 
altorius ir ciboriją Pakuonio parapijos bažnyčioje) labai greitai paskli-

1 Apie A. Karaliūtę-Bačkuvienę rašiau knygoje „Lietuviai ir muzika Sibire“, 2013,  
p. 391–395; ji minima: Bruveris, Jonas. 2006. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras,  
p. 142.

2 Pastarnokas Julius. Norėčiau ir miręs būt naudingas. XXI amžius, 2004, Nr. 36.
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do kalbos visoje Suvalkijoje. Sukūręs Gudelių Švč. Mergelės Marijos 
Škaplierinės bažnyčiai tris medinius altorius (1898), Adomas Karalius 
jau įsivardino profesionaliu medžio meistru; XXI amžiaus dailėtyrinin-
kai Gudelių bažnyčios altorius priskiria prie „patraukliausių Lietuvos 
neogotikinio stiliaus ansamblių. [...] Kuklių mastelių, lengvų formų 
ąžuoliniai baldai tapo keleto šio krašto bažnyčių įrangos prototipais“3. 
Praėjus vos metams, A. Karalius pastatė Gelgaudiškio bažnyčioje tris 
XIX–XX amžiaus sandūrai būdingo neogotikinio stiliaus altorius, vėl-
gi priskiriamus prie „svarbiausių neogotikos altorių“ (A. A.)4.

1903 metais Adomą Karalių randame Suvalkuose, anuometinia-
me Suvalkų gubernijos centre, kur prabėgs penkiolika kūrybingiausių 
jo gyvenimo metų. Pirmajai žmonai mirus, vedęs antrą kartą, augi-
na vaikus, jaučiasi įvaldęs drožybos techniką, spaudoje pasiskelbia:  
„...dirbu altorius ir  altorėlius su visu išbaigimu, paveikslus ir stovylas, 
visokio stiliaus sakyklas ir klausyklas, krikštines, suolus...“5.

Perskaitęs tokį skelbimą Birštono parapijos klebonas Jonas Kar-
velis, kaip tik bebaigiąs statyti dabartinę Šv. Antano Paduviečio baž-
nyčią, pakvietė Adomą Karalių sukurti medines vidaus dalis. Pasak 

3 Aleksandravičiūtė Aleksandra. XVII–XIX a. altorių probleminių tyrimų gairės. Užnemu-
nės bažnyčių retabulai. Logos 49, 2006, lapkritis, gruodis.

4 Plačiau apie Šakių dekanato bažnyčių altorius: Lietuvių sakralinės dailės katalogas, VI 
knyga.

5 Šaltinis, 1908, Nr. 11.

Anelės biustas. Antanas Aleksandravi-
čius. Bronza. 1920

Adomas Karalius (1854–1945)
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istoriko Vytauto Kuzmicko, klebonas buvęs sužavėtas meistro išdrož-
tais altoriais, klausyklom, sakykla, grakščiu, neogotikiniu vargonų 
prospektu. Praėjo šimtas metų – Birštono bažnyčios interjeras stipriai 
tebeveikia tikinčiuosius ir atklydusiuosius, žinovai aukštai vertina 
meistrą: „...trys altoriai, sakykla, vargonų prospektas, keturios klau-
syklos, suolai, zakristijos baldai – atkartoja architektūroje įkūnytas 
neogotikos formas ir sudaro stilingą ansamblį. Dydžiu ir grožiu išsi-
skiria Didysis altorius.“6

Tuo metu prie Nemuno, Alytaus apskrityje, ganydamas pievoj 
karves, iš molio visokius gyvulėlius, paukščius lipdė būsimasis skulp-
torius Antanas Aleksandravičius (1885–1970). Sulaukęs aštuoniolikos 
atvyko į Suvalkus pasimokyti drožybos iš Adomo Karaliaus. Juodu, 
atrodo, darniai sugyveno, išpažino tuos pačius Menininko, Žmogaus 
idealus, abu be galo darbštūs, keliaudami po artimesnes ir tolimesnes 
apylinkes išpuošė savo dirbiniais Studenos (Studzieniczna), Ščebros 
(Szczebra), Piontnicos (Piątnica) ir kitas bažnyčias; Karalius pavesda-
vęs mokiniui ornamentų raižybą. Remiamas geradarių kunigų Alek-
sandravičius vėliau mokėsi Varšuvos dailės mokykloje, Čikagos dailės 
institute, Peterburgo dailės akademijoje, bet protarpiais vis grįždavo 
pas Adomą Karalių. Per gyvenimą sukūrė apie 600 skulptūrų, portre-
tų, biustų – Lietuvai nusipelniusių didžių asmenybių (Maironio, Ba-
sanavičiaus, Vytauto Didžiojo, Kipro Petrausko ir kt.). Jis sukūrė ir  
A. Karaliaus dukters Anelės biustą. 1940  metais įsiveržę į Lietuvą 
rusų kareiviai sunaikino kelis šimtus Kaune saugomų Antano Alek-
sandravičiaus darbų – skulptorius buvęs taip priblokštas, jog „galvo-
jęs apie savižudybę“.

Oficialiuose sovietmečio leidiniuose Antanas Aleksandravičius 
minimas vos keletu eilučių – Adomas Karalius neturi jokio atgarsio. 
Neaišku, kiek, kur, kokių altorių, kryžių, koplytėlių yra sukūręs ir pa-
statęs – iki šiolei jie nekataloguoti, trumpai paminimi kai kurių autorių 
straipsniuose, aptinkami Lietuvos bei Lenkijos teritorijoje.

Neseniai (2017 metais) tarp senų popierių giminaičiai atrado 
brangų dokumentą – „Adomo Karaliaus darbų bažnyčiose sąrašą“. 
Užrašytą pieštuku Adomo dukters Bronės. Tikėtina, padiktuotą jau 
garbaus amžiaus sulaukusio Karaliaus: ne absoliučiai tikslų ir išsamų, 
o „kiek prisiminė“ (antai neįrašyta Bagotosios parapijos Šv. Antano 
Paduviečio bažnyčia; dalinant darbus į gotikinio ir romantinio stiliaus, 

6 Miliauskienė Henrieta. Religinis gyvenimas Birštone, Šv. Antano Paduviečio bažnyčiai 100 
metų. www.bernardinai.lt, 2009 m. liepos 28 d.
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Sasnavos bažnyčios drožiniai priskirti „romantiškam stiliui“, o prof. 
Aleksandra Aleksandravičiūtė įvardina juos „vienu svarbiausių neo-
gotikinių ansamblių“; Birštono parapijos bažnyčioje esą trys A. Kara-
liaus padirbti altoriai, viena sakykla ir dvi klausyklos, tuo tarpu dai-
lėtyrininkė Henrieta Miliauskienė A. Karaliaus rankų darbui priskiria 
keturis šios bažnyčios altorius, vargonų prospektą, suolus, zakristijos 
baldus). Vis dėlto atrastas sąrašas parodo apytikrį bažnytinių darbų 
skaičių, jų sukūrimo laiką ir pasiskirstymą.

Darbų apimtis įspūdinga. Keturiose Lenkijos bažnyčiose – goti-
kos stiliaus altoriai, sakyklos, klausyklos, suolai (Punske, Mažajame 
Plocke, Kubilinoje, Krasnybore), šešiose – romantinio stiliaus altoriai 
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(Prieraslyje, Pilypave, Studenoje, Kolne, Sylvanovcuose bei vietovėje 
Rutki). Ir Punsko Švč. Mergelės Marijos Dangun ėmimo bažnyčios 
medinių dalių stilių nulėmė Adomo Karaliaus idėjos. 1891 metais, 
užbaigus bažnyčios statybą (tokia data iškalta laiptuose), jos įran-
ga nepatenkintas anuometinis (1897–1910) Seinų vyskupas Antanas 
Baranauskas pageidavo perstatyti centrinį altorių. Tada Adomas Ka-
ralius padarė ąžuolinius neogotikinio stiliaus didįjį altorių, sakyklą 
ir klausyklą. Sekdami jo pavyzdžiu, tris šoninius altorius, vargonų 
prospektą, klausyklas sukūrė kiti meistrai. Šios bažnyčios vidaus an-
samblis pribloškiantis. Pirmą kartą įėjusiam į Punsko bažnyčią kvapą 
užgniaužia aukštybėsna kylančių linijų trauka, prieblandoj tirpstanti 
tamsaus medžio spalva – dangiška šventumo aura. Kasdien tai pati-
riantis parapijos vikaras kun. Marius Talutis sako: „Labai talentingas 
buvo Adomas Karalius.“ Parapijiečiai irgi jaučia dvasingumą žadi-
nančią aplinką, myli savo bažnyčią – ji gausiai išpuošta darželio gė-
lėmis, žalumynų vainikais (bent tokią pamačiau, apsilankiusi 2017 
metų rugpjūtį), dalyvauja šv. Mišių aukoje ir nuoširdžiai meldžiasi, 
nepaisydami tautinės atskirties (vienoje bažnyčios pusėje lenkų vė-
liavos, kitoje – lietuvių).

Lietuvoje Adomo Karaliaus vardas siejamas su Suvalkijos piet-
vakarių bažnyčiomis, kur „daugelis išlikusių altorių yra mediniai“. 
Išskirtiniais, be jau minėtųjų Birštono ir Gudelių, laikomi Višakio Rū-
dos dvibokštės Šv. Stanislovo bažnyčios „meniškas interjeras [...], trys 
gražūs mediniai altoriai“, Bagotosios Šv. Antano Paduviečio bažny-
čios navų altoriai, „dailiai išdrožinėta neogotikinių formų sakykla“. 
A. Karaliui priskiriamas ir Šilavoto bažnyčios ansamblis. Jis pats mi-
nėtame sąraše dar mini dvidešimt septynias – Vilniaus, Kauno, Vil-
kaviškio, Marijampolės, Alytaus, Lydos apskričių bažnyčias, kuriose 
palikti jo darbai.

yra žinių, kad Adomas Karalius siųsdavęs savo darbus į Čekos-
lovakiją, gaudavęs iš ten padorų atlyginimą. Pinigai buvo reikalingi 
šeimai išlaikyti: užaugino ir išleido į mokslus septynis vaikus. Matyt, 
gaudamas daugybę užsakymų, įsirengė Suvalkuose dirbtuvę. Vaikai 
girdėdavo, kaip jis ten kiekvieną dieną nuo ankstaus ryto kala, raižo, 
brūžina – per visą gyvenimą, net ir perkopęs devynias dešimtis... Gra-
žaus žmogaus gražaus gyvenimo pavyzdys. 

Gerai nužiūrėjo Sederavičius – ne žagrei Adomėlio rankos sukur-
tos buvo...

Tikras menas nesensta ir nemiršta, gal tik laikinai užmarštin pa-
nardintas gali būti.
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1918 metais Adomas Karalius su šeima parvyko Nepriklausomy-
bę atkūrusion Lietuvon. Apsigyveno Marijampolėje, nusipirko Aušros 
gatvėje namą – pirmajame aukšte šeima miega, valgo, mokosi, pešasi, 
dainuoja, viršuje, mansardoje – iš Suvalkų perkeltos dirbtuvės, kurio-
se kartais stuksendavo ir dešimt nagingų vyrų. Atidarius Marijampo-
lėje amatų mokyklą (1926), Adomas Karalius dar prisiėmė praktikos 
darbų mokytojo pareigas. Kadangi amatininkai Marijampolėje tuomet 
labai sunkiai vertėsi – neišlaikydavo žydų konkurencijos, gerai dirbo 
– mažai uždirbo, – siekdamas pakelti jų prestižą, įsipareigojo kilniam, 
bet daug laiko, žinių ir energijos reikalaujančiam pedagogo darbui  
(„...ryte keturios valandos praktikos dirbtuvėse, popiet – keturios va-
landos teorinių pamokų“, J. Barkauskas). Griežtą režimą taikė ir savo 
vaikų auklybai. Visi septyni užaugo gabūs, gražūs, darbštūs, religingi, 
linkę į meną.

Sukaliojimasis nuo mažens tėvo dirbtuvėje ugdė berniukų potrau-
kį medžio raižybai. Sūnus Kazimieras (gim. 1902 m.), baigęs keturias 
Suvalkų gimnazijos klases, gavo stipendiją ir išvyko į Čekoslovakiją, 
kur 1929 metais baigė amatų mokyklos drožybos skyrių. Įstojo į Pra-
hos aukštąją pramonės meno mokyklą, tačiau nežinia dėl kokių prie-

Adomas Karalius su sūnumi Suvalkų dirbtuvėje (matyt, mėgo moderniai rengtis 
– atrodo lyg dailininkas iš Montmartro) (Nuotr. iš seno albumo)
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žasčių mokslą metė. Grįžo pas tėvus į Marijampolę. Vėliau dirbo Telšių 
amatų mokyklos dirbtuvių vedėju, o žemaičiai skleidė legendas apie 
jo stebuklingus drožinius bažnyčiai; patikrinęs žmonių prisiminimus 
ir bažnyčios knygas, Povilas Šverebas tvirtina: Kazimieras Karalius 
išdrožė Telšių mažajai bažnyčiai centrinį altorių, o Katedrai – vysku-
po sostą ir ciboriją7. Nuo 1940 m. jis gyveno, dirbo, mirė ir palaidotas 
Vilniuje.

Jauniausias Adomo ir Petronėlės Karalių sūnus Vytautas, kaip 
nurodo „Darbų bažnyčiose sąrašas“, kartu su tėvu padirbo romantinio 
stiliaus altorių Pajevonio bei sakyklą Sasnavos bažnyčioms, mokyto-
javo Marijampolės amatų mokykloje. Prieš karą emigravo į Jungtines 
Amerikos Valstijas, ir ryšius su gimine atgaivino tik jo palikuonys, 
sudarę ir atsiuntę į Lietuvą giminės genealogijos medį. Šalia kelių jau-
nesniųjų kartų jiems pavyko susekti tris kartas iki Adomo Karaliaus, 
vadinasi, genetika jau turėjo laiko suformuoti tam tikrą žmogaus tipą.

Karaliams būdingi meniškieji polinkiai akivaizdūs Adomo duk-
ters Jadvygos Karaliūtės (1908–1968) šakoje. Ji užaugino dukterį 
Aldoną Petrelevičiūtę-Kogelienę, o šios dukra Raimonda Kogelytė-
Simanaitienė pasirinko menininkės profesiją; baigė Vilniaus dailės 
akademiją ir yra Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakulteto 
doktorantė, dėsto dailės istoriją. Prosenelio Adomo Karaliaus darbus 
ji taip apibūdina: profesionalaus medžio meistro darbai, jo stilius isto-
ristinis (neogotika, neobarokas).

Aldonos Kogelienės namuose tebėra senelio Adomo Karaliaus 
palikimas: rokoko stiliaus baldų komplektas – stalas, keturios kėdės, 
kanapa, veidrodis, rėmai Aldonos portretui.

Keturių A. Karaliaus vaikų likimus skaudžiai sužalojo rusų oku-
pacija ir žiaurioji Sibiro tremtis. Į pirmąjį 1941 metų birželio 14-osios 
ešeloną pateko vyriausias sūnus Vladas su žmona ir vaikais. Taip pat 
duktė Antanina (1894–1971), „nusikaltusi“ tuo, kad ištekėjo už Vil-
kaviškio apskrities viršaičio, išmintingo administratoriaus, teisingai 
tvarkiusio žmonių reikalus, uolaus patrioto Antano Kubiliaus; trė-
mimo metu atskirtas nuo šeimos, 1943 m. jis žuvo Rešiotų lageryje 
(„mirė įkalinimo vietoje“). Antanina, iškentėjusi šaltį ir badą prie Lap-
tevų jūros, paskui Jakutske, šeštajame dešimtmetyje grįžo Lietuvon 
jau su suaugusiais savo vaikais Danute ir Vytautu, su žentu tremtiniu 
Gediminu Lukošaičiu bei dviem anūkais.

7 Šverebas Povilas. Telšių Mažoji bažnyčia: tarp legendų ir faktų. Kalvotoji Žemaitija,  
2017 m. rugsėjo 5 d.
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Duktė Bronė Karaliūtė turėjo gražų balsą ir me-
ninių ambicijų, mokėsi dainavimo Kauno muzikos 
mokykloje, tačiau sulaukusi dvidešimties ištekėjo už 
Lietuvos kariuomenės generalinio štabo karininko 
Vinco Kiršino ir solistės karjeros nebesiekė – anuo-
met ir nepriimta buvo studijuoti ištekėjusiai moteriai. 
Taigos meškų Bronė nepamatė, bet gyvenimą vis tiek 
sugriovė staigūs istorijos posūkiai, politiniai postū-
miai. Prasidėjus karui, Lietuvos Nepriklausomybės 
kovų dalyvis, atsakingas pareigas Lietuvos kariuome-
nėje ėjęs plk.V. Kiršinas sovietų buvo pasiųstas Mas-
kvon ir paskirtas į Raudonosios armijos 16-osios divi-
zijos šaulių štabą, mirė Oriolo srities karo ligoninėje 
(1943). Našlė Bronė (1898–1970) vienišo gyvenimo 
dienas leido Kaune.

Tikėtina, kad visos Adomo Karaliaus dukterys 
jaunystėje dainavo, nors žinių apie tai nėra. Kaip ir 
neaišku, ar namuose buvo koks nors muzikos ins-
trumentas ir ar vaikai gavo bent minimalų muzikinį 
išsilavinimą. Veikiausiai – ne. Karalių pastogėje vieš-

Adomo Karaliaus baldų komplektas (Raimondos Simanaitienės nuotr.)

Anelė Karaliūtė-Bačkuvienė  
(1909–1990)

ALTORIų MEISTRAS IR JO DUKTė IŠ SUVALKų



204

patavo dailės Mūza. Tačiau viliojantį Muzikos balsą girdėjo ne vienas. 
Profesionalios dainininkės keliu sukti mąstė Bronė – juo nuėjo Anelė. 

Anelė gimė 1909 metais, kai tėvai jau buvo įsitvirtinę Suvalkuo-
se. Mieste veikė keturios pradžios mokyklos, neoklasicizmo stiliaus 
Šv. Aleksandro bažnyčia, kurioje, sakoma, išlikę įžymiausio klasiciz-
mo dailininko Lietuvoje Pranciškaus Smuglevičiaus (1745–1807) pa-
veikslų; mūrinis gimnazijos pastatas, garsėjęs kaip „vienas įdomiausių 
ir gražiausių pastatų Suvalkuose“8. Ruseno ir lietuvių kultūros židi-
nių. „Vienybės“ draugija 1908  metais subūrė lietuvių chorą ir suren-
gė pirmą koncertą – vakarą, kuriame „lietuvaitės pirmą kartą viešai 
pasirodė tautiniais drabužiais“ (Bronius Kviklys). Šį chorą savo ži-
niomis ir energija rėmė iš Varšuvos atvažinėdavęs Muzikos instituto 
studentas, būsimasis kompozitorius Stasys Šimkus (1887–1943). Jis 
dėjo didžiules pastangas chorinio dainavimo įgūdžiams bei kultūrai 
ugdyti, lankydavo mažų miestelių chorus, įkvėpdavo jiems entuziaz-
mo ir pasiryžimo. Beje, atostogų metu Stasys Šimkus mokė dainuo-
ti ir Punsko lietuvių chorą, „seniausią iš lietuvių chorų Sūduvoje“  
(B. Kviklys): 1907 metų vasarą jis surengė pirmą šio choro koncertą, 
kaip rašo „Šaltinis“, keistoje salėje: „...ilgas, ilgas mūrinis dvaro tvartas, 
dengtas lentutėmis; jis gražiai išvalytas, smiltimis išbarstytas, medžių 
šakomis iškaišytas. O už sienos kada-ne-kada girdėti avių bliovimas“9.  
S. Šimkaus diriguojamas Punsko lietuvių choras šioje „salėje“ padai-
navo keturiais balsais aštuonias lietuvių liaudies dainas, buvo suvai-
dintas ir spektaklis (Anicetas Arminas10). O rudenį pirmas viešas lie-
tuvių choro vakaras įvyko jau ir Seinuose.

Tokioje tautinio sujudimo aplinkoje atsidūrė į Suvalkus persikėlu-
si Adomo Karaliaus šeima. Jų tapatumo jauseną, be abejonės, žadino 
ir senovės pėdsakų turtingos apylinkės: Sūduvos ežerai, ežerėliai, miš-
kai, jotvingių pilkapiai, užgesusiom baltų šventovėm alsuojantys pilia-
kalniai, kaip Šiurpilis – „buvęs jotvingių genčių centras“ (B. Kviklys), 
iš kurio didysis Lietuvos kunigaikštis Kęstutis puldavęs kryžiuočius. 
O ir lietuviškų vietovardžių Suvalkų apskrityje „labai daug“ (B. Kvi-
klys).

Anelė Suvalkuose baigė pradžios mokyklą, įstojo į gimnaziją. Ji, 
aišku, girdėjo lietuvių „Vienybės“ chorą, tačiau, ar pati jame dainavo, 
nežinome. 

8 Kviklys, Bronius. 1966. Mūsų Lietuva. JAV: Lietuvių enciklopedijos leidykla, p. 594.
9 Stasys Šimkus. Sudarė ir paaiškinimus parašė D. Palionytė. Vilnius, 1967, p. 40.
10 Lietuvių chorai. Vilnius, 1998, p. 40.

SOFIJA JūRATė VyLIūTė 



205

Pilnametystės sulaukusiai Anelei palankios sąlygos reikš-
tis meniniais gabumais atsivėrė Marijampolės gimnazijoje. Ši 
gimnazija – Lietuvos šviesuolių kalvė, patriotinės inteligentų 
kartos židinys. Joje formavosi ir kai kurios kultūrinės tradici-
jos. Anų laikų gimnazistės prisimena dainavusios gimnazijos 
chore, giedojusios bažnyčioje, gerus balsus turėję sudarydavo 
ansamblius, dainuodavo solo; jos ir šokdavo, net baleto būreliai 
veikė11. Būdavo rengiami ir vaidinimai. Apie Anelę Karaliūtę 
pasakojama, jog Marijampolės gimnazijoje „dainavo, šoko, vai-
dino“. Ir gyvenimo kelią pasirinko. Nuo mažens noriai piešusi, 
ilgokai dvejojo: dailė ar muzika? Baigusi gimnaziją vis dėlto 
stojo į Kauno muzikos mokyklą. Paskirta kompetentingos vo-
kalo pedagogės, žymiausios Valstybės teatro solistės Vlados 
Grigaitienės klasėn, gavo viską, ką Lietuvos mokykla turėjo 
geriausio. Pati irgi buvo prigimties dosniai apdovanota: plačių 
galimybių balsas, jautri ausis, sceniška išvaizda, įgimtas grakštumas. 
Dar nebaigusiai studijų teatras pasiūlė vaidmenį Giacomo Puccini 
operos „Sesuo Angelica“ premjeroje (1933).

Debiuto vaidmeniui, kurį sukūrusi dainininkė priimama (arba 
nepriimama) į teatrą, Anelė Karaliūtė pasirinko pagrindinę Rachilės 
partiją Jacques Halevy operoje „Žydė“. Nuo tada (1937 m.) ji – 
Lietuvos valstybės teatro operos solistė. Konkurenciją teko išlaikyti 
didelę, nes scenoje dainavo daug ir labai gerų sopranų (V. Grigaitienė,  
A. Dambrauskaitė, E. Kardelienė, P. Zaniauskaitė ir kt.). A. Karaliūtė 
tarp jų nenublanko, kūrė vis naujus vaidmenis, dalyvavo Kauno radio-
fono koncertuose. Atkreipė į save spaudos ir publikos dėmesį. Sulaukė 
pripažinimo. Ir meilės.

Engelberto Humperdincko operos „Jonukas ir Gretutė“ prem-
jeroje (1938 m. gruodžio 23 d.) Raganą dainavo jau vadindamasi 
Karaliūtė-Bačkuvienė. Jis – Lietuvos kariuomenės husarų pulko vadas 
pulkininkas leitenantas Juozas Bačkus.

Tragiška asmenybė, idealistas. Dvidešimtmetis jaun-
uolis iš Vilkaviškio apskrities kaimo išėjo savanoriu į 
organizuojamą Lietuvos kariuomenę. Baigusiam Aukštuosius 
karininkų kursus, Prahos generalinio štabo akademiją vėrėsi 
tiesus kelias aukštyn. Žvelgdamas į gyvenimą plačiau,  
J. Bačkus matė trūkumų vyriausybės darbe ir dalyvavo karininkų 

11 Marija Ciplijauskaitė-Janulevičienė, in: Česnys, Gintautas. 1999. Didžiuojuosi savo tėvu. 
Vilnius, p. 145.

Anelė Karaliūtė  
G. Puccini operoje 
„Sesuo Angelica“
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maište, už ką Karo lauko teismo buvo nuteistas ir 
pašalintas iš karo tarnybos. 1939 metais laipsnis 
grąžintas. Tačiau šviesių dienų bebuvo likę nedaug. 
1940-aisiais prasidėjo Lietuvos okupacija.

Birželio 14-ąją, kurią dabar vadiname Gedulo die-
na, Bačkų šeimą su aštuonių mėnesių kūdikiu ginkluoti 
kareiviai išplėšė iš namų ir – į Sibirą. Apie atskirto vyro 
likimą Anelei pranešė, kad „nuteistas dvidešimčiai 
metų be susirašinėjimo“. O iš tiesų – 1942 metų lapkritį 
Juozą Bačkų sušaudė Sverdlovsko lageryje.

Anelę atgabeno į Kamenį prie Obės. Tai Altajaus 
krašto miestelis netoli Kinijos sienos, į jį tą vasarą iš 
Kauno miesto ir Rokiškio apskrities atitrėmė apie 400 
žmonių. Dauguma jų – mokytojai, karininkų šeimos, 
gydytojai. Miestelis nedidelis, mediniais šaligatviais, 
namai vienaaukščiai, dalis žmonių (tarp jų atvežtieji 
iš Lenkijos, Baltarusijos) patalpinti žeminėse. Lietuvių 

tremtinius iš pradžių apgyvendino tvartuose, sandėliuose, vėliau – 
nešildomuose barakuose, o šaltis čia siekia iki 60 laipsnių; dirbo jie 
statybose, plytinėse, vilnų karšykloje. Kai kurias šeimas 1942 metų 
vasarą išgabeno į šiaurę, prie Laptevų jūros. Likusieji gyveno labai 
vargingai, badavo12.

Jei ne balsas, gražiai auginta, vargo nemačiusi jauna moteris su 
mažu kūdikiu nebūtų ištvėrusi Altajaus akmenų krašte (ten ir lageriai 
vadinami Akmenų – Kamenlag). Prisistatė artiste, dainininke, o su ar-
tistais bolševikai elgėsi atsargiai – juk pats Stalinas mylėjo Didžiojo 
teatro solistę. Bačkuvienei paskyrė darbą „pagal profesiją“ – dai-
navo kultūros namų koncertuose, vadovavo mėgėjų būreliams, mokė 
chorą kariškų dainų, rengė pompastiškas Spalio revoliucijos, Gegužės 
1-osios renginių programas – vis, kad duonos kąsnį sau ir (nežinia, 
kieno prižiūrimam) sūnui uždirbtų. Tremties prisiminimų ji neužrašė, 
kentėjimų neišsipasakojo. Buvo santūri, ambicinga, stoiška. Dirbo, kur 
ir ką jai leido, ką sugebėjo, tvirtai, kaip ir tėvas, įsipareigojusi menui 
ir žmonėms. „Reabilitacijos neprašiau, – rašė vėliau. – Neturėjau jokio 
turto ir nesijaučiu kalta.“

Po penkerių tremties metų Anelei Bačkuvienei su sūnumi leido 
grįžti Lietuvon. Apsigyvenusi Marijampolėje, tikėjosi sugrįšianti 

12 Tremties ir kalinimo vietos. Parengė Aldona Juodvalkytė-Sučylienė. Lietuvių katalikų 
mokslo akademija, 1995, p. 139–140.

Plk. ltn. Juozas  
Bačkus (1899–1942)
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ir į operos sceną. Tačiau į teatrą jos nepriėmė. Taip ir 
baigėsi operos solistės Anelės Karaliūtės-Bačkuvienės 
sceninė biografija. Nuo 1948 metų ji dėstė solfedžio 
Kauno dešimtmetėje muzikos mokykloje, vadovavo 
mėgėjų rateliams. Ir auklėjo sūnų Vyturį muzikantu. 
Iki netikėtos savo baigties (2005) Vyturys Bačkus 
griežė violončele Nacionalinio operos ir baleto teatro, 
Nacionalinės filharmonijos simfoniniuose orkestruose, 
mokytojavo.

Violončelės liniją Karalių giminėje pratęsė Vy-
turio sūnus Mindaugas Bačkus, vienas žymiausių, 
kūrybingiausių respublikos violončelininkų, nuo 2009 
metų vadovaujantis Klaipėdos kameriniam orkestrui. 
Auginantis, kaip ir prosenelis, keturias dukteris: viena 
mėgina violončelę, kita smuikuoja, sūnus – profesio-
nalus džiazo muzikantas.

Išaugino muzikantų ir Kazimiero Karaliaus šaka: jo 
sūnus Lionginas – altininkas, anūkė – violončelininkė.

Žmonės seniau sakydavo: Karaliai – tai bohema, 
menininkai ir gėrovai. Na, gal kuris ir mėgo atsipalaiduoti Bakcho 
prieglobstyje. Bet vis dėlto būdingesnis giminei – susitelkimas dar-
bui, Gėrio idealų skleidimas. Palydėdami savo mokytoją į pensiją, 
Anelės Karaliūtės-Bačkuvienės mokiniai rašė: „Brangi Mokytoja, Jūs 
išugdėt mumyse meilę menui, grožiui, Jūs nuostabiomis muzikinėmis 
priemonėmis suteikėte mums džiaugsmo pabūti fantazijos šalyje. Už 
rūpestį, už motinišką šilumą tariame Jums nuoširdų ačiū.“

Mieli žodžiai, brangūs žodžiai... Bet ar galėjo jie atlyginti už atimtą 
sceną, sugriautą šeimą, pražudytas gyvenimo viltis ir siekimus...

Karalių šeimos kapas Marijampolėje  
(Romo Linionio nuotr.)

Prosenelio ADOMO KARALIAUS (gimusio 1854 m. lapkričio mėn. 
25 d., mirusio 1946 metais) darbų bažnyčiose sąrašas

GOTIŠKAS  STILIUS

LIETUVOJE:

kAUNO APSkRITIS 
1.    Pagražantis        (3 altoriai); 
2.    Panemunėlis      (3 altoriai); 
3.    Birštonas           (3 altoriai, 1 sakykla, 2 klausyklos); 
4.    Pakuonis           (2 šoniniai altoriai, 1 cimborija);

ALTORIų MEISTRAS IR JO DUKTė IŠ SUVALKų
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MARIJAMPOLėS APSKRITIS

1.    Šilavotas           (3 altoriai, 1 sakykla); 
2.    Gudeliai            (3 altoriai);

VILKAVIŠKIO APSKRITIS

1.    Alvitas              (1 altorius);

ŠAKIų APSKRITIS

1.    Gelgaudiškis     (3 altoriai);

LyDOS APSKRITIS (EIŠIŠKIų APSK.)

1.    Nočia              (2 altoriai); 
 
LENKIJOJE:

1.    Punskas / Suvalkų apsk.             (1 altorius, 1 sakykla, 1 klausykla); 
2.    Mažasis Plockas / Kolno apsk.    (2 altoriai, 1 sakykla); 
3.    Kobylino / Mazovijos apsk.   (1 sakykla, lonkos); 
4.    Krasnybor                                  (1 altorius); 

ROMANTIŠKAS STILIUS

LIETUVOJE:

VILNIAUS APSkRITIS

1.    Aukštadvaris                (3 altoriai); 
2.    Rudamina                     (3 altoriai, 1 sakykla);

VILKAVIŠKIO APSKRITIS

1.    Divyžiai                       (3 altoriai); 
2.    Alksnėnai                    (2 šoniniai altoriai); 
3.    Pajevonys                    (1 altorius) dirbo kartu su sūnumi Vytautu; 
4.    Gražiškiai                    (2 šoniniai altoriai); 
5.    Vilkaviškis                  (altoriukas – krikštinyčia);

MARIJAMPOLėS APSKRITIS

1.    Kalvarija                     (4 šoniniai altoriai); 
2.    Sasnava                       (sakykla) dirbo kartu su sūnumi Vytautu; 
3.    Višakio Rūda              (3 altoriai); 
4.    Daukšiai                      (pirmas didysis altorius);

SOFIJA JūRATė VyLIūTė 
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ŠAKIų APSKRITIS

1.    Paluobiai             (1 šoninis altorius);

ALyTAUS APSkRITIS

1.    Šeštokai                       (didysis altorius, cimborija); 
2.    ūdrija                           (2 šoniniai altoriai); 
3.    Leipalingis                   (1 šoninis altorius); 
4.    Kriokalaukis                 (1 šoninis altorius); 
Skirsnemunė / Raudonė    (1 altorius); 
Impuliuose / Šiaulių apsk.   (1 altoriukas); 

LENKIJOJE:

1.    Prieraslis / Suvalkų apsk.           (didysis altorius, 
 šoninis altorius); 
2.    Pilipavas / Suvalkų apsk.             (5 altoriai); 
3.    Studena / Augustavo apsk.    (4 altoriai); 
4.    Kolno                                         (didysis altorius, šoninis  
 altorius); 
5.    Silvanovce / Augustavo apsk.       (didysis altorius, 3 altoriai,  
 2 šoniniai altoriai); 
6.    Rutki / Lomžos apsk.                     (2 šoniniai altoriai);

Sofija Jūratė   
Vyliūtė

ALTORIų MEISTRAS IR JO DUKTė IŠ SUVALKų

SOFIJA JūRATė VyLIūTė (g. 1931 m. Kaune) – muzikologė, Lietuvos kom-
pozitorių sąjungos narė. Mokėsi Vilniaus muzikos mokykloje, baigė Lietuvos 
valstybinę konservatoriją (dabar Muzikos ir teatro akademija), dirbo Lietuvos 
radijo ir televizijos muzikos redakcijose. Parengė per 400 radijo ir televizijos 
laidų, paskelbė straipsnių mokslo veikaluose, žurnaluose, periodikoje. Skai-
tė pranešimus Baltijos muzikologų konferencijoje, tarptautinėse muzikologų 
konferencijose (Bonoje, Leipcige). Išleido keturiolika knygų. Nuo 1990 metų: 
monografijos apie egzodo dainininkus (Vladą Baltrušaitį, Slavą Žiemelytę), la-
gerių artistą Balį Radžių, įžymią Lietuvos operos solistę Ireną Jasiūnaitę (Car-
men dienoraščiai), taip pat dokumentinės prozos veikalai (Kapitono Igno byla, 
Brolis Vincentas), studija apie lietuvių muzikinį judėjimą pokario Vokietijoje 
(Lietuvių muzikai Vokietijoje 1944–1949), istorinė apybraiža Čikagos lietuvių 
opera, monografija Gyvenimas – simfonija. Kompozitoriaus Justino Bašins-
ko gyvenimas ir kūryba, istorinė dokumentinė apybraiža Lietuviai ir muzika 
Sibire (I dalis). Jūratės Vyliūtės darbai įvertinti trimis Lietuvos kompozitorių 
sąjungos premijomis, Čikagos „Lietuvių balso“ premija, ji apdovanota Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino kryžiumi (2013) bei Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybės kultūros ir meno premija (2016).
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JAUNIUS VyLIUS

kANkLIAVIMAS SUVALkIJOJE

Seniau ir dabar

Apie kankliavimą Lietuvoje XIX–XX a. yra rašę žinomi mūsų 
tautosakos ir instrumentinės muzikos tyrinėtojai A. Sabaliauskas,  
Z. Slaviūnas, P. Stepulis, M. Baltrėnienė, R. Apanavičius, V. Alens-
kas, V. Palubinskienė ir kiti. Vieni tų žinių pateikė daugiau, kiti ma-
žiau. M. Baltrėnienė knygoje „Devyniastygės kanklės“ (1997) teigia, 
kad zanavykų krašte apie 1890 metus atsirado grupinis kankliavimas. 
Kiti tyrinėtojai savo darbuose šį faktą taip pat pamini, vis dėlto visi 
daugiausia rašė apie pavienius kanklininkus, nes tais senais laikais ir 
buvo kankliuojama pavieniui. Suvalkijoje buvo nemažai pavienių kan-
klininkų, skambinusių skirtingais būdais ir nevienodomis kanklėmis. 
Tai tėvas ir trys jo sūnūs Staniuliai (Vilemai, Zapyškio sen.), Simonas 
Stankevičius ir Simanas Popiera (Salema Būda, Sasnavos sen.), Kazi-
mieras Masaitis (Seredžius), Akelaitis (Ašmonai, Šunskų sen.), Vin-
cas Bartuška (Tursučiai, Šunskų sen.), Simonas, Ambroziejus, Bona-
ventūras ir Valentinas Kalvaičiai (Katiliai, Griškabūdžio sen.), Pranas 
Puskunigis (Katiliai).

V. Bartuškos, K. Masaičio, S. Popieros ir P. Puskunigio kanklia-
vimas mokslininkų buvo užfiksuotas, padaryti įrašai, kurie išliko 
iki mūsų dienų. V. Bartuškos kankliavimą užrašė A. Sabaliauskas  
1924 m., o trijų pastarųjų – Z. Slaviūnas Tautosakos archyve 1935 ir 
1937 m. Akelaitis ir Staniuliai žinomi tik tiek, kad turėjo kankles ir 
kankliavo. Žymiai platesnę veiklą buvo išvystę Kalvaičiai (net trys jų 
kartos), kurie ne tik patys kankliavo, kitus mokė, bet ir subūrė pir-
muosius kanklininkų būrelius. Ir tik vieno Prano Puskunigio veikla 
peržengė jo gimtojo kaimo ribas: 1906 m. jis įkūrė Skriaudžių ansam-
blį, vėliau Kaune vadovavo S. Banaičio spaustuvės kanklininkams, 
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Karo muziejaus invalidų ansambliui, Šančių mokyklos moksleiviams, 
važinėjo į Panevėžį, Krekenavą, Telšius ir kitur koncertuodamas ir 
mokydamas norinčius kankliuoti, kartu su kitais kankliavimo mėgė-
jais įkūrė Kanklininkų draugiją (1925 m.), pirmąją kanklių mokyklą 
(1930 m.), parengė pirmąjį kanklių muzikos vadovėlį (1932 m.). 

Apie pavienius kanklininkus tarpukariu, 1918–1940 m., išskyrus 
senuosius V. Bartušką, V. Kalvaitį, K. Masaitį, S. Popierą, niekas nera-
šė ir žinių neplatino. Bet jei nukreipsime žvilgsnį į zanavykų kraštą, 
ten jų rasime daugiau. Pirmiausia reikėtų paminėti Prano Puskunigio 
brolio Juozo sūnų, taip pat Praną, vietos gyventojų pramintą Kriau-
čiuku. 2004 m. ieškant P. Puskunigio tėviškės vietinis Katilių kaimo 
gyventojas Albinas Kolega šio straipsnio autoriui ne tik parodė vietą, 
kur stovėjo didelė ir graži Puskunigių sodyba, bet ir papasakojo apie 
tos sodybos paskutinį šeimininką Praną Puskunigį Kriaučiuką, kuris 
turėjo kankles ir jomis skambindavo.

A. Kolega dar tada, kai vaikas buvo, ir senąjį Valentiną Kalvaitį 
Skaisgirių kaime girdėjo kankliuojant.

Tame pačiame Katilių kaime gimęs ir ten gyvenęs Antanas Že-
maitis 2004 m. papasakojo, kad jį, dar jauną vaikiną, kankliuoti išmokė 
Griškabūdžio seniūnas Juozas Bacevičius, kuris turėjo kankles ir jomis 
skambindavo. A. Žemaitis ir pats kankles buvo pasidaręs.  

J. Dovydaitis ir K. Masaitis. Padubysio k., 1932 m.

kANkLIAVIMAS SUVALkIJOJE
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2006 m. senutė Agnietė Misiukevičienė, gyvenusi Būdos kaime 
(Jankų sen., Kazlų Rūdos sav.), papasakojo, kad tarpukariu, kai dar 
jauna buvo, priklausė pavasarininkams, Griškabūdyje rengdavo susi-
rinkimus, ten girdėjo ir matė kankliuojant Griškabūdžio vargonininką 
Puidoką. O jos sesers vyras, taip pat gyvenęs Griškabūdyje, pavarde 
Demikis, irgi kankliavo, bet tik namuose, o kankles buvo pasidaręs 
pats. Kai reikėdavo nuraminti ar užmigdyti kūdikį, jis pasiėmęs kan-
kles pradėdavo skambinti ir tas vaikas tuoj nurimdavo.

Jonas Gregoravičius iš Padvengliskos k. (Sasnavos sen.) turėjo 
dvejas kankles, kurios savo forma šiek tiek skyrėsi nuo P. Puskuni-
gio ir Skriaudžių meistrų kanklių. Jis 1997 m. gyvendamas Merkinėje 
pasakojo, kad kankliuoti jį išmokė Sasnavos vargonininkas Stravins-
kas, kuris vienu metu turėjo net 10 kanklininkų ratelį. J. Gregoravičius 
1930 m. Kaune nusipirko dvejas Vilkaviškio meistrų darbo kankles, 
buvo užėjęs pas P. Puskunigį, kuris parodė, kaip reikia jomis skam-
binti. 1932 m. kartu su sesers vyru Dominyku Valiukoniu nuvažiavo į 
Italiją, kankliavo Romos gatvėse ir kavinėse, prisirinkdavo „į kepurę“ 
pinigų, dainuodavo lietuviškas dainas pritardami kanklėmis. Vėliau   
J. Gregoravičius vargonininkavo įvairiose Lietuvos bažnyčiose (pas-
kutiniaisiais metais Merkinėje), su žmona kankliuodavo per šv. Mišias 
pritardami giesmėms.

Grupinis kankliavimas XIX a. pabaigoje prasidėjęs Zanavykijoje, 
vėliau, jau XX a., plito į kapsų kraštą, pirmiausia, kaip minėta, į Skriau-
džius, vėliau į Kauną ir kitur, nenutrūko ir Pirmojo pasaulinio karo 
metu (P. Puskunigio vadovaujamų kanklių orkestrų koncertai Kaune 
ir Karaliaučiuje 1916 m.). O paskelbus Lietuvai Nepriklausomybę vėl 
plito toliau, ypač Kaune. Čia aktyviai reiškėsi P. Puskunigio, Justino 
Strimaičio, Prano Stepulio ir kitų veikla, o Skriaudžiuose tarpukariu 
buvo susidariusios net kelios kanklininkų grupės (Pavasarininkų, Šau-
lių), išaugo nauji kankliavimo mokytojai (A. Degutis, J. Alenskas). 
Kauno Radiofone vyko kanklių orkestrų koncertai, savotiškos suval-
kietiškų kanklių muzikos šventės ar bent jų užuomazgos, kuriose, be 
Kauno, Skriaudžių, Krekenavos kanklininkų, dalyvavo ir kanklininkų 
ansamblis iš Marijampolės mokytojų seminarijos, vadovaujamas mu-
ziko Juozo Kamaičio (1939 m.). Beje, kanklių muzika Marijampolėje 
suskambo dar 1905 metais, kai čia apsigyveno P. Puskunigis. Būtent 
čia jis pradėjo burti savo pirmąjį kanklininkų būrelį. Deja, negavęs 
vargonininko vietos, turėjo jos ieškoti kitur. Rado Skriaudžiuose. Tada 
buvo pradėję kankliuoti marijampoliečiai broliai ir seserys Staugaičiai 
bei Šačkai.

JAUNIUS VyLIUS



213

Komunistinei Rusijai okupavus Lietuvą ir prasidėjus Antrajam 
pasauliniam karui, kanklių muzika, be abejo, žymiai prislopo. Bet gy-
venimas nesustojo: gimė, augo vaikai, jauni žmonės tuokėsi, šventė 
šventes, pasilinksmindavo, padainuodavo, tad gal ir pakankliuodavo. 
Tik žinių apie tai neturime, išskyrus vieną, anot V. Alensko, „šviesų 
žiburėlį“ sunkiais karo metais: Skriaudžių kanklininkai išlaikė tradi-
ciją skambinti net karo metu – 1943 m. surengė koncertą Veiveriuose.

Po Antrojo pasaulinio karo, pasibaigus lietuvių partizanų kovoms 
su rusų okupantais, Suvalkijoje pirmieji atgimė Skriaudžių kanklinin-
kai, pradėję koncertinę veiklą 1956 metais. Tiesa, pavieniai kanklinin-
kai Antanina Garkauskienė, Agota Aleksynaitė, Kazys Banionis šiame 
krašte yra skambinę įvairiomis progomis ir anksčiau. Kanklės plačiau 
suskambo pradėjus kurtis etnografiniams ansambliams. Nuo 1973 m. 
kurį laiką suvalkiečių kanklėmis skambino Vilniaus pedagoginio uni-
versiteto ansamblis „Poringė“, vadovaujamas Marijos Baltrėnienės. 
1986 m. kankliuoti suvalkietiškomis kanklėmis pradėjo prie 1979 m. 
įsteigto Kazlų Rūdos folkloro ansamblio „Sūduonia“ susibūrusi kan-
klininkų grupė, gyvuojanti iki šiol. Suskambo kanklės ir zanavykų 
etnografiniuose ansambliuose: Plokščiuose (vadovė Stasė Piliutienė), 
Paluobiuose, vėliau Patašinėje (vadovė Nijolė Černevičienė), kai Ša-
kių rajono kultūros skyriaus vedėjos Janinos Martišienės rūpesčiu 
1989 m. jiems buvo nupirktos suvalkietiškos kanklės. 1992 m. vasario 
12 d. Marijampolės kraštotyros muziejaus direktorius Jonas Vasmanas 
sukvietė kankliavimo mėgėjus į pasitarimą, kur buvo nuspręsta įkurti 
prie muziejaus kanklininkų ratelį. Taip gimė „Marijampolės kankliny-
kai“, pirmąjį viešą pasirodymą surengę gegužės 16 d. Šią kanklininkų 
grupę, kuriai vadovauti ėmėsi šio straipsnio autorius, galima būtų pa-
vadinti dainuojančiais kanklininkais, nes jie kankliuodami ir dainuoja, 
tuo skirdamiesi nuo Skriaudžių ansamblio, kuriame kanklininkai tik 
skambina kanklėmis pritardami dainininkams. Nuo tada Suvalkijoje, 
palyginti nedideliame kapsų šnektos plote, maždaug 25 km atstumu 
viena nuo kitos, suvalkietiškomis kanklėmis skambina trys kanklinin-
kų grupės: Skriaudžių, Kazlų Rūdos ir Marijampolės.

Pavyko surasti šiek tiek žinių ir apie pokario pavienius kanklinin-
kus. 1961 m. Jurgis Dovydaitis, rinkdamas tautosaką Kuktų kaime, 
šalia Marijampolės, į magnetinę juostą užrašė 1901 m. gimusios to kai-
mo gyventojos Žitkuvienės pakankliuotą vieną kūrinėlį, ir tais pačiais 
metais Vaitų kaimo (Pilviškių sen.) gyventojo Juozo Merkšaičio pa-
kankliuotą dainą „Žydi darže radastėlė“, kuriai pritarė skambindamas 
kanklėmis.

kANkLIAVIMAS SUVALkIJOJE
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2004 m. užrašinėta griškabūdietė Bronė Špakauskienė pasakojo, 
kad netrukus po karo, pasibaigus bulviakasio talkai, pas jos seserį Ka-
tilių kaime vyko šokiai ir tada ji pirmą kartą pamatė ir išgirdo kankles, 
kuriomis skambino Pranas Puskunigis – Kriaučiukas. Ji labai susido-
mėjo tomis kanklėmis. Kriaučiukas išmokė ją kankliuoti. O kankles 
jai padovanojo būsimas vyras, nupirkęs jas iš Griškabūdyje gyvenusio 
žmogaus, pavarde Bakys.

Griškabūdietė Valė Pečiulienė, 2004 m. užrašinėjant paskambi-
nusi suvalkietiškomis kanklėmis kelias dainelių melodijas, pasakojo, 
kad išmoko kankliuoti pati, iš klausos, matė tą senąjį Kalvaitį, girdėjo 
jį kankliuojant.

Bliuviškių kaimo (Griškabūdžio sen.) gyventojas Petras Sinkevi-
čius tais pačiais 2004 m. pasakojo, kad jo brolis Antanas buvo pasidaręs 
kankles, gražiai mokėjo skambinti, nors jo niekas nemokė. Tas kankles 
jis pasidarė tuoj po karo. O gretimame Žaliablėkų kaime gyveno toks 
senas žmogus, pavarde Pauža, tai jis ateidavo į „rabaksus“ paskam-
binti kanklėmis, nes tuo metu kitų muzikantų ten nebuvo. Kankles lai-
kydavo ant kelių pasidėjęs, bet nedainavo, tik melodiją skambindavo.

Kankles pats buvo pasidaręs ir Jurgis Pavilonis, gyvenęs Dam-
bavos kaime (Sasnavos sen.). 1988 m. jis pasakojo, kad jas pasidir-
bo dar 1934 m. nusižiūrėjęs į netolimame Trakiškių kaime gyvenusio 
70-mečio Matulaičio kankles. Dar vienas kankles J. Pavilonis padirbo 
tokiam žmogui, gyvenusiam Plutiškėse. Kankliuodavo su broliu, ku-
ris griežė armonika, kitas brolis dar smuiku. Kankles derindavo pagal 
kamertono „la“. Storosios stygos buvo dvi: viena žarninė, kita žarninė 
apsukta. Tos kanklės užrašinėjant jau buvo aplūžusios, nebenaudoja-
mos, bet J. Pavilonis jas sutaisė ir atidavė tautosakos rinkėjams. Dabar 
jos yra Skriaudžių „Kanklių“ muziejėlyje.

1987 m. Šakiuose susibūrė folkloro ansamblis, kuriam vadovau-
ti ėmėsi muzikos mokyklos mokytoja Audronė Adomaitienė. Tada 
ji įsigijo suvalkietiškas kankles; tą patį padarė dar viena dainininkė 
ir jos abi kankliavo pritardamos dainoms. 1992 m. ansamblio veikla 
nutrūko, bet 1999 m. vėl atsikūrė, pasivadino „Šakija“, jam vėl iki  
2007 m. vadovavo Audronė Adomaitienė, tik kankliavo jau su savo 
dukra Monika.

Nuo 1989 m. suvalkiečių kanklės, kaip jau minėta, skamba za-
navykų ansambliuose. Plokščiuose (Šakių raj.) kankliavo Stasė Pi-
liutienė, profesionali kanklininkė, bet suvalkietiškomis kanklėmis 
skambino mažiau, pritardavo „Vaiguvos“ dainininkams, mokinių 
neturėjo.
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Kitaip susiklostė kankliavimo padėtis Paluobiuose, vėliau Pataši-
nėje, kur pradžioje taip pat viena kankliavo „Novos“ ansamblio vado-
vė Nijolė Černevičienė, kanklėmis pritardama vos kelioms dainoms. 
Bet kai susipažino su Kazlų Rūdos „Sūduonia“, su „Marijampolės 
kanklinykais“, iš jų gavo metodinės paramos – P. Puskunigio suval-
kietiškų kanklių muzikos vadovėlį, praktinių kankliavimo pamokų. O 
nuo 2002 m., kai Patašinėje pradėjo veikti suvalkietiškų kanklių mu-
zikos mokyklėlės skyrius, kanklininkų grupė prie folkloro ansamblio 
„Nova“ pagausėjo: kankliuoti išmoko ir suaugę, ir vaikai, o pastarieji, 
kai paaugo, ne tik papildė „Novos“ kanklininkų gretas, bet ir sudarė 
atskirą jaunųjų kanklininkų grupę. Pasivadinę „Užnoviečiu“, pradėjo 
rengti savarankiškus koncertėlius, dalyvauti „Tramtatulio“ konkur-
suose (2011 metų diplomantai).

Nuo 2003 m. Jono Jablonskio tėviškėje Rygiškių kaime N. Čer-
nevičienė ir jos „Užnovietis“ pradėjo rengti Sekminių šventes, kurių 
metu, be piemenėlių tautosakos, skamba ir kanklių muzika. Kankliuo-
ja Patašinės, Šakių, Kazlų Rūdos, Marijampolės jaunieji kanklininkai, 
gražiai priderindami skambinamas melodijas prie kitos vaikų tauto-
sakos. 2004 m. toje pačioje J. Jablonskio tėviškėje ansamblis „Nova“ 
surengė trečiąją suvalkietiškų kanklių muzikos šventę. Patašinės 
„Novos“ ir „Užnoviečio“ ansambliai, vadovaujami N. Černevičienės, 
kuriai talkina Šakių meno mokyklos smuiko klasę ir studijas Kauno 
technologijos universitete baigusi jos dukra Raimonda Černevičiūtė, 

Patašinės ansamblis „Nova“. 2016 m.
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nuo 2003 m. dalyvavo visose Lietuvos dainų šventėse, moksleivių dai-
nų šventėse, vis ką nors pakankliuodami. Abi „Novos“ ir „Užnovie-
čio“ vadovės 2005 m. į Patašinę sukvietė visus Suvalkijos jaunuosius 
kanklininkus – vėl įvyko graži suvalkietiškų kanklių muzikos šven-
tė, kurioje pasirodė vaikai ir jaunimas iš Šakių, Patašinės, Bliuviškių, 
Griškabūdžio, Marijampolės, Skaisčiūnų. Tą pačią dieną Patašinės, 
Šakių ir Marijampolės kanklininkai paskambino po keletą kūrinėlių 
prie P. Puskunigio atminimui pastatyto paminklinio akmens jo tėviš-
kės galulaukėje (tautodailininkas Antanas Bilinskas), kankliavo Šakių 
miesto dainų šventėje. Nuo 2006 m. N. Černevičienė, remiama Šakių 
meno mokyklos kanklių mokytojos Audronės Adomaitienės ir Mari-
jampolės kraštotyros muziejaus, pradėjo rengti kasmetines vaikų ir 
jaunimo vasaros kankliavimo stovyklas. „Užnoviečio“ kankliavimas 
ir „Novos“ dainos bei kapelinė muzika įrašyti į Suvalkijos folkloro an-
samblių kompaktinę plokštelę. Kai kurie senoviniai zanavykų kaimo 
papročiai – laukų apvaikščiojimas, smilkymas ir šventinimas, pirmoji 
arimo vaga, pakasant joje virtą kiaušinį, pavasarinė sėja, rugių kirti-
mo pabaigtuvės, drobių balinimas ir žlugimas – įrašyti į kompaktinę 
plokštelę (filmas „Zanavykų senieji darbo papročiai“, 2016, autoriai 
N. Černevičienė ir V. Jasulevičius). Filmo vaizdus lydi „Užnoviečio“ 
atliekama kanklių muzika.

Jau minėta, kad 1986 m. prie Kazlų Rūdos folkloro ansamblio 
„Sūduonia“ susibūrė grupelė kanklininkų. Nors ir negausi, bet gy-
vybinga, kankliuoja nuolat. Jie skambina skriaudiškio Kajetono Nau-
džiaus darbo kanklėmis, pirštus dėlioja ir per stygas braukia taip, kaip 
mokė P. Puskunigis. Jų kankliavime atsirado ir viena naujovė: lietuviš-
kų dainų užbaigose gana dažnai skamba kvarta, todėl kanklininkams 
taip pat teko šį intervalą skambinti, kad kanklių garsai nesipjautų su 
dainininkų balsais. Tokiu būdu P. Puskunigio tercinis kankliavimas 
papildytas nauja kairės rankos pirštų padėtimi. Taip skambina „Ma-
rijampolės kanklinykai“, „Nova“, „Užnovietis“. „Sūduonios“ kankli-
ninkai nuo susibūrimo iki 2003 m. kankliavo kartu su dainininkais, 
dalyvaudami beveik visuose ansamblio pasirodymuose, šventėse, iš-
vykose. O pasirodymų būta išties daug. Jau 1987 m. dalyvauta Kau-
no folkloro festivalyje „Atataria lamzdžiai“ ir tarptautiniame folklo-
ro festivalyje „Baltica“ Rumšiškėse, 1988 m. – tautosakos šventėje 
„Ant ežerėlio“ Bijotėje, J. Basanavičiaus minėjime Vilniaus meninin-
kų rūmuose. 1989 m. vėl kankliuota Vilniaus menininkų rūmuose, šį 
kartą savarankiškame „Sūduonios“ koncerte, filmuotame televizijos, 
Vilniaus festivalyje „Skamba skamba kankliai“, Vengoževo folkloro 
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festivalyje Lenkijoje (pirmoji išvyka į užsienį!). 1990 m. įsimintinas 
pasirodymas XIII Lietuvos dainų šventės Tautiniame vakare Vilniaus 
sporto rūmuose, taip pat Suvalkijos šviesuolio, tautosakos rinkėjo 
Vinco Šlekio 120-ųjų gimimo metinių minėjimas Marijampolėje. Vos 
atgavę kvapą po sausio 13-osios įvykių, „Sūduonios“ kanklininkai 
dalyvavo koncertuose Kazlų Rūdos vidurinėje mokykloje, senuosiuo-
se Trakuose – Gedimino Lietuvos sostinėje. Gegužės 22 d. kankliavo 
visiems lietuviams gerai žinomame Soldino miške, Dariaus ir Girėno 
žuvimo vietoje, prie paminklo lietuvių legendiniams lakūnams. Čia 
skambėjo Lietuvos himnas ir nuo 1933 m. Lietuvoje plačiai dainuota 
daina apie Dariaus ir Girėno žūtį „Vakar juokas mus kuteno, šiandien 
skamba liūdnos dainos“. Tada kazliečiai suvalkietiškomis kanklėmis 
skambino po keletą kūrinėlių trijuose Pyžicės miesto (Lenkija, netoli 
Ščecino) tarptautinio folkloro festivalio koncertuose, o šalia jau plevė-
savo mūsų tautinė trispalvė. 1992 m. „Sūduonia“ kankliavo ir dainavo 
Joninių šventėje Prūsijoje, ant Auksinės upės kranto (Karaliaučiaus 
sr.), kur juos pakvietė Marijampolės kraštotyros muziejaus direkto-
rius Jonas Vasmanas. 1993 m. vėl kankliuota Rumšiškėse, Lietuvos 
liaudies buities muziejaus Suvalkijos sodyboje, tarptautinio folkloro 
festivalio „Baltica“ metu. 1994 m. kankliuota Gumbinės lietuviams 
Vasario 16-osios proga, o žymiausias tų metų įvykis – suvalkietiškų 
kanklių muzikos šventė, kurioje pasirodė „Sūduonia“, „Marijampolės 
kanklinykai“, Kazlų Rūdos vidurinės mokyklos jaunieji kanklinin-
kai bei seniausias Lietuvoje kanklių ansamblis iš Skriaudžių. (Šventė 
buvo graži, deja, kitos tokios teko laukti labai ilgai.) Kazlų Rūdos vi-
durinės mokyklos jaunųjų kanklininkų būrelis gyvavo labai trumpai, 
vos keletą metų. Tuo tarpu „Sūduonios“ ansamblis tais pačiais me-
tais dar kankliavo Vilkijoje Antano Juškos gimimo 175-ųjų metinių 
proga, antrą kartą (deja, ir paskutinį) Prūsijoje, Karaliaučiaus srityje, 
ant Auksinės upės kranto prie Joninių laužo, po to dar Vilniuje, Se-
reikiškių parke, Pasaulio lietuvių dainų šventės Tautiniame vakare.  
1995 m. Vasario 16-ąją „Sūduonios“ dainininkai ir kanklininkai pa-
minėjo Ožkabaliuose, J. Basanavičiaus tėviškėje, taip pat kankliavo 
ir dainavo savo dainas Klaipėdos festivalyje „Parbėg laivelis“ ir dar 
daug kitur – visų neišvardinsi, nesurašysi, čia paminėti svarbesnieji, 
labiau įsimintini.

1996 m. „Sūduonia“ sveikino 90-ąjį gimtadienį šventusį garsųjį 
Skriaudžių ansamblį „Kanklės“, 1997 m. kankliavo Kauno Lietuvos 
žemės ūkio akademijoje aušrininko A. Vištelio minėjime, kur atidžiai 
suvalkietiškų kanklių skambėjimo klausėsi tragiško likimo kunigas Ri-
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čardas Mikutavičius, po renginio pagyręs „Sūduonios“ dainininkus ir 
kanklininkus. 1999 m. „Sūduonios“ vadove tapo kazlietė Alvytė Paba-
lienė, tačiau ansamblio veikla nepakito, gal tik sumažėjo kanklininkų 
grupelė, kiek rečiau koncertuota. Nuo 2003 m. „Sūduoniai“ pradėjusi 
vadovauti marijampolietė Eglė Bernotienė įsteigė atskirą jaunųjų kan-
klininkų grupę ir pavadino ją „Sūduoniukais“. Šią grupę sudaro tik 
vaikai, Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklos mokiniai, jie 
rengia atskiras programėles, bet pakankliuoja ir su „Sūduonia“. Be 
kankliavimo, dar mokosi kitos vaikų tautosakos, dalyvauja „Tramtatu-
lio“ konkursuose. Be E. Bernotienės, „Sūduoniukus“ mokė kankliuoti 
Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklos kanklių mokytojos 
Lijana Bartkaitė, Irena Dulinskaitė ir Elena Sakavičiūtė-Pečiulaitienė.

Nuo 1992 m. suvalkietiškomis kanklėmis skambinantys „Mari-
jampolės kanklinykai“ įvardina save kaip tautosakos mylėtojų būrelį. 
Dainų jie ieško pačiuose seniausiuose tautosakos kloduose, dainuoja 
daug vienbalsių Suvalkijos krašto dainų, kurios, žinoma, skamba be 
kanklių pritarimo. Kankliuoja pagal P. Puskunigio mokymą, atneš-
tą iš suvalkietiškų kanklių muzikos lopšio – Katilių kaimo, kuriame 
gimė grupinis kankliavimas. Marijampoliečiai įnešė kai kurių naujo-
vių į senąjį tercijinį kankliavimą. Be jau minėto kvartos skambinimo, 
kurį pirmieji pradėjo naudoti Kazlų Rūdos „Sūduonios“ kanklinin-
kai, marijampoliečiai pritardami dainoms pradėjo dainų melodijas 
skambinti žemosiomis suvalkietiškų kanklių stygomis, vadinamojoje 

Kazlų Rūdos ansamblis „Sūduonia“. 1989 m.
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dominantinėje tonacijoje. Tačiau kankliuodami lietuviškų šokių me-
lodijas, jie vėl skambina pagrindinėje kanklių tonacijoje. Tas naujas 
kankliavimo suvalkiečių kanklėmis būdas aprašytas suvalkietiškų 
kanklių muzikos vadovėlio „Skambinkime suvalkiečių kanklėmis“ 
antrajame leidime (J. Vylius, Marijampolė, 2010). Marijampoliečių 
kanklininkų būrelio branduolį sudaro muzikos mokytojai: trys iš jų 
baigę studijas Vilniaus konservatorijos Klaipėdos fakultetuose, viena 
kanklininkė baigusi Marijampolės kultūros mokyklą, būrelio vado-
vas mokęsis Vilniaus aukštesniojoje J. Tallat-Kelpšos muzikos moky-
kloje, nemažai laiko kartu su marijampoliečiais kankliavo ir dainavo 
muzikas ir vargonininkas iš Vilkaviškio. Nuo 2012 m. būrelį papildė 
du Kauno Vytauto Didžiojo universiteto magistrantai. Tad beveik iš 
muzikų sudarytas būrelis galėjo imtis ir didesnių uždavinių, ne tik 
dainuoti ir kankliuoti. Nuo 1997 m. jie pradėjo kankliavimo moky-
ti vaikus tose mokyklose, kuriose patys dirbo. Pirmosios tai padarė 
Sūduvos gimnazijos muzikos mokytoja Rasa Slankauskienė ir Mo-
kolų mokyklos-darželio pradinių klasių mokytoja Roma Upitienė, o 
kiek vėliau – Marijampolės kolegijos lektorė Dalia Venckienė. Taip 
savaime susidarė savotiška kankliavimo mokyklėlė. O „Marijampo-
lės kanklinykai“ jau pirmaisiais veiklos metais išvažiavo koncertuoti 
į užsienį, tiesa, tik į artimąjį – Karaliaučiaus sritin, į K. Donelaičio 
muziejų Tolminkiemyje. Suvalkiečių kanklės skambėjo lietuvninkų 
žemėje. Netrukus kanklės suskambo ten dar kartą ant Auksinės upės 
kranto, Obeliškėse, švenčiant Jonines. Kitą kartą – vėl netoli Prūsi-
jos pasienio, Bartninkuose, vaikų vasaros stovyklos metu. 1993 m. jų 
kanklės skambėjo Marijampolėje atidarant partizanų Tauro apygar-
dos muziejų. 1994 m. „Marijampolės kanklinykai“ nuvažiavo į Kaz-
lų Rūdą, kur skambino kanklėmis pirmojoje suvalkietiškų kanklių 
muzikos šventėje, o kiek vėliau – vėl į Prūsiją, Obeliškius, į Joninių 
šventę, kur prie laužo ištisą naktį skambėjo lietuviškos dainos, kan-
klės, sukosi rateliai. 1995 m. „Marijampolės kanklinykai“ dainavo ir 
kankliavo dar daug kur. Įsimintinas pirmasis savarankiškas pasirody-
mas Marijampolėje, J. Bendoriaus kambaryje, kur vykdavo ir repe-
ticijos, bei neilgas koncertėlis miesto savivaldybėje tarptautinės ar-
cheologų konferencijos dalyviams. 1996 m. marijampoliečiai surengė  
L. Rėzos 220-ųjų gimimo metinių minėjimą miesto bibliotekoje, tą 
pačią programėlę pakartojo vasario 16 d. Ožkabaliuose, J. Basana-
vičiaus tėviškėje. Tų metų vasarą muziejaus direktorius J. Vasmanas 
nuvežė „Marijampolės kanklinykus“ į Neringą, ten tris kartus kon-
certuota, aplankyta Preila ir L. Rėzos medinė skulptūra, pėsčiomis 
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praeita pro L. Rėzos tėviškę – smėliu užpustytą Karvaičių kaimą. 
1998 m. „Marijampolės kanklinykai“ lankėsi Lietuvos radijo garso 
įrašų studijoje, iš kur parsivežė garsajuostę su jų pačių įdainuoto-
mis dainomis ir kanklių muzika. Šį kartą marijampoliečiai kartu su 
dvylikastygėmis kanklėmis skambino ir vilniečio muziko bei kanklių 
dirbimo meistro Algio Vitlipo padirbtomis mažosiomis kankliukė-
mis – pypliukėmis, teturinčiomis devynias stygas ir skambančiomis 
oktava aukščiau nei dvylikastygės. Tokiomis kažkada kankliavo 
Skriaudžiuose P. Puskunigis ir A. Degutis. 1999 m. Marijampolės 
tautosakos mylėtojų būrelis surengė A. Juškos 180-ųjų gimimo me-
tinių minėjimą, o 2000-aisiais – P. Puskunigio 140-ųjų ir V. Šlekio 
130-ųjų gimimo metinių. 2001 m. vėl paminėtas L. Rėza. Šių įžymių 
lietuvių tautosakos žmonių minėjimuose marijampoliečiai patys pa-
sakojo apie jų gyvenimą ir nuveiktus darbus, dainavo jų užrašytas 
dainas, skambino kanklėmis P. Puskunigio kūrinėlius. Kaip minėta, 
būrelį sudaro beveik vien muzikai, atėję į repeticiją, jie gauna lapus 
su natomis bei tekstais ir iš karto dainuoja bei kankliuoja, ieškodami 
geriausio, visiems priimtino atlikimo varianto. Tokiu būdu labai grei-
tai paruoštos P. Puskunigio kūrybos, Liudviko Rėzos, Antano Juškos, 
Vinco Šlekio, Jono ir Vinco Basanavičių, Jono Bendoriaus užrašy-
tų dainų programėlės, o jau iš jų savaime susiformavo neilgos temi-
nės karinių-istorinių, vestuvinių, Ožkabalių dainų programėlės. Dar 
viena atskira programa susidarė dainuojant žymiausios suvalkiečių 
tautosakos pateikėjos Adelės Kazlauskienės dainas. 2003 m. „Ma-
rijampolės kanklinykai“ pirmą kartą dainavo ir kankliavo Lietuvos 
dainų šventėje, o didžiausias tų metų pasiekimas – surengta antroji 
suvalkietiškų kanklių muzikos šventė, vykusi net dvi dienas, kur dvi 
būrelio narės kankliavo kartu su jų pačių kankliuoti išmokytais vai-
kais. 2005 m. marijampoliečiams teko garbė pakankliuoti Šakių raj. 
Katilių kaime prie ką tik pastatyto paminklinio akmens P. Puskunigiui 
atminti, taip pat koncertuoti lietuviškajame Punske, Lenkijoje, daly-
vauti J. Jablonskio minėjime Griškabūdyje. 2006 m. „Marijampolės 
kanklinykai“ dainomis ir kanklių muzika sveikino garsųjį Skriaudžių 
ansamblį „Kanklės“, švenčiantį 100 metų sukaktį.

2007 m. marijampoliečiai minėjo savo veiklos 15 metų sukaktį, 
surengę suvalkiečių tautosakos popietę, liepos 6 d. pritardami kan-
klėmis dainavo karines-istorines dainas Lietuvos dainų šventės Fol-
kloro dienos metu. Rudeniop Marijampolės visuomenei pristatė ne-
didelę knygelę, sudarytą iš Jurgio Dovydaičio užrašytos tautosakos, 
taip pagerbdami šį įžymų lietuvių tautosakos rinkėją. 2010 m. mari-
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jampoliečių kanklės skambėjo Ožkabaliuose, Jono ir Vinco Basanavi-
čių gimtojoje sodyboje, Marijampolės Petro Kriaučiūno bibliotekoje, 
pristatant 1870 m. užrašytos tautosakos knygą „Triobiškių dainos“.  
2011 m. vasarą buvę Vilniaus universiteto folkloro ansamblio „Ra-
tilio“ dalyviai „Marijampolės kanklinykus“ pakvietė į Trakus, kur 
suvalkiečių kanklės ir dainos skambėjo Trakų pilies didžiojoje menė-
je. 2012 m. Vilniaus knygų mugėje pristatyta „Marijampolės kankli-
nykų“ vadovo J. Vyliaus užrašytos tautosakos rinktinė „Paklausykit 
manę, jauno bernelio“; surengta dar viena suvalkietiškų kanklių mu-
zikos šventė, skirta būrelio 20-mečiui pažymėti. 2013 m. buvo išmok-
ta visas pluoštas bažnytinių giesmių, kurios, pritariant kanklėmis, 
pagiedotos Šunskų bažnyčioje per šv. Mišias. 2015 m. paruošta dar 
viena programa: būrelis išmoko aštuonetą dainų, užrašytų V. Šlekio, ir 
jas padainavo pristatydamas dar vieną suvalkiečių tautosakos knygą 
„Kapsų dainos“. 

2017 m. „Marijampolės kanklinykai“ šventė savo veiklos  
25-erių metų sukaktį. Ta proga kultūros centro dailės galerijoje suren-
gė suvalkietiškų kanklių muzikos šventę, kurioje kankliavo 28 vaikai iš 
Marijampolės mokyklų ir „Kankliukai“ iš Skriaudžių – marijampolie-
čių tautosakos mylėtojų būrelio narių R. Slankauskienės, R. Upitienės,  
D. Venckienės, V. Biskienės ir J. Vyliaus mokiniai, taip pat dainavo bei 
kankliavo patys „kanklinykai“, Marijampolės televizijai ir gausiai su-

„Marijampolės kanklinykai“. 2004 m.
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sirinkusiems žiūrovams pateikę ir šiek tiek statistikos apie savo veiklą. 
324 koncertai, 161 išmoktas tautosakos kūrinys, 300 išmokytų kan-
kliuoti vaikų – tokie yra 25-erius metus trunkančios būrelio veiklos 
rezultatai.

Suvalkietiškos kanklės skamba ir Sintautuose. Šio miestelio fol-
kloro ansamblio „Santaka“ vadovė Jūratė Navickienė keletą metų 
lankėsi Patašinės vasaros kankliavimo stovyklose, 2011 m. įsigijo su-
valkietiškas kankles ir dabar jos skamba, pritardamos dainoms „San-
takos“ koncertuose.

Nuo Sintautų netoli ir Panoviai. Ten nuo 2005 m. laisvalaikio salės 
renginių vedėja dirbo Ingrida Sutkienė, kanklių mokytojos A. Ado-
maitienės mokinė. Buvo nupirktos suvalkietiškos kanklės, kuriomis ji 
skambindavo įvairiuose renginiuose: minėjimuose, šventėse, susibūri-
muose. Deja, 2013 m. Ingrida Sutkienė išvyko į užsienį.

Kazlų Rūdos savivaldybės Jankų seniūnijos Būdos kaimo gyven-
toja, šviesuolė Vida Bagdonienė, „Novos“ folkloro ansamblio daini-
ninkė, 2005 m. Patašinėje išmokusi kankliuoti, netrukus įsigijo keletą 
kanklių ir išmokė jomis skambinti keletą kaimo vaikų. Tada pradėjo 
vadovauti vietiniam tautosakos mėgėjų būreliui „Gandružis“ ir kartu 
su savo išmokytais kanklininkais pritaria dainoms. Tokiu būdu šalia 
didžiųjų Kazlų Rūdos miškų, atokiame Būdos kaimelyje, ir ne tik jame, 
vis pasigirsta suvalkietiškų kanklių skambesys.

Nuo 2014 m. Marijampolės trečiojo amžiaus universiteto folkloro 
ansambliui „Senapilė“ (įsikūrė 2010 m.) vadovaujanti Dalia Venckie-
nė kartu su Kazlų Rūdos folkloro ansamblio „Sūduonia“ dainininke 
ir kanklininke Viera Vasiliauskiene skambina suvalkietiškomis kan-
klėmis, pritardamos „Senapilės“ dainoms. Abi yra patyrusios kankli-
ninkės, todėl atlieka ir lietuviškų šokių melodijas bei kitus kūrinėlius.

Marijampolės miesto Sūduvos gimnazijos muzikos mokytoja Da-
nutė Klevienė nuo 2005 m. rengia kasmetinius jaunimo ir vaikų fes-
tivalius „Atidarysiu dainų skrynelę“. Į juos susirenka Marijampolės 
mokyklose veikiantys vaikų tautosakos būreliai, kankliuoja mokyto-
jos, kurios turi kanklininkų būrelius: Rasa Slankauskienė, Roma Upi-
tienė, Vida Biskienė iš Marijampolės, jaunieji kanklininkai iš Kazlų 
Rūdos, Patašinės. Paskambina kanklėmis kartu susėdusios ir vienos 
mokytojos. Tai gražus renginys, kuriame, be kitos tautosakos, visada 
skamba ir suvalkietiškos kanklės. Skamba jos ir kasmetiniuose Sūdu-
vos gimnazijos mokinių tautosakos būrelio „Klevelis“ mokslo metų 
pabaigos koncertuose, kur kankliuoja mokytoja R. Slankauskienė su 
savo mokiniais (kartais jų būna 10 ir daugiau). 
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2008 m. greta Skriaudžių „Kanklių“ įsteigtas vaikų ir jaunimo 
ansamblis „Kankliukai“. Pirmoji vadovė – skriaudiškė Vilma Pučkie-
nė, nuo 2014 m. vadovauja marijampolietė Dalia Venckienė. Ansamblį 
lanko vaikai, paaugliai ir jaunimas nuo penkerių iki dvidešimt viene-
rių metų amžiaus. Susirenka jų daugiau kaip dvidešimt. Skriaudiškio 
Kajetono Naudžiaus darbo kanklėmis skambina aštuonios merginos. 
„Kankliukų“ nariai dar muzikuoja lamzdeliais, skudučiais, armonika, 
smuiku, mokosi dainų, ratelių, šokių, pasakojimų. Dalyvauja Lietuvos 
vaikų ir moksleivių tautosakos konkurse „Tramtatulis“, Prienų folklo-
ro šventėje „Oi būdavo, būdavo“, „Gegutės šventėje“ Obelynėje, Ma-
rijampolės Sūduvos gimnazijos folkloro festivalyje „Atidarysiu dainų 
skrynelę“, daugelyje kitų renginių. Ansamblio kanklininkės 2016 m. 
dalyvavo Lietuvos moksleivių dainų šventėje ir tarptautiniame folklo-
ro festivalyje Prahoje. 

Skamba suvalkietiškos kanklės ir kai kuriuose Marijampolės vai-
kų darželiuose. Virginija Grigaitienė, „Rūtos“ vaikų darželio meni-
nio ugdymo pedagogė (kankliuoti išmoko 2001 m.), savo auklėtinius 
muzikos moko pasitelkdama kankles. Dalyvavo suvalkietiškų kanklių 
muzikos šventėje 2003 m., vaikų dainavimui pritardama kanklėmis. 
Kartu su kitomis auklėtojomis ji rengia darželinukams tautosakos 
šventes, kurios vyko 2011, 2013, 2015, 2017 m., jose vėl skambėjo 
kanklės. 

Rima Zdencevičienė, kanklių muzikos mokyklėlę baigusi 2001 m., 
pakankliuoja suvalkietiškomis kanklėmis „Pasakos“ darželio vaiku-
čiams, pritaria jų dainelėms pamokėlėse ir įvairiuose renginiuose.

Skriaudžių ansamblis „Kankliukai“. 2013 m.
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Vaikų darželyje „Želmenėliai“ kankliuoja net trys auklėtojos: Bi-
rutė Stumburevičiūtė, Lina Bendaravičienė ir Audronė Leimonienė.  
B. Stumburevičiūtė kankliuoti išmoko 1998 m., L. Bendaravičienė – 
2007 m. A. Leimonienė mokėsi kankliavimo Kalvarijos muzikos mo-
kykloje, ją baigė 1989 m., o pradėjusi dirbti nusipirko aukštaitiškas 
kankles. B. Stumburevičiūtė ir L. Bendaravičienė nusipirko suvalkie-
tiškas kankles ir skambina jomis mokydamos savo auklėtinius daine-
lių, ratelių, šokių. Visos trys šio darželio auklėtojos skambino kan-
klėmis pritardamos vaikučių dainavimui 2014 m. darželyje vykusioje 
liaudies dainelių šventėje ir 2016 m. surengtoje darželinukų šventėje 
„Eilėraščių kraitelė“.

Kankliuojama suvalkietiškomis kanklėmis ir Suvalkijos muzikos 
ir menų mokyklose. Marijampolės muzikos mokyklos kanklių moky-
toja Loreta Kupstienė 2003 m. su savo mokiniais dalyvavo antrojoje 
suvalkietiškų kanklių muzikos šventėje Marijampolėje, o 2014 m. kar-
tu su kitais muzikos mokytojais surengė gražią kankliavimo ir mu-
zikavimo kitais instrumentais šventę. Joje kankliavo ir „Saulės“ pra-
dinės mokyklos bei Mokolų mokyklos-darželio jaunieji kanklininkai.

Moko savo mokinius skambinti suvalkietiškomis kanklėmis ir 
Vilkaviškio muzikos mokyklos kanklių mokytojos Daiva Venienė ir 
Raimonda Kurauskienė. Mokykloje turi trejas mažąsias suvalkietiškas 
kankles ir skambina jomis kartu su savo mokiniais įvairiuose Vilka-
viškio miesto renginiuose, yra lankęsi Patašinės vaikų kankliavimo 
stovykloje.

Apie kankliavimą suvalkietiškomis kanklėmis Kazlų Rūdos Rim-
vydo Žigaičio menų mokykloje ir ten dirbančias kanklių mokytojas 
jau minėta kalbant apie ansamblį „Sūduonia“. 

Iš Suvalkijos muzikos mokyklose dirbančių kanklių mokytojų iš-
siskiria jau minėta Audronė Adomaitienė, šakietė, tikra kankliavimo 
suvalkietiškomis kanklėmis entuziastė. Pradėjusi šią veiklą 1987 m. 
Šakių folkloro ansamblyje, menų mokyklai įsigijus dvejas suvalkietiš-
kas kankles, mokė jomis skambinti savo mokines. Pradėjus Patašinėje 
rengti vaikų vasaros stovyklas, A. Adomaitienė noriai prisidėjo prie 
jų organizavimo, mokė stovyklos vaikus, mokines iš menų mokyklos 
ruošė baigiamiesiems stovyklų koncertams, „Tramtatulio“ konkur-
sams (2012 m. tapo laureatėmis). Ji profesionali kanklininkė, tad nuo-
lat padeda Patašinės „Novos“ vadovei Nijolei Černevičienei – pamoko 
kanklininkus, suderina kankles, talkina koncertuose.

Minėti pavyzdžiai liudija, jog suvalkietiškų kanklių muziką ga-
lime išgirsti daug kur – Patašinėje, Būdoje, Griškabūdyje, Katiliuose, 
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Sintautuose, Plokščiuose, Šakiuose. Gal dar ne apie visus kankliuojan-
čius žinome, bet galima tvirtinti, kad kankliavimo tradicijos zanavykų 
krašte tęsiamos. Jos gyvuoja ir Skriaudžiuose, Kazlų Rūdoje, Mari-
jampolėje, Vilkaviškyje, Kaune (VDU, I muzikos mokykla, Tautinės 
kultūros centras). Taigi skamba senosios mūsų kanklės visoje Suval-
kijoje ir mes, kanklininkai, tuo džiaugiamės ir didžiuojamės.

 Suvalkijoje rengiamos ir kankliavimo šventės. Pirmąją surengė 
Kazlų Rūdos folkloro ansamblis „Sūduonia“ 1994 m. balandžio 24 d. 
tuometinio medienos dirbinių kombinato salėje. Tai buvo viena iš an-
samblio kasmetinių tautosakos švenčių, tačiau skyrėsi nuo kitų, ku-
riose buvo daugiau dainuojama. Šioje skambėjo senųjų suvalkietiškų 
kanklių muzika. Kankliavo Skriaudžių ansamblio moterys ir mergi-
nos, iš Marijampolės atvažiavęs negausus tautosakos mylėtojų būrelis, 
jaunieji Kazlų Rūdos vidurinės mokyklos kanklininkai ir patys šeimi-
ninkai – „Sūduonios“ kankliuotojai. Skambinta daug P. Puskunigio 
kūrinių, jo kankliuotų lietuviškų šokių, patriotinių dainų melodijų, 
skambėjo vienas mėgstamiausių kanklininkų kūrinėlių – Antano De-
gučio „Polka“, kanklėmis pritariant padainuota ir keletas senųjų Su-
valkijos krašto dainų.

Antroji suvalkietiškų kanklių muzikos šventė įvyko beveik po 
dešimtmečio. Ją 2003 m. surengė „Marijampolės kanklinykai“ ir 
Kraštotyros muziejus. Šventė vyko apskrities administracijos salėje, 
tęsėsi dvi dienas. Lapkričio 7 d. kankliavo vaikai ir jaunimas, atvy-
kę iš Kauno, Skriaudžių, Patašinės, ir marijampoliečiai – „Sūduvos“ 
gimnazijos kanklininkai, vadovaujami mokytojos R. Slankauskienės, 
Mokolų mokyklos-darželio mažųjų kanklininkų būrelis „Žiedelis“, 
vadovaujamas R. Upitienės, „Saulės“ pradinės mokyklos mokytojos 
V. Biskienės auklėtiniai, kelias daineles padainavo „Rūtos“ vaikų dar-
želio auklėtiniai, kuriems kanklėmis pritarė jų vadovė Virginija Gri-
gaitienė. Suvalkietiškomis kanklėmis skambino Marijampolės muzi-
kos mokyklos kanklių mokytoja Loreta Kupstienė su savo mokiniais. 
Kankliavo Skriaudžių ansamblio „Kanklės“ jaunimas, „Užnoviečio“ 
kanklininkės iš Patašinės ir Kauno 1-osios muzikos mokyklos vaikai, 
vadovaujami mokytojos Alvydos Česienės. Lapkričio 8 d. toje pačioje 
salėje kankliavo Skriaudžių ansamblis „Kanklės“, Patašinės „Nova“, 
Kazlų Rūdos „Sūduonia“, Plokščių „Vaiguva“ ir „Marijampolės kan-
klinykai“. Pranešimus skaitė Klaipėdos konservatorijos Menų fakulte-
to docentas Vytautas Alenskas ir kanklių dirbimo meistras iš Vilniaus 
Algis Vitlipas. Buvo išleista graži šventės programėlė, o pačią šventę 
globojo Marijampolės apskrities administracija ir miesto savivaldybė. 
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Vaizdajuostėje užfiksuotos renginio akimirkos ir nuotraukų albumėlis 
saugomi Marijampolės kraštotyros muziejaus fonduose.

Nei metams neprabėgus, 2004-ųjų liepos 11 d. Suvalkijos kan-
klininkai susirinko į J. Jablonskio tėviškę Rygiškių kaime, į trečiąją 
suvalkietiškų kanklių muzikos šventę. Ją surengė Patašinės folkloro 
ansamblis „Nova“ ir jo vadovė Nijolė Černevičienė. Vėl kankliavo 
Skriaudžių ansamblis „Kanklės“, Kazlų Rūdos „Sūduonia“, Plokščių 
„Vaiguva“, „Marijampolės kanklinykai“, Patašinės „Nova“ ir „Už-
novietis“. Tvarkingame sodybos kieme, šalia senos šiaudais dengtos 
klėties, ant naujai sukaltos pakylos, lietuviškais tautiniais drabužiais 
apsirengę kankliavo ir dainavo visi čia suvažiavę ansambliai, taip pat 
pavieniai kanklininkai: Antanas Žemaitis iš Katilių kaimo, Antanina 
Garkauskienė, Romualda Spūdienė ir Onutė Patronaitienė iš Skriau-
džių, Stasė Piliutienė iš Plokščių. Apie kanklių dirbimą papasakojo 
Petras Deltuva iš Šakių. Išleista šventės programa. Renginys vėl fil-
muotas, nuotraukos ir programėlė suklijuotos į albumą, saugomą Ma-
rijampolės kraštotyros muziejuje.

2005-aisiais ketvirtąją suvalkietiškų kanklių muzikos šventę vėl 
surengė Patašinės folkloro ansamblis „Nova“, talkinant „Marijam-
polės kanklinykams“. Šįkart buvo kankliuojama net trijose vietose. 
Šventę pradėjo jaunieji kanklininkai Patašinės laisvalaikio salėje. 
Į ją iš Marijampolės atvažiavo Sūduvos gimnazijos, Mokolų moky-
klos-darželio, „Saulės“ pradinės mokyklos, Skaisčiūnų pagrindinės 

Pasibaigus kankliavimo šventei Rygiškiuose. 2004 m.
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mokyklos jaunieji kanklininkai. Skambino ir būreliai iš Patašinės, 
Bliuviškių, Griškabūdžio. Šis renginys vyko Patašinės kultūros namų 
salėje, renginio metu nemažai vaikų išlaikė kankliavimo egzaminą ir 
gavo mokyklėlės baigimo liudijimus. Vėliau šventė persikėlė į Katilių 
kaimą. Prie Pranui Puskunigiui pastatyto paminklinio akmens kan-
kliavo Marijampolės, Patašinės ir Šakių kanklininkai, paminėdami  
P. Puskunigio 145-ąsias gimimo metines. Ta proga vyko ir paminkli-
nio akmens atidengimo iškilmės, kalbėjo Šakių savivaldybės atstovai, 
P. Puskunigio giminaičiai. Pavakarę Šakių miesto dainų šventės bai-
giamajame koncerte suvalkietiškomis kanklėmis skambino jungtinis 
Šakių, Patašinės, Marijampolės kanklininkų orkestras, kuriam vado-
vavo šakietė Audronė Adomaitienė. Kanklės skambėjo tą dieną nuo 
ryto iki vakaro.

Penktoji suvalkietiškų kanklių muzikos šventė įvyko 2008 m. 
Varnupių kaimo (Marijampolės sav.) pradinėje mokykloje. Joje tuo 
metu pagal „Marijampolės kanklinykų“ kanklių mokyklėlės progra-
mą mokėsi skambinti kanklėmis ketvertas šios mokyklos mokinių ir 
dvi mokytojos. Gegužės 16 d. jie laikė kankliavimo egzaminą ir ta 
proga pasikvietė į svečius jaunuosius kanklininkus iš Patašinės, Mo-
kolų mokyklos-darželio, „Saulės“ pradinės mokyklos. Atvyko ir „Ma-
rijampolės kanklinykai“. Po egzamino, įteikus liudijimus ir dovanė-
les, vėl skambėjo kanklės. Dabar jomis skambino svečiai – mokytojų  
V. Biskienės, R. Upitienės, R. Slankauskienės jaunieji kanklininkai iš 
Marijampolės mokyklų, visi klausėsi „Marijampolės kanklinykų“ dai-

Prie Prano Puskunigio paminklinio akmens. 2005 m.

kANkLIAVIMAS SUVALkIJOJE



228

navimo ir kankliavimo, pasakojimų apie kankles ir jų muziką. Šventei 
pasibaigus dar ilgai buvo dalijamasi įspūdžiais prie vaišių stalo.

2011 m. gruodžio 3 d. Kazlų Rūdos folkloro ansamblis „Sūduo-
nia“ pasikvietė į svečius „Marijampolės kanklinykus“ ir „Novą“ iš 
Patašinės. Su „Sūduonia“ atsisėdo ir „Sūduoniukų“ kanklininkai, su 
„Nova“ – „Užnoviečio“ kanklininkai, kuriems šį kartą vadovavo ša-
kietė kanklių mokytoja Audronė Adomaitienė. „Sūduonios“ vadovė 
Eglė Bernotienė pasiėmė kanklininkams gerai žinomą knygą žaliais 
viršeliais – kanklių muzikos vadovėlį „Skambinkime suvalkiečių kan-
klėmis“ – ir pradėjo versti jos puslapius, kur išspausdinti kūrinėliai 
kanklėms. Pirmasis – P. Puskunigio „Kanklininkų himnas“, kurį visi 
ir paskambino. Taip vyko ir toliau: paskaitomas kūrinio pavadinimas 
ir jis atliekamas – kankliuojamas ar dainuojamas kanklėms pritariant. 
Kūrinėlius, kuriuos temokėjo vienas ansamblis, juos ir skambino, o kiti 
klausėsi ir plojo kartu su žiūrovais, kurių gana nemažai buvo prisirin-
kę į nedidelę Kazlų Rūdos bibliotekos salę. Buvo ir tokių kūrinėlių, 
kuriuos mokėjo visi esantieji scenoje, tuomet aidėte aidėjo kanklių 
skambesys ir dainininkų balsai. Taip perversta visa „žalioji knygelė“, 
iškankliuoti visi mokėti kūrinėliai, padainuotos visos dainos. Tokia 
buvo šeštoji suvalkietiškų kanklių muzikos šventė – draugiškas kan-
kliavimas ir dainavimas, susibūrimas tų, kurie vertina lietuviškas dai-
nas ir kanklių muziką. 

2012 m. gegužės 25 d. „Marijampolės kanklinykai“ šventė savo 
20-metį. Ta proga į kraštotyros muziejaus „Saulėračio“ galeriją pa-
sikvietė ansamblius iš Skriaudžių, Kazlų Rūdos, Patašinės, Sūduvos 
gimnazijos. Aštuoniolika kanklininkų susėdo pusračiu priešais žiū-
rovus, o dainininkai išsirikiavo už kanklininkų. Prisiminus senas lie-
tuviškas gegužinių giedojimų tradicijas, renginys pradėtas giesme 
„O skaisčiausia, o gražiausia rojaus lelija“. Po jos kankliuoti devyni  
P. Puskunigio kūriniai, dainuotos trys jo dainos. Skambėjo ir senosios 
suvalkiečių dainos. Paskui lietuviškų šokių melodijas kankliavo Sū-
duvos gimnazijos mokiniai (vieną paskambino net trijose tonacijose). 
Šventė baigėsi visiems kankliuojant P. Puskunigio „Maršą“. Koncer-
to metu atlikta 10 kūrinėlių kanklėms, pritarta kanklėmis aštuonioms 
dainoms ir vienai giesmei. Tai buvo septintoji suvalkietiškų kanklių 
muzikos šventė.

O aštuntoji – vėl Marijampolėje, vėl „Marijampolės kankliny-
kų“ surengta 2017 gegužės 17 d. jų veiklos 25-erių metų sukakties 
proga. Šventė vyko Marijampolės kultūros centro dailės parodų sa-
lėje. Pirmoje šventės dalyje kankliavo vaikai, kankliavimo mokytojų  
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V. Biskienės, R. Slankauskienės, R. Upitienės ir J. Vyliaus mokiniai. 25 
iš jų kankliavo pirmą kartą ir gavo liudijimus, kad turi teisę vadintis 
kanklininkais. Po jų dar keletą kūrinėlių paskambino D. Venckienės 
vadovaujami Skriaudžių „Kankliukai“, o tada jau kankliavo ir dainavo 
sukaktuvininkai – „Marijampolės kanklinykai“.

Nors nedažnos, negausios, vis tų pačių kankliavimo entuziastų 
rengiamos, bet labai brangios šventės mums, Suvalkijos kanklinin-
kams, artinančios vienus prie kitų, mokančios mylėti senąją lietuvių 
tautinę kultūrą, puoselėti ją ir taip išreikšti meilę savo Tėvynei Lietu-
vai.

kANkLIAVIMAS SUVALkIJOJE

JAUNIUS VyLIUS (g. 1933 m. Kaune) – etnografas. Nuo 1946 m. gyveno Ma-
rijampolėje. Mokėsi Rygiškių Jono gimnazijoje, po to – Vilniaus J. Tallat-Kelpšos 
muzikos technikume. Dirbo su tautosakos rateliais. Nuo 1981 m. pradėjo rinkti lie-
tuvių tautosaką (užrašė 5500 dainų ir melodijų). Parašė Vincas Šlekys. Gyvenimo ir 
veiklos apžvalga (1995), parengė Triobiškių dainas (kartu su Elvyra Kalindriene, 
2009) ir kitas suvalkiečių tautosakos knygas.                  

 Jaunius Vylius
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JUOZAS SIGITAS PARANSEVIČIUS

S. C. ROWELL „PAGONIų IMPERIJA“

2017 metų vasarą Lenkijos knygynuose pasirodė Lietuvos istori-
jai svarbi Stepheno C. Rowello knyga „Pogańskie Imperium. Litews-
ka dominacja w Europie środkowo-wschodniej 1295–1345“, išleista 
Napoleono V leidyklos Osvencime. Tai vertimas iš anglų kalbos 1994 
metais Kembridžo universiteto išspausdintos jo knygos „Lithuania 
Ascending: A Pagan Empire within East-Central Europe, 1295–1345“. 
Knygos apimtis 375 puslapiai. Beveik 50 puslapių užima naudoti šalti-
niai ir literatūra. Pateikiamos to laikmečio Lietuvos, Lenkijos, Rusios, 
Mazovijos valdovų genealoginės lentelės bei jų valdų žemėlapiai. Šal-
tiniams aptarti autorius skiria visą antrą knygos skyrių. Čia jis pa-
aiškina, kodėl viduramžių Lietuva susilaukė mažesnio dėmesio, negu 
buvo verta.

Norint studijuoti šio laikotarpio Lietuvos istorijos šaltinius, bū-
tina mokėti nemažai kalbų. Tai rodo kraštų, kuriuose tų šaltinių rei-
kia ieškoti, gausa: Lietuva, Livonijos kunigaikštystė (Infliantai), Ru-

Stephen C. Rowell, „Pogańskie Imperium. 
Litewska dominacja w Europie środko-
wo-wschodniej 1295–1345“, Oświęcim, 
Wydawnictwo Napoleon V, 2017.
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sia, Lenkija, Prūsija, Vatikanas (ir kitos popiežių sostinės), Bizantija, 
Nyderlandai, Prancūzija, Vengrija, Čekija, Šveicarija, Ispanija, Airija, 
Anglija. Žinoma, kuo platesnis tyrinėtojo akiratis, tuo objektyvesnis 
tuometinės Lietuvos vaizdas.

Autorius savo teiginiams pagrįsti ieško bent kelių šaltinių. Įvy-
kį laiko abejotinu, jeigu jis minimas tik viename šaltinyje. Knygoje 
tiriamas Lietuvos istorijos laikotarpis apima 1295–1345 metus. Tai 
visų pirma Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino valdymo metai 
(1316–1341). Kad dėstoma medžiaga būtų labiau suprantama, o Gedi-
mino nuopelnai geriau išryškinti, pateikiama žinių iš Lietuvos istorijos 
– prieš ir po Gedimino valdymo.

Visa medžiaga sutalpinta į dešimtį skyrių. Pirmame, pavadinta-
me „Vidurio ir rytų Europa (1290–1320)“, kalbama apie tuometinę 
padėtį kaimyninėse šalyse: Lenkijoje, Mazovijoje, Rusioje, Bizantijo-
je ir dar neseniai įsikūrusioje Kryžiuočių ordino valstybėje. Antrame 
skyriuje aptariami naudoti šaltiniai. Trečiame, pavadintame „Įvadas į 
politinę ir ūkinę Lietuvos istoriją prieš 1315-uosius metus“, kalbama 
apie Mindaugo Lietuvą bei vėlesnius laikus iki Gediminui pradedant 
viešpatauti.

Ketvirtame skyriuje, kaip rodo pavadinimas „Lietuvos ekspansi-
ja“, rašoma, kaip plėtėsi valstybės teritorija. Nuo Mindaugo laikų iki 
1387 metų Lietuvos krikšto ji padidėjo 10 kartų. Autorius bando atsa-
kyti į klausimą, kokiais būdais Lietuvos valdovai (visų pirma Gedimi-
nas) stiprino valstybę ir plėtė jos ribas. Penktame Lietuva pristatoma 
kaip pagoniška šalis. Gilinamasi į senojo lietuvių tikėjimo esmę. Įdo-
mu, kad rytiniai Lietuvos kaimynai žiūrėjo į lietuvius su susidomėji-
mu, o besiartinantys totoriai keldavo jiems didžiulę baimę. Septintame 
skyriuje toliau gvildenama pagoniškos valstybės politika, santykiai su 
kaimyninėmis krikščioniškomis šalimis ir, svarbiausia, santykiai su 
popiežiumi Jonu XXII, aptariami Gedimino pažadai krikštytis.

Šeštame ir aštuntame skyriuose rašoma apie nuolat stiprėjančią 
Lietuvos valstybę, jos svarbą to meto vidurio ir rytų Europoje, apie jos 
realistinę politiką, Gedimino pranašumą. Devintame trumpai apžvel-
giami paskutiniai Gedimino valdymo metai bei pagrindiniai įvykiai po 
jo mirties. Dešimtame analizuojami veiksniai, padėję sukurti galingą 
viduramžių imperiją.

Savo politikoje Gediminas naudojo įvairius būdus ir priemones, 
siekdamas ne tik apginti savo valstybės interesus, bet nuolat ją stiprin-
ti ir plėsti, visų pirma į pietryčius, į Rusios žemes. Užimtų žemių sos-
tuose jis palikdavo patikimus valdovus (visų pirma savo giminaičius), 
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su vietiniais sudarinėjo sutartis ir tik nesant kitų galimybių – naudo-
davo jėgą. Žmonėms jis leisdavo laisvai išpažinti savo tikėjimą, vartoti 
savo kalbą, plėtoti prekybinius ryšius ir pan.

Svarbiausiu ir pavojingiausiu Lietuvos priešu pasirodė esą kry-
žiuočiai. Jie, užgrobę jotvingių ir prūsų žemes, nuolat organizuodavo 
žygius į Lietuvą. Prisidengdami katalikybės platinimu, turėdami po-
piežiaus palaiminimą bei prisikvietę į pagalbą riterių iš kitų Europos 
šalių, kryžiuočiai kėlė didžiulį pavojų pagoniškai valstybei. Gedimi-
nas, užmezgęs ryšius su popiežiumi ir pasižadėjęs apsikrikštyti, bandė 
pristabdyti kryžiuočių puolimus. Tačiau diplomatinių pastangų ne-
pakako, teko imtis ginklo. Ir čia buvo naudojama veiksminga taktika. 
Priešas buvo puolamas iš pasalų, vengiant didesnių atvirų susirėmimų. 
Svarbu, kad šioms kovoms Gediminas sugebėdavo rasti sąjungininkų 
net tarp krikščioniškų kraštų (tarp jų ir Lenkijos). Knygos autorius 
prieina prie šios išvados: Gediminas laisvai sugebėdavo pereiti iš di-
plomatinės kovos į karinę ir iš kovų rytuose į vakarus. Gedimino poli-
tiką sutartinai tęsė jo sūnūs – Algirdas ir Kęstutis.

Verta pridurti, kad knygos autoriui yra žinomi dabartinių Lietu-
vos (E. Gudavičiaus, A. Nikžentaičio) ir Lenkijos (H. Lovmianskio,  
J. Ochmanskio ir kitų) istorikų darbai apie tuometinę Lietuvą. Su šių 
istorikų nuomonėmis skaitytojai taip pat supažindinami. Ši britų isto-
riko studija 2001 m. pasirodė ir lietuvių kalba – „Iš viduramžių ūkų ky-
lanti Lietuva. Pagonių imperija Rytų ir vakarų Europoje, 1295–1345“. 

S. C. ROWELL „PAGONIų IMPERIJA“

Juozas Sigitas  
Paransevičius

JUOZAS SIGITAS PARANSEVIČIUS (g. 1941 m. Paliūnų kaime, Punsko vals-
čiuje) – pedagogas, žymus visuomenės veikėjas. 1959 m. baigė Punsko licėjų, 
vėliau Elko mokytojų seminariją ir Varšuvos fizinio lavinimo akademiją. Mo-
kytojavo Punsko licėjuje. ėjo įvairias visuomenines pareigas. Buvo Lenkijos 
lietuvių visuomeninės kultūros draugijos bei Lenkijos lietuvių bendruomenės 
valdybos pirmininkas. Parašė lietuvių kalbos vadovėlį VII klasei lietuviškoms 
mokykloms, yra paskelbęs daug straipsnių „Aušroje“, „Šaltinyje“, „Seinų al-
manache“ („Almanach Sejneński“).   
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VyTAUTAS kARDELIS 

LENKIJOS LIETUVIų ŠNEKTOS:  
KOLEKTyVINė MONOGRAFIJA 

Pastaraisiais metais itin produktyviai dirbančios Lietuvių kal-
bos instituto dialektologės lingvistų bendruomenę ir visus tuos, ku-
rie domisi lietuvių kalba ir jos tarmėmis, sudomino ir pradžiugino  
2016 m. pabaigoje pasirodžiusia kolektyvine monografija „Lietuvių 
tarmių kaita XXI a. pradžioje: Lenkijos lietuvių šnektos“. Monografiją 
parengė patyrusių ir profesionalių dialektologių komanda: Danguolė 
Mikulėnienė, Asta Leskauskaitė, Vilija Ragaišienė, Varšuvos univer-
siteto lingvistė Nijolė Birgelienė ir jaunoji instituto mokslininkė, nese-
niai apsigynusi disertaciją, Laura Geržotaitė. Monografijos rengimą ir 
leidybą parėmė Lietuvos mokslo taryba; išleido Lietuvių kalbos insti-
tutas. Monografiją maketavo Rasa Labutienė, apipavidalino dailinin-
kas Alfonsas Žvilius, kalbą redagavo Audra Ivanauskienė, santraukas 

Lietuvių tarmių kaita XXI a. pradžioje: 
Lenkijos lietuvių šnektos: kolektyvinė 
monografija / [Danguolė Mikulėnienė, 
Asta Leskauskaitė, Vilija Ragaišienė, 
Laura Geržotaitė, Nijolė Birgelienė];  
Lietuvių kalbos institutas. – Vilnius,  
2016, 504 p.
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į anglų ir lenkų kalbas išvertė Anna Ruskan ir Kristina Rutkovska. 
Knygoje esančių nuotraukų autorė – Asta Leskauskaitė, žemėlapius 
nubraižė Laura Geržotaitė. Leidinį 250 egzempliorių tiražu išspaus-
dino UAB Petro ofsetas. Aptariamą kolektyvinę monografiją recen-
zavo net keturi recenzentai: Roman Roszko (Lenkijos MA Slavistikos 
institutas), Daiva Aliūkaitė (Vilniaus universitetas), Jowita Niewulis-
Grablunas (Poznanės Adomo Mickevičiaus universitetas) ir šios ap-
žvalgos autorius. 

Kolektyvinę monografiją sudaro pratarmė, įvadas (autorės  
A. Leskauskaitė, D. Mikulėnienė), penki skyriai, išvados (A. Leskaus-
kaitė, D. Mikulėnienė), lentelių sąrašas, paveikslų sąrašas, šaltiniai, 
literatūra, santraukos anglų ir lenkų kalbomis, 12 priedų (Gyventojų 
tautinė sudėtis ir kalbų vartojimas XIX a. pabaigoje. Asta Leskauskai-
tė; Lietuviškiausi Punsko ir Seinų šnektų ploto kaimai įvairių šaltinių 
duomenimis. Laura Geržotaitė; Tautiniu požiūriu mišresni Punsko ir 
Seinų šnektų ploto kaimai įvairių šaltinių duomenimis. Laura Geržo-
taitė; Daugiausia suslavėję Punsko ir Seinų šnektų ploto kaimai įvairių 
šaltinių duomenimis. Laura Geržotaitė; Lietuvių skaičius Punsko ir 
Šipliškės valsčių paribio kaimuose įvairių šaltinių duomenimis. Laura 
Geržotaitė; Lietuvių skaičius Punsko ir Seinų valsčių pakraščio kai-
muose įvairių šaltinių duomenimis. Laura Geržotaitė; Lietuvių kal-
bos paplitimas Seinų apylinkių kaimuose įvairių šaltinių duomenimis. 
Laura Geržotaitė; Tyrimo anketa. Tarminio kalbėjimo ir bendrinės 
kalbos vertinimas. Laura Geržotaitė; 1-osios žemėlapio užduoties 
duomenynas. Laura Geržotaitė; 2-osios žemėlapio užduoties duo-
menynas. Laura Geržotaitė; Tarmės ir bendrinės kalbos vartojimas 
(anoniminė anketa Punsko licėjaus moksleiviams). Nijolė Birgelienė; 
Kalbinių kodų vartojimas (pagrindiniai klausimai Punsko licėjaus ab-
solventams). Nijolė Birgelienė).

Pagrindinių penkių monografijos skyrių struktūra atrodo taip:  
I skyrius. Lenkijos lietuvių šnektų radimosi, sklaidos ir raidos prie-
laidos: socioistorinis, sociokultūrinis ir demografinis kontekstas. Šį 
skyrių sudaro dvi dalys: Lenkijos lietuvių šnektų istoriniai kontekstai  
(D. Mikulėnienė) bei Punsko ir Seinų apylinkių lietuvių bendruomenių 
sociokultūriniai ir demografinės struktūros parametrai ir jų dinamika 
(N. Birgelienė). II skyrius. Lenkijos lietuvių šnektos ir jų ribos. Šiame 
skyriuje – trys dalys: Pirmieji Lenkijos lietuvių šnektų inventoriza-
ciniai diskursai, Lenkijos lietuvių šnektų vieta tarmėtyros diskurse 
(abiejų autorė D. Mikulėnienė), Lenkijos lietuvių šnektų ribos geoling-
vistiniu požiūriu (L. Geržotaitė). III skyrius. Lenkijos lietuvių šnektų 
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bruožų variantiškumas ir kaita. Šiame skyriuje taip pat trys dalys: Bū-
dingieji fonetiniai požymiai (D. Mikulėnienė), Akcentuacijos sistema ir 
jos pokyčiai (Vilija Ragaišienė), Morfologinės daiktavardžio, įvardžio 
ir veiksmažodžio struktūros (A. Leskauskaitė). IV skyrius. Lenkijos 
lietuvių šnektų gyvybingumo prielaidos: bendruomenės ir vartotojo 
veiksniai. Skyrius susideda vėl iš trijų dalių: Bendruomenės veiksnys: 
sociokultūrinių tinklų perspektyva (A. Leskauskaitė), Jaunimo nuos-
tatos gimtosios tarmės atžvilgiu (N. Birgelienė), Vartotojo veiksnys: 
subjektyvusis Lenkijos lietuvių šnektų vaizdas mentaliniuose žemė-
lapiuose (L. Geržotaitė). V skyrius. Pietų aukštaičių kvaziregiolekto 
formavimasis Punsko ir Seinų apylinkėse (D. Mikulėnienė).

Kolektyvinę monografiją „Lietuvių tarmių kaita XXI a. pradžio-
je: Lenkijos lietuvių šnektos“ parengusi dialektologių komanda, įver-
tinusi ankstesnius reikšmingus Lenkijos lietuvių šnektų tyrimus, kur 
svarbiausias akcentas buvo šnektų praeitis, susitelkė ties šnektų tar-
pusavio sąsajomis „stebimuoju laiku – čia ir dabar“ (p. 14). Autorės 
išsikėlė ambicingą tikslą ir uždavinius: „remiantis ankstesnių ir pasta-
rųjų metų tyrimų duomenimis, pateikti dabartinį visuminį (ar sistemi-
nį) XXI a. pradžios periferinių lietuvių šnektų Lenkijoje vaizdą“ (ten 
pat). Tyrėjų išsikelti uždaviniai rodo tyrimo įvairialypiškumą ir tam 
tikrą kompleksiškumą:

1) surinkti XXI a. pradžios Punsko ir Seinų šnektų situaciją at-
spindinčios tarminės ir sociolingvistinės medžiagos;

2) apibūdinti istorinį ir dabartinį sociokultūrinį Punsko ir Seinų 
šnektų kontekstą;

3) taikant naujausius geolingvistikos metodus, aptarti tiriamų 
šnektų arealo kitimo ribas ir sudaryti jų žemėlapį;

4) remiantis sociolingvistikos instrumentarijumi, ištirti ir apra-
šyti sociolingvistinę situaciją; 

5) nustatyti ir aptarti svarbiausius pagrindinių kalbos lygmenų 
struktūrų archajiškus bruožus ir inovacijas bei palyginti juos su egzis-
tuojančiais gretimose pietų aukštaičių šnektose; 

6) atlikti prognostinius Lenkijos lietuvių šnektų tyrimus (p. 14–
15). 

Laikantis ką tik minėto čia ir dabar principo buvo renkama ir 
empirinė medžiaga: 2014–2016 m. buvo surengtos kelios ekspedicijos 
Punsko, Seinų ir Šipliškės valsčiuose. Ekspedicijų derlius tikrai geras 
– „įrašyta daugiau nei 190 valandų garso įrašų iš 26 vietovių (aplan-
kyti beveik visi lietuviški kaimai), sudaryta 115 sociolingvistinių pa-
teikėjų anketų ir 86 mentaliniai žemėlapiai, Lietuvių kalbos instituto 
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Geolingvistikos centro tarmių archyvas papildytas 262 nuotraukomis“  
(p. 15). Empirinė medžiaga buvo renkama iš trijų kartų informantų. 
Tai labai svarbu, nes ilgą laiką lietuvių dialektologijoje vyravo vadina-
masis NORM (angl. non-mobile older rural male, liet. sėslus (vietinis) 
senyvo amžiaus kaimo gyventojas vyras) kriterijus, kitaip tariant, me-
džiaga buvo renkama tik iš vyriausios kartos pateikėjų. Taip renkant 
medžiagą sunku apčiuopti tarmės kitimo procesus, tarminių reiškinių 
kaitą, kalbėtojų nuostatas. 

Tačiau kolektyvinės monografijos autorės neapsiribojo vien nau-
jausios medžiagos analize: „Tiriant surinktus naujus duomenis ir atlie-
kant jų lyginamąją analizę, remtasi ne tik Juozo Vainos archyvo duo-
menimis, bet ir kitokia ankstesne medžiaga, surinkta iš Punsko, Seinų, 
Šipliškės ir Vižainio valsčių, taip pat Lietuvių kalbos instituto Geo-
lingvistikos centro Tarmių archyve saugomais senaisiais XX a. 8–9 
dešimtmečių garso įrašais, 1959 m. Algio Uzdilos užrašytais Kreivėnų 
kaimo tarmės aprašo tekstais“ (p. 16–17). Taip pat atsižvelgta ir į 
daugelio kalbininkų, tyrusių Lenkijos lietuvių kalbą, nurodytus faktus 
bei tyrimų išvadas (p. 17).

Svarbu pabrėžti, kad kolektyvinės monografijos autorės pasirinko 
tam tikrą tradicinių ir modernių dialektologijos metodų sintezę. Vie-
na vertus, pritaikė daugiadimensinį prognostinių tarmėtyros tyrimų 
modelį, pagal kurį: „1) tirtos atrankos būdu numatytosios kalbinės 
šnektų ypatybės; 2) išanalizuota kalbinė aplinka; 3) apibendrintas 
vietinės kalbos (ir kalbų) vertinimas tiriamųjų respondentų požiūriu“  
(p. 20). Tarminei medžiagai rinkti pritaikė anketines apklausas ir in-
terviu. Tarminiams duomenims ir kalbinei aplinkai analizuoti ėmėsi 
Lietuvoje dar nenaudotų ar mažai naudotų geolingvistikos, sociolin-
gvistikos ir perceptyvinės dialektologijos metodų. Tradicinei dialekto-
logijai atstovauja šnektų raidai aprašyti pasirinkti tradiciniai lietuvių 
kalbotyros metodai – deskriptyvinis, istorinis lyginamasis, formaliza-
cijos ir kt.

Nors formaliai monografija sudaryta iš penkių skyrių, tačiau ap-
žvelgti ją galima ir kaip trijų, viena vertus, savarankiškų, kita vertus, 
ir akivaizdžių sąsajų turinčių dalių veikalą. Pirmąją dalį, mano supra-
timu, būtų galima vadinti sociolingvistine dalimi, antroji yra aiškiai 
susijusi su perceptyvine dialektologija (tai dialektologijos šaka, tirian-
ti kalbinius įpročius, kalbinės identifikacijos dalykus, nagrinėjanti pa-
prastų kalbos vertintojų kalbines nuostatas dėl tarminio kalbėjimo), 
o trečioji – labiau linkusi į tradicinę lietuvių dialektologiją tiek savo 
tematika (iš esmės – tai kalbos sistemos aprašai), tiek metodologija. 
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Pirmajai, sociolingvistinei, daliai galima priskirti monografijos I, II 
skyrius, taip pat IV skyriaus dalį „Bendruomenės veiksnys: sociokul-
tūrinių tinklų perspektyva“. Antrajai, perceptyvinės dialektologijos, 
daliai tinka IV skyriaus poskyriai: „Jaunimo nuostatos gimtosios tar-
mės atžvilgiu“ ir „Vartotojo veiksnys: subjektyvusis Lenkijos lietuvių 
šnektų vaizdas mentaliniuose žemėlapiuose“. Trečiajai lieka III sky-
rius, kur aprašomos fonetinės, kirčiavimo ir morfologinės sistemos, jų 
variantiškumas ir pokyčiai.

V monografijos skyrius, kaip, beje, ir skyriai, susiję su sociolin-
gvistika bei perceptyvine dialektologija, inspiruotas naujosios lietu-
vių dialektologijos, kuriai pamatus padėjo leidinys „XXI a. pradžios 
lietuvių tarmės: geolingvistinis ir sociolingvistinis tyrimas“ (2014), 
teorinių ir metodinių nuostatų (plačiau apie lietuvių dialektologijos 
metodinę raidą žr., pavyzdžiui, http://www.lietuviukalba.lt/index.php/
lietuviu-kalba/article/view/161). Čia kalbama apie regioninius dialek-
tus, arba regiolektus. Apskritai labai svarbu, kad šioje kolektyvinėje 
monografijoje pateikiamas aiškus ir motyvuotas teorinis tyrimų pa-
grindas – jo iki šiol lietuvių dialektologijoje trūko. Tai bene svarbiau-
sias šios monografijos privalumas.

Didelė monografijos vertybė yra pateikiami priedai. Čia skaity-
tojas ras vertingos ne tik grynai lingvistinės, bet ir sociolingvistinės 
bei su perceptyvine dialektologija susijusios informacijos. Prieduo-
se pateikiama medžiaga ir informacija ne tik sustiprina turinį, daro 
autorių interpretacijas, svarstymus ir išvadas patikimesnes ir labiau 
motyvuotas, bet ir leidžia skaitytojui jas savotiškai verifikuoti. ypač 
vertingi, mano supratimu, 2–7 priedai – tai iš esmės puiki empirinė 
medžiaga tolesniems sociolingvistiniams tyrimams. Labai gerai, kad 
įdėta anoniminė anketa, ir ypač gerai, kad sudėti mentaliniai žemėla-
piai – jie ne tik, kaip ką tik minėta, leidžia patikrinti interpretacijas, 
bet ir skaitytojui susidaryti savo vaizdą, ir yra pagrindas tolesnėms 
diskusijoms. 

Monografijos struktūra atrodo logiška, pagrįsta ir motyvuota, tik 
į akis krinta vienas struktūrinis nelygumas: I skyriuje yra poskyris 
„Punsko ir Seinų apylinkių lietuvių bendruomenių sociokultūriniai ir 
demografinės struktūros parametrai ir jų dinamika“, o II skyriuje – 
„Lenkijos lietuvių šnektų ribos geolingvistiniu požiūriu“. Mano su-
pratimu, būtų buvę nuosekliau ir turinio atžvilgiu aiškiau, jeigu šie 
poskyriai būtų buvę vienoje vietoje. Iš tikrųjų jie vienas kitą papildo ir 
yra aiškiai susiję. Žinoma, ši dviejų skyrių atsaja nėra didžiulis trūku-
mas, tačiau bendrą nuoseklumo vaizdą kiek patrikdo.
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Dėl monografijos turinio kokių nors esminių pastabų ar priekaiš-
tų negalima pasakyti. Pateikiama medžiaga, informacija ir svarstymai 
bei apibendrinimai įdomūs ir vertingi, ypač sociolingvistinės ir per-
ceptyviosios dialektologijos dalių. Trečioji mano išskirta dalis, kuri 
tiesiogiai siejasi su empirika ir lingvistiniais aprašais, šiek tiek ski-
riasi nuo anų dviejų dalių. Tačiau toks įspūdis aišku dėl ko susidaro: 
dėl didžia dalimi taikomų tradicinių lietuvių dialektologijos metodų. 
Vis dėlto reikia pasakyti, kad laikantis tokios metodologijos atitinka-
mi skyriai parengti profesionaliai. Kalbinės šnektų struktūros apraše 
labai aiškus kaitos ir variantiškumo leitmotyvas; jis šiek tiek atsveria 
ir ką tik minėtą tradicinę metodologiją. Poskyryje „Būdingieji foneti-
niai požymiai“ norėjosi kiek daugiau fonologijos, tačiau, matyt, toks 
buvo sąmoningas apsisprendimas – imtis iškiliausių fonetinių ypaty-
bių analizės, ypač turint galvoje, kad autorės daug dėmesio skyrė kal-
binių reiškinių kaitai. Kaitos paieškų motyvas, kaip jau sakyta, aiškus 
ir poskyryje „Morfologinės daiktavardžio, įvardžio ir veiksmažodžio 
struktūros“. Poskyris „Akcentuacijos sistema ir jos pokyčiai“ iš visų 
trijų bene išsamiausias ir nuosekliausias. Svarbu, kad čia išryškinti 
kirčiavimo variantai, parodyti žemėlapiuose.

Dėl kai kurių konkrečių kalbinės sistemos fenomenų interpreta-
cijos (pavyzdžiui, priebalsių kietinimo, dzūkavimo, vidurinės priegai-
dės, morfologinių kategorijų interpretacijos) galima būtų diskutuoti, 
tačiau manau, kad tai ne šios apžvalgos objektas.

Reikia pripažinti, kad lietuvių dialektologams visą laiką buvo ir 
dar iki šiol tebėra svarbiausios kalbinės tarmių, patarmių ir šnektų 
ypatybės – ne tik jų dabartinė padėtis, bet ypač ir istorija, raida. Džiu-
gu, kad kolektyvinė monografija „Lietuvių tarmių kaita XXI a. pra-
džioje: Lenkijos lietuvių šnektos“ peržengė tradicinės lietuvių dialek-
tologijos interesų ribas ir į Lenkijos lietuvių šnektas pažvelgė iš naujų, 
modernios dialektologijos perspektyvų. Šios monografijos I, II, IV ir 
V skyrius skaitydami vertingų ir objektyvių duomenų ras ne tik socio-
lingvistai, dialektologai ar apskritai lingvistai. Jie bus įdomūs ir ver-
tingi sociologams, istorikams, etnologams, kultūrologams, galų gale 
ir politikams. Be jokios abejonės, ši monografija labai aktuali Punsko 
ir Seinų lietuviams – tai tarsi galimybė pažvelgti į savo kraštą ir save 
patį iš šalies, sociolingvistų ir dialektologų akimis. Kita vertus, Punsko 
ir Seinų gyventojų, ypač jaunimo, kalbinių nuostatų tyrimo rezultatai 
yra puikus ir pamokomas pavyzdys Lietuvai, užtenka čia tik pacituoti 
vieną iš tyrimo išvadų: „Atliktas mokyklinio ir akademinio jaunimo 
kalbinių nuostatų tyrimas parodė teigiamą požiūrį į savo tarmę. Šios 
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nuostatos yra labai stiprios, todėl jos kol kas nesikeičia net responden-
tams keičiant socialinę, kalbinę ar kultūrinę aplinką“ (p. 320).

Apibendrinant galima teigti, kad kolektyvinės monografijos au-
torės išsikeltą tikslą pasiekė ir numatytus uždavinius įvykdė. Rašant 
kolektyvinį darbą visada atsiranda vienokių ar kitokių kiekybinių ir 
kokybinių (turinio) nelygumų ar nevienodumų – tai visiškai natūralu. 
Tačiau nepaisant skirtingos monografijos autorių patirties, įdirbio, te-
orinių nuostatų ir praktinio darbo įgūdžių, leidinys daro gerą įspūdį, 
vientisumo jam užtenka, vienijanti tema išlaikyta visoje knygoje.

Kolektyvinės monografijos autorės atliko didelį, svarbų, kruopštų 
ir neabejotinai vertingą darbą, kuris, neabejoju, ras vietą lietuvių dia-
lektologijos mozaikoje, skatins mokslines diskusijas ir naujus tyrimus. 
Tikiuosi, kad ši monografija, nors ir būdama mokslinė, ras vietą ne 
tik Punsko ir Seinų bibliotekose, bet taip pat punskiečių bei seiniš-
kių namuose. Kartu su monografijos autorėmis prisidedu prie padėkos 
visiems, prisidėjusiems prie knygos rengimo. Ačiū Punsko ir Seinų 
lietuviams, oriai ir tvirtai puoselėjantiems lietuvybę ir savo tarmę. O 
tariant pelnytą ačiū kolektyvinės monografijos autorėms už nuveiktą 
darbą lieka tik palinkėti joms naujų reikšmingų žygių naujosios lietu-
vių dialektologijos baruose.

VyTAUTAS kARDELIS (g. 1971 m. Liñkmenų k., Ignalinos r.) – Vilniaus 
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sas Girdenis). Moksliniai interesai: sinchroninė ir diachroninė dialektologija, 
dialektometrija; sinchroninė ir dialektologinė fonologija; kalbos istorija; ko-
gnityvinė semantika. Stažavo ir paskaitas skaitė Vienos (Austrija), Ciuricho 
(Šveicarija), Berno (Šveicarija), Miunsterio (Vokietija), Frankfurto prie Maino 
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VILIJA SAKALAUSKIENė

PIETINIų PIETų AUKŠTAIČIų ŠNEKTų 
ŽODyNAS

Didžiojo Lietuvių kalbos žodyno užbaigimas atvėrė naujas gali-
mybes tarmių žodynams rengti. Todėl vis daugiau sudaroma žodynų, 
leidžiančių užfiksuoti ir parodyti ne tik tarmių leksiką, pateikti jos 
sistemą, išryškinti tarmiškų žodžių funkcionavimą šnektose, jų keiti-
mąsi, traukimąsi iš vartosenos bei naujų atsiradimą, bet ir fonetikos, 
morfologijos, žodžių darybos, linksnių ir prielinksninių konstrukcijų 
vartosenos ypatybes. 

Galima pasidžiaugti, kad pietų aukštaičiai sulaukė dar vieno žo-
dyno – Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodyno (2016). Tiesa, pas skai-
tytoją iškeliavo kol kas tik pirmasis žodyno tomas (I: A–M), tačiau 

Asta Leskauskaitė, Vilija Ragai-
šienė. Pietinių pietų aukštaičių 
žodynas 1, Vilnius: Lietuvių 
kalbos institutas, 1: A–M, 
2016, 684 p. 
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sparčiai rengiamas ir antrasis. Gerokai anksčiau, dar XIX a. 9-ame 
dešimtmetyje išleistas Gertrūdos Naktinienės, Aldonos Paulauskie-
nės ir Vytauto Vitkausko Druskininkų tarmės žodynas (1988), kurio 
medžiaga daugiausia iš Švendùbrės kaimo. 

Fonetikos, akcentologijos, morfologijos ir kitais aspektais pieti-
nių pietų aukštaičių šnektos ne kartą aptartos tarmėtyrininkų mono-
grafijose, straipsniuose ir kituose leidiniuose. Šios patarmės leksiko-
grafijos istoriją tęsia naujausias leidinys, kurio rengėjos – patyrusios 
dialektologės Asta Leskauskaitė ir Vilija Ragaišienė. Joms talkino 
gausus kolegų ir tų šnektų atstovų būrys. 

Pietinės pietų aukštaičių šnẽktos leksikografus ir dialektologus 
domino jau senokai. Šiame žodyne skelbiama medžiaga, surinkta dia-
lektologinėse ekspedicijose 2001–2007 metais, į žodyną įtraukti pa-
vyzdžiai iš XX a. 7–10 dešimtmečių (1964–1972, 1984), 2002, 2003, 
2011, 2012, 2014 metų garso įrašų ir senųjų rankraštinių tekstų, di-
džiojo Lietuvių kalbos žodyno papildymų kartotekos. Žodynas buvo 
rengiamas vykdant 2005–2010 m. projektą, kurį rėmė Valstybinė 
lietuvių kalbos komisija. Per penkerius metus įrašyta šimtai valandų 
garso įrašų, kurių tarminiai pavyzdžiai ir sudaro žodyno pagrindą. 

Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodynas sudarytas pagal išsamių-
jų tarminių žodynų principus, atspindintis dzūkų patarmės leksi-
ką, gramatinę sistemą bei svarbiausias fonetikos ypatybes. Žodyno 
pratarmėje apžvelgta kartotekos kaupimo bei medžiagos rinkimo is-
torija. Glaustame įvade yra visi tarminiam žodynui reikalingi atribu-
tai: àptariamos pietinių pietų aukštaičių šnektos ir jų plotas (I: XI), 
nurodomas šnektų savitumas ir būdingiausios ypatybės (fonetinės, 
kirčiavimo, morfologinės, sintaksės) (I: XIII). Taip pat aiškiai, struk-
tūruotai ir glaustai aptariamas žodyno pobūdis ir sandara (I: XXV). 
Toliau kalbama apie transkripciją: pateikiami transkripcijos ženklai 
ir jų eksplikacija. Pridedamas vietovardžių ir kitų sutrumpinimų bei 
ženklų sąrašas. Gana išsamus literatūros sąrašas autorėms leido išana-
lizuoti ir nusistatyti aiškius žodyno sudarymo principus. 

Deja, nei pratarmėje, nei įvade neįvardijami būsimieji žody-
no vartotojai. Pasakyta tik tiek, kad žodynas yra kaip duoklė dzūkų 
šnektos saugotojams (I: VII). Sudėtinga iliustracinių sakinių fonetinė 
transkripcija verčia manyti, kad žodyno tekstas ne kiekvienam var-
totojui bus lengvai paskaitomas.

Rengiant tokio pobūdžio darbus, vienas iš sudėtingesnių už-
davinių visuomet būna apsibrėžti leksikografiškai tiriamos šnektos 
ribas, nustatyti tarminius skirtumus nuo gretimų šnektų. Žodyno 
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autorės pietinių pietų aukštaičių šnektų ploto ribas veda per pietinę 
Varėnos rajono savivaldybės dalį – Marcinkonių ir Kaniavos seniū-
nijų, kurioms atitinkamai priskiriami 28 ir 41 kaimas, vakarinę pusę  
(I: XI). Konstatuojama, kad pietinės pietų aukštaičių šnektos foneti-
nėmis ypatybėmis artimos kitoms pietų aukštaičių šnektoms. Jas sieja 
pagrindinės pietų aukštaičių ypatybės, skiriančios šią tarmę nuo kitų. 
Šiose šnektose dvigarsiai am, an, em, en išlaikomi sveiki, o senieji 
istorinio ilgumo balsiai ą, ę siaurinami ir tariami ų, į, pavyzdžiui: 
sá.mcis ‘sámtis’, dacs ‘dants’, te.pæ ‘tepia’, bet žu.ss ‘žąss’, 
ve.ku. vα.ku. ‘sveką vaką’, l.pi. ‘lãpę’, tik ne visada sistemingai 
(I: XIV). Tačiau konkretūs žodyno pavyzdžiai1 rodo, kad siaurinama 
gana sistemingai: åu‿jé.i ʒv·lika ǀ zltu. ǀ åũ. ┊ už‿l.pi. ǀ tαi‿åũ. 
g.ras laimkis Kpn ‖ [Jau jei dvylika zlotų jau už lapį – tai jau geras 
laimikis]2; atα.nam | r.dọm l·pi. | vien·n k·lpọ.n | kit·n k·lpọ.n 
šùni. | t· tọ.å v· | kišù dù r.dọ.m Kb ‖ [Ateinam, radom lapį 
vienon kilpon, kiton kilpon šunį, tį toliau vėl kiškius du radom]; 
balanũ· priská·ldọ. | và kulb·ti ┊ pàdeda | ižgrũ·žọ. sk·li. | va‿tọk· 
past·tọ. ┊ l·zdu. | ir‿t· | g.laži. kọ.. prìkalæ ka‿inskepi.t Pvč 
‖ [Balanų priskaldo, va kulbytį padeda, išgrųžo skilį, va tokį pasta-
to lazdų ir tį gelažį kokių prikalia kad inskiepyt]; vienõ·n [rankon] 
l·zdu turù | ọ.‿kitù šte(p) và | turù pi.u. Mrc ‖ [Vienon [ran-
kon] lazdų turu, o kitu šitep va turu pilvų]; s l.zdu. rα.kọn | 
ir‿atá·i pas‿· | namúosa Aš ‖ [Jis lazdų rankon ir atai pas jį namuosa]; 
tαi‿ka(p)‿pàẹ.åu l·zdu. | tαi‿kap‿uškú·ȓåu | s.kọ. dåuåũ. neiù 
nam. Mrc ǁ [Tai kap paėmiau lazdų, tai kap užkūriau, sako, dau-
giau neisiu namo]; ir‿tαdù ǀ šåudelùku. iñ.duram ǀ tũ· kukardùki. ǀ 
šåudelùku. ǀ ir‿visó·u. spalvũ· kukαrdá·iu. Mrc ǁ [Ir tadu šaudelu-
kų induram tų kukardukį, šaudeluku, ir visokių spalvų kukardaitių]; 
mès nakù tu.‿ku.bы. nurìcinam Mrg ‖ [Mes nakčiu tų kulby nuri-
cinam]. Čia pat pabrėžiama, kad siaurinti minėtus balsius vengiama 
naujuose žodžiuose, kalbant netarmiškai arba mėgdžiojant bendrinę 
kalbą vartojančius asmenis (I: XIV).

Laikantis bendrųjų žodynų rengimo principų, Pietinių pietų 
aukštaičių šnektų žodyne pateikti gausūs šnektos leksikos sluoks-
niai. Autorių teigimu, į žodyną sudėti „visi surinkti pietinių pie-
tų aukštaičių šnektų žodžiai iš gyvosios kalbos ir rašytinių šalti-

1 Šalia transkribuotų žodyno iliustracinių sakinių pateikiami sakiniai, užrašyti bendrinei 
kalbai įprastais ženklais. 

2 Vietovių sutrumpinimų sąrašą žr. Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodyne, p. XXXIV.
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nių“ (I: XXVI), tačiau detaliau, išskyrus atitinkamus žodžius su 
specialiomis pažymomis, nėra įvardijami. Paprastai į išsamiuosius 
žodynus įtraukiama ne tik specifinė šnektos leksika (tarmybės), bet 
ir šnektos, ir bendrinės kalbos bendroji leksika, vartojama šnektose 
(Sakalauskienė 2014: 143). Į žodyną yra įtraukta būtent ir bendroji 
leksika, vartojama ir kitų tarmių šnektose, ir bendrinėje kalboje. To-
liau tikslinga apžvelgti Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodyne patei-
kiamos leksikos sluoksnius. 

Svarbiausia yra specifinė šnektos leksika – dialektizmai – 
tik šnektai būdingi ir tik šnektoje vartojami žodžiai, pavyzdžiui: 
petkáitė ‘megzta ar siūta šliurė’, dakšnẽlis ‘taškelis’, grindẽlė ‘įtvaras 
dalgiui prie koto pritvirtinti’, grūdiẽlius ‘bulvių košė su aguono-
mis’, trečkas ‘trečioji valako dalis’, kušlỹs, - ‘kas neprimato, žli-
bas’, lẽmantas ‘raudojimas’. Žodyne tokie dialektizmai nėra kaip 
nors išskiriami. 

Gausioje žodyno medžiagoje rasime ir semantinių dialektizmų – 
tai kitą, tik tarmei būdingą reikšmę turinčių žodžių, kurie žinomi ir 
bendrinėje kalboje, ir pietinių pietų aukštaičių šnektose, tačiau ben-
drinė kalba, palyginti su minėtomis šnektomis, neturi visų jo reikš-
mių, pavyzdžiui: teštis ‘šiaip taip gyventi, laikytis’, turti ‘laikyti 
įsikibus, įsitvėrus, nusitvėrus’. Šiame žodyne, be išvardytų leksikos 
sluoksnių, užfiksuoti ir darybiniai dialektizmai. Tai žodžiai, padaryti 
pagal pietinių pietų aukštaičių šnektoms specifinius modelius, pavyz-
džiui, priešdėlis už- vietoje įprasto pa-: ùžvogė vštų ‘pavogė vištą’. 
Išskirtinė šiose šnektose priesaga -ynas. Su ja padaryti žodžiai turi 
deminutyvinę reikšmę, pavyzdžiui: kiškỹnas, cigonỹnas, busilỹnas, 
vilkỹnas. Paprastai minėtoji priesaga kirčiuojama tvirtapradiškai, o 
su ja padaryti žodžiai yra 1 kirčiuotės. Tačiau Pietinių pietų aukštaičių 
šnektų žodyne tokios darybos žodžiai dažniausiai yra 4 kirčiuotės.

Į žodyną įtraukta ne tik paveldėtoji tarminė leksika, bet ir kitų 
kalbų kilmės bei naujesni ar nauji žodžiai su iliustraciniais sakiniais. 
Žodyno autorės stengėsi, kiek įmanoma, nurodyti žodžių kilmę. Po 
antraštinio svetimos kilmės žodžio (dažniausiai slavizmo ar germa-
nizmo) skliaustuose nurodomas sutrumpinimas sv. Atsižvelgiant į 
tarmių žodynų rengimo tradicijas, prie senųjų skolinių, pavyzdžiui, 
blỹnas, grỹbas, koplyčià, davatkà, kilmės pažymos nerašomos. Prie 
hibridinių darinių, turinčių skolintus priešdėlius ir priesagas, taip 
pat skolintas šaknis ar vieną dūrinių sandą, skliaustuose žymimas 
sutrumpinimas hibr. Reikšmės skoliniai nurodomi prieš reikšmės 
aiškinimą skliaustuose sutrumpinimu sv. 
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Nevengiama ir naujai į šnektas atėjusios leksikos. Prie naujesnių 
ar naujų pietinių pietų aukštaičių šnektose vartojamų žodžių skliaus-
tuose žymima nj. Toks autorių požiūris į šnektos leksikos raidą yra 
pagirtinas. Džiugu, kad ji nelaikoma sustabarėjusiu ir nekintančiu 
vienetu, nors nustatyti žodžių patekimo į šnektas laiką dažnai būna 
labai nelengva. Tenka pripažinti, kad eiliniam skaitytojui naujosios 
leksikos pateikimas ir žymėjimas atitinkamomis pažymomis gali likti 
ir ne visai suprantamas. 

Dar vieną leksikos sluoksnį Pietinių pietų aukštaičių šnektų žody-
ne sudaro gana plačiai šių šnektų atstovų vartojamos adaptuotos tarp-
tautinių žodžių formos, pavyzdžiui: kirùrgas ‘chirurgas’, kimikãlas 
‘chemikalas’, vetenõrus ‘veterinaras’, tijãtras ‘teatras’, tilipònas ‘tele-
fonas’, ginas ‘himnas’, ektãras ‘hektaras’. 

Į išsamiuosius žodynus traukiami bendri daugelio lietuvių tar-
mių žodžiai, taip pat atskiros tų žodžių reikšmės. Šiame žodyne to-
kių žodžių taip pat rasime, pavyzdžiui: pečiadañgstė ‘krosniadangtis’ 
žinomas ne tik pietinėse pietų aukštaičių šnektose, bet kaimyninėse 
pietų aukštaičių šnektose, dañgstis ‘stogas’ vartojamas rytų aukštaičių 
vilniškių šnektoje, dangùs reikšme ‘gomurys’ žinomas ne tik pieti-
niams pietų aukštaičiams, bet ir gerokai toliau nuo jų – vakarų aukš-
taičiams kauniškiams ir netgi pietų bei vakarų žemaičiams, brãdas 
‘didelis purvas, šlapia vieta, klampynė’ vartojamas ir rytų aukštaičių 
vilniškių, ir vakarų aukštaičių kauniškių, taškúoti ‘žymėti, ženklinti 
nurėžiant žievės ruožą’ vartojamas dar ir kupiškėnų, klùpstis ‘kelis’ 
paplitęs ir kitose pietų aukštaičių šnektose (apie Alytų, Eišiškes, No-
čią, Armõniškes), trenas ‘medžio gabalas, iš kurio skeliamos skalos, 
skalmedis’ žinomas ir plačiau už pietinių pietų aukštaičių ribų – Bal-
tarusijos teritorijoje (Nočiojè, Gervėčiuose), rytų aukštaičių vilniš-
kių (Katanėnuose, Švenčionysè) bei uteniškių šnektose (apie Salaką, 
Liñkmenis).

Žodyne atskirais straipsniais duodami specifinių žodžių darybos 
formų žodžiai, besiskiriantys nuo bendrinės kalbos, pavyzdžiui, prie-
sagų vediniai: grobónis ‘grobuonis’, guldyklà ‘gulykla’; kitą giminę 
nei bendrinėje kalboje turintys žodžiai: gluõdena ‘gluodenas’, lepas 
‘liepa’; kitų formantų, kamienų dariniai: kišẽnis, kišẽnius, dañtas, 
avelỹs; kitaip kirčiuojami žodžiai, kirčiavimo variantai: audėjà (3), 
lktuvas (1), mokýtoja (1). 

Žemaičiai ir aukštaičiai dažnai pastebi, kad dzūkai kalba la-
bai švelniai, minkštai (LKTCh 83). Tokį įspūdį sukelia žodžiai su 
priesagomis -elis, -elė, -ėlis, -ėlė, -ukas, -ukė, -utis, -utė, -aitis, 
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-aitė, -iūtė, kurių gausiai užfiksuota ir Pietinių pietų aukštaičių 
šnektų žodyne. Žodyno naujovė – kad skirtingai nei kituose tarmių 
žodynuose, deminutyvai šiame žodyne pateikiami atskirais straip-
sniais. Pavyzdžiui: grėblẽlis, grikèlis, kartẽlė, gvaizdiklis, kamuolùkas, 
katùkas, grietinùkė, karvùkė, grikáitis, kiškáitis, grūšáitė, juostáitė, 
kačitė, kielitė, kojùkė. 

Pagrindinis Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodyno šaltinis – 
gyvoji kalba, šnektų medžiaga. Žodyne kartais prie vietovės randame 
sutrumpinimą RT, kuris reiškia, kad medžiaga yra iš rankraštinio 
teksto: pas‿kùn‘igū pr‘i͜e‿altr‘æs tarnvō | ir‘‿pr‘i͜e‿v‘isu. Dbč 
(RT) [Pas kunigų prie altoriaus tarnavo ir prie visur]. Nors apie šią 
santrumpą detalesnės informacijos sutrumpinimų sąraše nėra, tačiau 
iš iliustracinių sakinių matyti kitokia transkripcija, be to, pasitai-
ko atvejų, kai sakiniai iš rankraštinių tekstų yra vieninteliai, ilius-
truojantys tą žodį, pvz.: tũ·sės p káimu· tks dziẽdas ǀ in ž·du· 
panašùs ǀ kai bãčki·nas Drž (RT) ǁ [Tsės po káimų toks dziẽdas, in 
žỹdų panašùs, kai bãčkynas], a vjas ·ra ǀ a nra ǀ apuš krùta i krùta 
Drž (RT) ǁ [A vjas ỹra, a nra, apuš krùta i krùta]. 

Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodyne sintaksės ypatybės labiau-
siai atspindimos žodžio iliustraciniuose sakiniuose. Šalia kai kurių 
antraštinių žodžių nurodomos sintaksinio junglumo pažymos su 
gen., su acc., su instr. Paprastai tokios pažymos atsiranda prie skait-
vardžių ir prielinksnių: dẽšimts num. card. ind. su gen., devyniólika 
num. card. su gen., an praep. su gen., š praep. su gen. 

Įvade teigiama, kad žodyno sandara panaši į „Lietuvių kalbos 
žodyno“ ir tarminių žodynų sandarą. Tačiau reikia akcentuoti, kad 
šiame žodyne, skirtingai nei „Lietuvių kalbos žodyne“ ir daugelyje 
kitų šnektų žodynų, atsisakyta lizdinio priešdėlinių veiksmažodžių, 
prieveiksmių kartu su būdvardžiais, deminutyvų kartu su daiktavar-
džiais pateikimo. Visi žodžiai išdėstyti nuosekliai pagal abėcėlę, to-
dėl žodyne išvengta veiksmažodžių, kurie be priešdėlių nevartojami, 
dirbtinai sukuriamų lizdų. 

Žodyno straipsnių sandara beveik tokia pati, kaip ir kitų tarmi-
nių žodynų: po antraštinio žodžio pateikiama apie žodį reikalinga in-
formacija – duodamos morfologinės pažymos, aiškinamos reikšmės 
ir iliustruojamos pavyzdžiais, turinčiais geografines nuorodas. Ga-
lima tik pasidžiaugti, kad autorių nuostatos nesiskiria nuo konkre-
čių žodyno duomenų. Jeigu teigiama, kad vardažodžiai, turintys ka-
mieno, skaičiaus ir giminės skirtumų, teikiami atskirais straipsniais, 
tai tokie vardažodžiai atskirais straipsniais ir pateikiami. Tačiau tais 
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atvejais, kai iš iliustracinių sakinių neaišku, ar šnektose susidariusios 
savarankiškos vardažodžio linksniavimo paradigmos, ar keičiasi tik 
atskirų linksnių formos, atskiri straipsniai nekuriami. 

Be aptartų leksikografinių žodyno parametrų – kilmės, kirčiavi-
mo, vietovių santrumpų – atkreiptinas dėmesys į gramatinę charak-
teristiką, pateikiamą lotyniškomis santrumpomis prie kiekvieno an-
traštinio žodžio. Šiame žodyne daiktavardžiai žymimi santrumpa s., 
kartu nurodant, kokiai giminei jis priklauso: sm., sf., smob., scom., 
būdvardžiai – adj., o jų giminė matyti iš antraštinių žodžių, įvardžiai 
– pron., skaitvardžiai – num., prieveiksmiai – adv., jaustukai ir ištik-
tukai – interj., dalelytės – prt., jungtukai – conj. Visos atitinkamos 
santrumpos paaiškintos pridedamame santrumpų sąraše (I: XXXV–
XXXVI). Skaitvardžių ir įvardžių nurodoma ne tik kalbos dalis, bet 
ir jų rūšis, pvz.: dvdešim, dvdešims, dvdešimt num. card. ind. su 
gen., keturiólika num. card. su gen., daũg kas pron. indef. 

Prie vienaskaitinių ir daugiskaitinių daiktavardžių pažymimas jų 
skaičius: cùkrus sm. sg., áuksas sm. ppr. sg., akuliõriai (sv.) sm. pl. 
‘akiniai’, apatniai sm. pl. Prie veiksmažodžių vietoje kalbos dalies 
pažymos nurodomas tranzityvumas tr. arba intranzityvumas intr., 
taip pat sangrąžinių veiksmažodžių formos teikiamos su pažyma refl. 
Kai kuriais atvejais pažymima, kad veiksmažodis yra beasmenis ir 
nurodoma impers. Tačiau iš santrumpų sąrašo ši pažyma išsprūdo. 

Ypač būtina pabrėžti, kad Pietinių pietų aukštaičių šnektų žody-
nas, kaip ir daugelis naujausių šnektų žodynų, priskiriamas aiškina-
mųjų žodynų tipui. Taigi svarbiausias tokio tipo žodynui keliamas 
uždavinys – semantinė informacija3. Paprastai aprašant tarminių žo-
dynų žodžių reikšmes pirmiausia remiamasi empirine medžiaga ir iš 
jos nustatomos vienokios ar kitokios reikšmės. Šio žodyno įvade ra-
šoma, kad žodžių reikšmės aiškinamos žodynuose įprasta metakalba. 
Apie reikšmių pateikimą recenzuojamo žodyno sandaros skyrelyje 
nieko neužsimenama, tačiau ten pat paaiškinama, kad reikšmės žy-
mimos arabiškais skaitmenimis ir kad reikšmių atspalviai neskiriami 
jokiais specialiais ženklais. Jie pateikiami žodžio straipsnio ar reikš-
mės apibrėžimo pabaigoje, pavyzdžiui, aguonà sf. (2) ‘daržo ir laukų 
augalas aukštu stiebu, dideliais žiedais; jo grūdas’. Šioje reikšmės 
apibrėžtyje atspalvis pateikiamas po taško kablelio. Kai atspalviai 

3 Nuo seno leksikografijoje vartojami trys žodžių reikšmių aprašymo būdai: apibrėžiamasis, 
sinoniminis ir nuorodinis. Pagrindinis ir dažniausiai žodynuose vartojamas apibrėžiamasis 
reikšmių aiškinimas (Jakaitienė 2005: 79). 
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teikiami žodžio straipsnio gale, dažnai sunku pastebėti ir rasti ilius-
tracinių sakinių gausoje paklydusias reikšmių atspalvių apibrėžtis. 
Belieka tenkintis tuo, kad reikšmių atspalvių žodyne vengiama ir 
mažai jų pateikiama. 

Kadangi žodyno įvade daugiau apie reikšmių apibrėžtis nieko 
nepasakyta, derėtų šią žodynui svarbią dalį apžvelgti plačiau. Kalbant 
apie reikšmių aiškinimo būdus, reikia akcentuoti, kad žodyne vyrau-
ja apibrėžiamasis4 reikšmių aprašymo būdas, pavyzdžiui, druskà sf. 
(2) ‘sūrus mineralinis junginys, vartojamas maistui nuo gedimo ap-
saugoti ir paskaninti’, išganýti 1. ‘pajėgti išsaugoti, suvaldyti ganant’; 
2. ‘praleisti ganant sutartą ar privalomą laiką’; 3. ‘ganant prišerti, 
pripenėti’, laimngas, -a adj. (1) 1. ‘turintis laimės, dalingas’. 

Kai kuriais atvejais žodžių reikšmės aiškinamos kitais tos pat ar 
artimos reikšmės žodžiais, t. y. sinonimais. Tai sinoniminis reikšmių 
aiškinimo būdas, pavyzdžiui: lapkas ‘pelkinis žinginys’, laimngas, 
-a ‘sėkmingas’, lebedà ‘čiobrelis’, lencigas (sv.) ‘grandinė’, liejmas 
‘liejinys’, mekšrỹs ‘kuoja’, apdaužýti ‘apmušti, aptrankyti’, apdrksti 
‘apiplyšti’, aukštutnis, -ė ‘viršutinis’, drtas, -à ‘tvirtas, stiprus’, 
drunti ‘drybsoti, miegoti’. Sinonimais šiame žodyne paprastai aiš-
kinami svetimos kilmės žodžiai, taip pat įvairūs morfologiniai va-
riantai: čiùt (sv.) ‘vos, tik’, čigninis, -ė (hibr.) ‘ketinis’, dainyčià (sv.) 
‘melžtuvė’, drukavóti (sv.) ‘spausdinti’. Be to, sinonimai čia vartojami 
kaip pagalbinė aiškinamoji priemonė apibrėžiamajam reikšmių aiški-
nimui. Šiuo atveju sinonimai pateikiami po apibrėžiamojo reikšmės 
aiškinimo po kablelio, pavyzdžiui: aũšti ‘pradėti rodytis dienos švie-
sai, švisti’, drign ‘labai nuodingas bulvinių šeimos augalas, durnaro-
pė’, drugẽlis ‘vabzdys su dviem poromis spalvotų sparnų, peteliškė’. 

Šiame žodyne naudojamas dar vienas reikšmių pateikimo būdas 
– nuorodinis, kurio galima išskirti kelis aiškinimo atvejus. Toks būdas 
aktualus pateikiant deminutyvus, kurie nukreipiami į pamatinį žodį 
ar į atskiras pamatinio žodžio reikšmes, pavyzdžiui, lydekáitė dem. ly-
deka, martùkė dem. marti 1. Nuorodinio aiškinimo santrumpa žr. (= 
žiūrėk), apie kurią žodyno įvade taip pat neužsiminta, naudojama tada, 
kai siauriau vartojami ar darybos variantai nukreipiami į bendrinės kal-
bos žodžius, paplitusius pietinių pietų aukštaičių šnektose, pavyzdžiui: 
meitelỹs žr. meitėlis, glius žr. ėglis, eilià žr. eilė 1, ganiavà žr. ganykla. 

4  Šio aiškinimo būdo pavadinimas įvairuoja. Jis, be minėto, dar vadinamas aprašomuoju, 
aiškinamuoju ir kt.
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Žodyne rasime ir dar vieną nuorodinio reikšmių aiškinimo būdą 
– strėlės ženklą (→). Strėlės ženklas dažnai, bet ne visais atvejais, 
naudojamas pateikiant išvestinius veiksmažodinius daiktavardžius 
su priesaga -imas ar -ymas, būdvardinius daiktavardžius su priesa-
ga –umas ir prieveiksmius, kai sudėtinga jų reikšmes aprašyti 
apibrėžiamuoju būdu, pavyzdžiui: kiñkymas → kinkyti, kūlmas 
→ kulti, gardùmas → gardus, geltonùmas → geltonas, mlynai adv., 
mėlyna → mėlynas 1, geltónai adv., geltona → geltonas. Apskri-
tai visame žodyne tokių ženklų rastume nedaug. Akivaizdu, kad 
autorių siekis – kuo daugiau reikšmių aprašyti, o ne nurodyti į kitą 
žodį, kurio reikėtų ieškoti kituose žodyno puslapiuose. 

Žodyne ypač išskirtas homonimų sluoksnis. Homonimai 
žymimi po antraštinio žodžio viršutiniu indeksu (I: XXVIII). Gal 
ne visai įprastas, bet palyginti naujas homonimų žymėjimas neap-
sunkina antraštinio žodžio paieškos kompiuteryje. 

Prie žodžių gausiai teikiama iliustracinės medžiagos, kuri su-
rinkta iš šnektų. Todėl sakiniai vaizdingi, ekspresyvūs, perteikian-
tys dzūkiškąjį koloritą. Iliustracinėje medžiagoje gausu palyginimų, 
priežodžių ir frazeologizmų. Autorės vadovavosi nuostata, kad prie 
antraštinio žodžio turi būti pateikta kuo daugiau iliustracinių saki-
nių, kuriuose būtų atspindimos visos to žodžio formos. 

Kartais neišvengiama ir kai kurių netolygumų. Žodyno sandaros 
skyrelyje nepateikta gana daug svarbios informacijos apie žodyno 
vidinę struktūrą ir turinį. Pasitaiko tekste aptikti žodžių, kurie neiš-
kelti antraštiniais žodžiais. Būtent taip nutikę su dialektizmu avadlis 
‘ženklas, žymė’. Tačiau tokių apsirikimų tik vienas kitas. 

Pasitaiko iliustracinių sakinių, kurių subjektas neaiškus ir sun-
ku iš turinio nuspręsti, kas tai, pavyzdžiui, j· ┊ snùkis tọks ·lgαs 
| t·kis‿va | bá·ltαs tẹip·s ┊ α.na | uodegá·itẹ. ┊ trumpuùkẹ. Mst 
‖ [Jõ snùkis toks lgas, tókis va, báltas teipõs, ana, uodegáitė 
trumpučiùkė]. Daugeliu atvejų prie įvardžių skliaustuose mažesniu 
šriftu yra patikslinta, kas yra kalbamas subjektas ar objektas: griku. 
m.ltu. užmaiš·davo. pienα ar‿ru·kšt·pienin ┊ kat‿jåu‿pα-åũ.ktu. | 
usp.rgi.davo. spirgùčẹis ar‿jå tåuk.lẹis tα.s (apie grikių plokštai-
nį) Pvč ‖ [Griknių mltų užmaišýdavo pienañ ar rūgštãpienin, kad 
jau paaũgtų, usprgydavo spirgùčiais ar jaũ taukẽliais tas]. Tačiau pa-
sitaiko, kad sakinyje taip ir lieka neaiškus veiksmo subjektas, pavyz-
džiui, dåugǽ∙use ce nesr.š. | katre | turˌt.ŋgeˈn bùvo. | tαi‿ce 
nesr.š. | ciktá∙is ubag∙lei Dnv ǁ [Daugiáusia ce nesrãšė, katrej 
turtingesn bùvo, tai ce nesrãšė, ciktáis ubagliai]. Tokiais atvejais 
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autorės stengėsi numanomą veikėją, daiktą ar kt. įrašyti laužtiniuose 
skliaustuose.

Neišvengiama atvejų, kai tame pačiame žodžio straipsnyje pa-
sikartoja labai panašūs sakiniai, pavyzdžiui: tikýba sf. (1) 1. tikė-
jimas, religija: [žydai] jei‿pαpó·vẹ. [jautį] ir‿kråũ.jes nenuv.jo. | 
tαi‿uškàzdavo. | jå je nevá.gi·davo. | to.k bùvo. jũ· tik·bα Mrc 
ǁ trỹs num. card. (4) 1. skaičius, skaitmuo ir kiekis 3: åu‿jũ· tọ·kè 
ti.k·ba bù-ọ. Kš ‖ tó∙ i.gi žmonà nùmir | åu‿js lko su‿trìmi 
vaikα.s Rud ǁ ir‿j· lko. su‿trmi vaikα.s Mrc ǁ ántis sf. (1) naminis 
ar laukinis raibas vandens paukštis: ∧ [vyras] kap‿á.cıs an‿vá.deo. 
už‿man· pragi·v.no. Kb ǁ kap‿á·cis an‿vá·diọ Škl ǁ 

Šis žodynas – tikrai vertingas autorių darbas, padėsiantis tarmių 
tyrėjams, leksikografijos specialistams, jame galės daug medžiagos 
rasti mokytojai ir dėstytojai, studentai. Reikia džiaugtis, kad pietiniai 
pietų aukštaičiai pagaliau sulaukė tokio dialektologų dėmesio ir šios 
šnektos yra taip pat gausiai leksikografiškai iliustruotos kaip ir kai 
kurios kitos, žodynų sulaukusios, lietuvių šnektos. 
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VILIJA SAKALAUSKIENė (g. 1963 m. Šakiuose) – humanitarinių mokslų 
daktarė, leksikografė. Dirba Lietuvių kalbos institute, Bendrinės kalbos tyrimų 
centre. Jos mokslinių tyrimų kryptys – leksikografija, leksikologija, etno-
lingvistika, domisi lietuvių kalbos tarmių leksika, bendrinės lietuvių kalbos 
kirčiavimo problemomis. Išleido knygas Griškabūdžio apylinkių tekstai (kartu 
su Rima Bacevičiūte) (2003) ir Jurbarko apylinkių tekstai (2008), yra viena iš 
Lietuvių kalbos žodyno autorių, taip pat viena iš Bendrinės lietuvių kalbos žo-
dyno teksto rašytojų ir redaktorių. Viena iš Zanavykų šnektos žodyno rašytojų, 
šio žodyno 2 ir 3 tomų vyr. redaktorė. Paskelbė mokslinių straipsnių leksikolo-
gijos, leksikografijos ir dialektologijos klausimais, taip pat mokslo populiarina-
mųjų straipsnių. Pastaruoju metu dalį darbų skiria Jono Jablonskio sudarytos 
kartotekos Lietuvių kalbos žodynui medžiaga, Antano Juškos lietuvių–lenkų 
kalbų žodyno tyrimams ir Jurbarko šnektos žodyno rengimui. 

VILIJA SAKALAUSKIENė

Vilija  
Sakalauskienė
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PUNSKO PARAPIJOS ĮKūRIMAS  
KARALIAUS ŽyGIMANTO III  
DOkUMENTUOSE

1597 metų spalio 27 dieną karaliaus Žygimanto III dekretu buvo 
įsteigta Punsko parapija. Tai svarbus mūsų krašto istorijos momentas 
ir visiems mums įsimintina data, kadangi nuo jos prasideda Punsko 
miestelio ir parapijos istorijos raida. Nemažai yra dokumentų ir publi-
kacijų apie parapijos pradžią bei tolesnę jos istoriją. Šia tema XIX a. 
pabaigoje domėjosi Punsko klebonas, aušrininkas ir literatas Simonas 
Norkus. Jis 1888 m. Przegląd Katolicki numeryje išspausdino išsa-
mų straipsnį „Punsko bažnyčia (Seinų diecezijoje)“, kuriame aptarė 
Punsko parapijoje saugomas Lenkijos karaliaus Žygimanto III Va-
zos fundacines privilegijas, aprašė Punsko bažnyčią ir jos inventorių.  
S. Norkaus rašiniu naudojosi kun. Pranciškus Augustaitis, kurdamas 
Seinų dijecezijos bažnyčių monografiją, Jonas Totoraitis, rašydamas 
Sūduvos Suvalkijos istoriją, ir kt. Į lietuvių kalbą išverstas S. Norkaus 
straipsnis buvo perspausdintas istorijos paveldo metraštyje Terra 
Jatwezenorum. Jotvingių kraštas (2009, p. 201–212).

Svarbios taip pat šių laikų lietuvių istorikės Vaidos Kamuntavičie-
nės įžvalgos. Iš akių negalima išleisti ir mūsų kraštietės Julijos Račiuvie-
nės magistro darbo, kuriame pateikiama nemažai informacijos iš Puns-
ko parapijos istorijos. Jos knygą Dzieje osadnictwa w parafii Puńsk od  
r. 1597 do końca XVIII w. 1997 m. išleido Punsko „Aušros“ leidykla.

Apie Punsko parapijos įkūrimą yra rašę ir lenkų istorikai. Tarp 
jų: kunigas Vladislavas Klapkovskis (Władysław Kłapkowski), kuris  
1938 m. publikavo Punsko parapijoje saugomas bažnyčios privilegijas, 
Ježis Visnevskis (Jerzy Wiśniewski) ir kiti. 
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Ne visa publikuota informacija apie Punsko parapijos įsteigimą 
sutampa. Perrašant ir interpretuojant Punsko bažnyčios fundacinių bei 
dotacinių privilegijų dokumentus įvelta klaidų. Jas išnagrinėti reikėtų 
atskirų tyrinėjimų.

Lietuvos ir Lenkijos archyvuose bei rankraštynuose yra išlikę 
Punsko bažnyčiai suteiktų privilegijų dokumentų nuorašų. Svarbiausi 
tai Punsko parapijos klebonijoje saugomos Lenkijos karaliaus Žygi-
manto III Vazos fundacinės 1597, 1600 ir 1606 metų privilegijos Puns-
ko bažnyčiai.

Pirmasis karaliaus dokumentas

Karaliaus Žygimanto III aktas buvo pasirašytas 1597 metų spalio 
27 dieną Varšuvoje. Tai pergamentinis dokumentas, be antspaudo, su 
įpjovom, kuriose kitados buvę raiščiai. Dokumento parametrai: aukš-
tis 28 cm, užlenkimai – 9,5 cm, plotis – 45 cm. Kitoje dokumento pusė-
je ranka užrašyta: „Jo Šviesenybės Karaliaus Žygimanto pasirašytas 
dokumentas, kuriame įvardinamos dovanos parapijai: 8 valakai žemės 
Studencza (Šaltėnų) kaime, 6 lietuviški grašiai nuo valako, kuriuos 
privalo mokėti kiekvienas pavaldinys, suteikta galimybė nemokamai 
naudotis miško mediena.“

Parapijos steigimo dokumentas
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Šiame dokumente rašoma, kad Stanislovas Zalivskis, Lyvo vėlia-
vininkas, Merkinės, Lazdijų ir Seivų miškų valdytojas, Naujojo Puns-
ko kaime (Villae nostrae Nova Punsko) savo lėšomis pastatė Romos 
katalikų bažnyčią ir paprašė karaliaus, kad „mes (t. y. karalius – red.) 
šiam maldingam darbui ir kūriniui pareikštume savo pritarimą, kad 
saugotume jį savo autoritetu ir kad šios bažnyčios įsteigimą teisėtu ir 
mums priimtinu pripažinti bei gėrybėmis ir pajamomis apdovanoti ir 
aprūpinti teiktumės“.

Girininko S. Zalivskio pastatytą šventovę šiuo aktu karalius pri-
pažįsta teisėta, ją iškilmingai steigia ir gausiai apdovanoja. Bažnyčios 
klebonui išlaikyti, Zalivskiui panaudos teisės atsisakius, jis suteikia 
aštuonis valakus žemės Studencza kaime. Toliau dokumente nurodo-
ma, kad kasmet per Viešpaties gimimo šventę (Kalėdas) šios urėdijos 
valdiniai nuo kiekvieno žemės valako turi mokėti (vietoj dešimtinės!) 
po šešis lietuviškuosius grašius. Parapija turi teisę (su valdytojo žinia 
ir pritarimu) naudotis karališkųjų miškų mediena. Klebonas yra įpa-
reigojamas iš parapijos valdinių nereikalauti atlyginimo už sakramen-
tų teikimą. Sekmadieniais ir šventadieniais Punsko bažnyčios aikštėje 
leidžiama organizuoti turgus, bet nei klebonas, nei girininkas iš pre-
kiautojų imti mokesčių negali. Karalius pasilieka sau teisę skirti kle-
boną lietuvį arba mokantį lietuvių kalbą (idque nonnisi Lithuanum aut 
linguae Lithuanicae gnarum relinquimus).

Leidimas rengti turgus rodo, kad kartu su parapija formavosi ir 
Punsko miestelis, o šio krašto žmonės vertėsi ne tik žemės ūkiu, bet 
ir prekyba. Kai kurie istorikai mano, jog įsteigus parapiją iš Punsko į 
Naująjį Punską persikėlė šių apylinkių centras. 

Dokumentas pasirašytas Varšuvoje tūkstantis penki šimtai devy-
niasdešimt septintųjų Viešpaties metų spalio dvidešimt septintą die-
ną; „mūsų karaliavimo Lenkijoje dešimtaisiais, Švedijoje ketvirtaisiais 
metais“. Jį pasirašė:

„Karalius Žygimantas (Sigismundus Rex)
Jeronimas Valavičius (Hieronymus Wollowicz)

Jo Karališkosios Didenybės notaras  
Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei (Sacrae Regiae Maiestatis per  

Magnum Ducatum Lithuaniae Notarius).“

Po 420 metų sulaukėme šio dokumento vertimo į lietuvių kalbą. 
Karaliaus Žygimanto aktą iš originalo išvertė mūsų kraštietis dr. Jonas 
Malinauskas, Vatikano radijo lietuviškų laidų vedėjas.
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Parapijos steigimo dokumento vertimas

Žygimantas III, iš Dievo malonės Lenkijos karalius, Lietuvos, 
Rusijos, Prūsijos, Žemaitijos, Mazovijos ir Livonijos didysis kuni-
gaikštis; taip pat švedų, gotų ir vandalų karalius paveldėtojas. Šiuo 
mūsų raštu pranešame visiems ir kiekvienam, ką tai liečia, kad kil-
mingasis Stanislovas Zalivskis, Livo vėliavininkas, mūsų Merkinės, 
Lazdijų ir Seivų miškų valdytojas, dėl savo pamaldumo Dievui ir labai 
uoliai siekdamas Jo garbės, mums priklausančiame Naujojo Punsko 
kaime, esančiame mūsų Merkinės, Lazdijų ir Seivų miškų urėdijo-
je, Romos katalikų tikybos šventovę savo lėšomis pastatė ir paprašė, 
kad mes šiam maldingam darbui ir kūriniui pareikštume savo prita-
rimą, kad saugotume jį savo autoritetu ir kad šios bažnyčios įstei-
gimą teisėtu ir mums priimtinu pripažinti bei gėrybėmis ir pajamo-
mis apdovanoti ir aprūpinti teiktumės. Mes savo ruožtu pritardami 
šiam Dievo garbei skirtam kūriniui, o juo labiau matydami jo būsimą 
naudingumą Bažnyčiai, minėtame Naujojo Punsko kaime minėto kil-
mingojo Stanislovo Zalivskio pastatytą šventovę pripažįstame esant 
teisėta, mums priimtina, steigtina ir apdovanotina, tad šiuo raštu ją 
iškilmingai steigiame ir apdovanojame. Bažnyčios klebono deramam 
išlaikymui ir aprūpinimui, taip pat kad jis tinkamai dieviškuosius rei-
kalus tvarkytų ir prižiūrėtų bei kad apylinkių gyventojai ir mūsų val-
diniai būtų pagal katalikų tikėjimą tinkamai ugdomi ir galėtų pagal 
jį gyventi, minėtam mūsų miškų valdytojui atsisakius mūsų suteiktos 
panaudos teisės, aštuonis žemės valakus Studencza (Šaltėnų) kaime, 
priklausančiame minėtai urėdijai, visiems laikams skiriame, atiduo-
dame ir dovanojame. Taip pat tuos aštuonis žemės valakus Bažnyčios 
jurisdikcijai ir imunitetui užrašome, pervedame ir pajungiame, norė-
dami, kad mūsų ir Bažnyčios vadovų globoje ir valdžioje turėtų visas 
katalikų bažnyčioms suteiktas laisves ir teises, panašiai kaip kitos 
katalikų bažnyčios Karalystėje ir Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštys-
tėje, kurias mūsų pirmtakai iš pamaldumo steigė. Be to, visi mūsų 
miškų urėdijoje gyvenantys valdiniai nuo kiekvieno žemės valako 
po šešis lietuviškuosius grašius vietoj dešimtinės kasmet Viešpaties 
Gimimo šventės dieną temoka tuo metu pareigas einančiam minėtos 
bažnyčios klebonui ir telaiko tai nuolatine pareiga. Klebonas savo 
namų reikalams taip pat turi teisę, tačiau su valdytojo žinia ir prita-
rimu, medžius mūsų miškuose kirsti ir iš jų gabenti. Taip pat norime, 
kad einantis pareigas klebonas sąžinėje būtų įpareigotas iš minėtos 
parapijos valdinių nieko nereikalauti už sakramentų teikimą, nebent 
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kas nors pats laisvai ką duotų. Norėdami, kad ta bažnyčia išgarsė-
tų, leidžiame, kad minėtame Naujojo Punsko kaime bažnyčią sekma-
dieniais ir šventadieniais lankantys žmonės galėtų saugiai ir laisvai 
daiktą už daiktą ir prekę už prekę atsinešti ir parduoti nemokėdami 
mokesčio, liaudies vadinamo targowego, nei tuo metu esančiam kle-
bonui, nei valdytojui. Nuo dabar kiekvieną kartą, kai šios bažnyčios 
klebono postas dėl mirties ar dėl atsistatydinimo bus laisvas, mes ir 
mūsų šviesiausieji įpėdiniai pasiliekame sau teisę skirti kleboną lietu-
vį arba mokantį lietuvių kalbą. Šių dalykų tikrumą patvirtiname savo 
parašu ir įsakome uždėti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ants-
paudą. Duota Varšuvoje tūkstantis penki šimtai devyniasdešimt sep-
tintaisiais Viešpaties metais, spalio dvidešimt septintą dieną; mūsų 
karaliavimo Lenkijoje dešimtaisiais, Švedijoje ketvirtaisiais metais.

Karalius Žygimantas 

Jeronimas Valavičius,
Jo Karališkosios Didenybės notaras

Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei

Iš lotynų kalbos vertė Jonas Malinauskas

Antrasis karaliaus dokumentas

Antrasis karaliaus Žygimanto III Vazos dokumentas buvo para-
šytas 1600 metų vasario 23 dieną Varšuvoje. Tai pergamentas be ka-
raliaus vardo pradžioje (turbūt ketinta jį įrašyti vėliau), be antspaudo 
ir net jo žymių. Manoma, kad šis aktas nebuvo Seimo patvirtintas ir 
neįgavo juridinės galios. Pergamento parametrai: aukštis – 21 cm (už-
lenkimai – 7 cm), plotis – 53 cm. Rašto raidės sulenkimuose išblu-
kusios. Kitoje dokumento pusėje ranka užrašyta: „1600 metų vasario 
23 dienos aktu Jo Šviesenybė Karalius Punsko bažnyčiai skiria kelis 
sklypus, suteikia teisę žvejoti ežeruose, kasmet – 500 zl.“

1600 metų karaliaus Žygimanto III dekrete pakartojamos pirmaja-
me dokumente Punsko bažnyčiai suteiktos privilegijos, patvirtinamas 
parapijos steigimas bei dovanos bažnyčiai, užsimenama, kad benefici-
jos jai yra nepakankamos ir būtina jas išplėsti. Konstatuojama taip pat, 
kad 1597 m. dokumente nebuvo aiškiai apibrėžtos sklypo, kuriame stovi 
bažnyčia, ribos, kad reikia jas patikslinti. 1600 metų karaliaus Žygiman-
to privilegijoje kalbama, kad bažnyčios sklype ant kalvos stovi švento-
vės pastatas, klebonija ir kiti to meto klebonui priklausantys pastatai, 
taip pat mokykla. Sklypas iš vienos pusės siekia kelią, vedantį į Krzy-
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wesioło (dabar Kreivėnai) ir į miškų valdytojo dvarą (atrodo, Mocka-
vą), iš kitos pusės – iki kelio, einančio iš miško į Senąjį Punską (!!!), dar 
iš kitos pusės – iki ežero ir upelio, kuris įteka į ežerą. Šiame dokumente 
pirmą kartą istorijos šaltiniuose yra paminėtas ežero vardas. Kas įdomu, 
ne Punia jis vadinamas, o Punsko.

Punsko parapijos klebonui ir bažnyčios tarnams išsilaikyti bei 
bažnyčios liturginiams reikmenims įsigyti papildomai skiriama 50 
lenkiškųjų florenų, kuriuos klebonui girininkas turi mokėti kasmet 
per Kalėdas. Dokumente patvirtinami I privilegijoje minėti 8 valakai 
žemės Studencza kaime, 6 lietuviškų grašių mokestis nuo kiekvieno 
valako ir teisė kirsti medžius giriose. Kadangi dokumente yra minima 
mokykla, tai leidžia daryti prielaidą, kad tuo metu Punske galėjo būti 
bakalauras, kuris mokė vaikus skaitymo ir rašymo pradmenų. Prie 
upelio, įtekančio į Punsko ežerą, klebonui leidžiama pasistatyti malū-
ną ir įrengti tvenkinį žvejybai. Malūnas ir tvenkinys šiuo dokumentu 
perduodami bažnytinei jurisdikcijai. 

Labai svarbus, mano galva, yra įrašas apie Punsko mokyklą. Tai 
pirma užuomina apie šio krašto švietimą. Dokumente minimas moky-
klos pastatas, tačiau nežinia, kiek ir kaip ši įstaiga veikė.

Dokumentą pasirašė:
„Karalius Žygimantas (Sigismundus Rex)

Matas Vaina (Mateias Woina), Jo Karališkosios Didenybės nota-
ras Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei (Sacrae Regiae Maiestatis per 

Magnum Ducatum Lithuaniae Notarius).“

Karaliaus Žygimanto III Vazos dokumentas, parašytas 1600 metų vasario  
23 dieną Varšuvoje

PUNSKO PARAPIJOS ĮKūRIMAS KARALIAUS ŽyGIMANTO III DOKUMENTUOSE



258

Trečiasis karaliaus dokumentas

Trečiasis karaliaus Žygimanto III dokumentas buvo pasirašytas 
1606 metų kovo 13 dieną Varšuvoje. Tai pergamentas su ant virve-
lės pakabintu Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vaško antspaudu. 
Dokumento raštas dalinai išblukęs. Pergamento parametrai: aukštis –  
35 cm (užlenkimai – 9 cm), plotis – 65 cm. Kitoje dokumento pusėje ran-
ka užrašyta: „Jo Šviesenybės Karaliaus Žygimanto privilegija Punsko 
bažnyčiai, kurioje patvirtinami bažnyčios ir klebonijos sklypai, Stu-
dencza kaime suteikiama 15 valakų žemės (su valdiniais), dovanojama 
15 margų pievos prie kelio į Vižainį, abipus Šešupės, Vigra vadina-
mos, duodama teisė nemokamai naudotis tvenkiniu, parapijai kasmet –  
500 zl iš dvaro pajamų, iš valdinių nuo kiekvieno valako (kaip dešim-
tinę) po 6 lietuviškuosius grašius.“

1606 m. dokumente karalius Žygimantas III pakartoja parapijos 
steigimo aktą, patvirtina jos klebonui būsimiems parapijos ganytojams 
beneficiją Studencza kaime. Čia kalbama jau ne apie 8, bet 15 valakų. 
Nesakoma, kad kas pridėta prie anksčiau duotų 8, bet paprasčiausiai 
kalbama apie 15 valakų Studencza kaime. Prie jų pridedama dar 15 
margų prie kelio į Vižainį.

„Penkiolika valakų žemės, mūsų kaime Studencza, priklausančia-
me minėtai girininkijai, su jame turimais valdiniais, su jų mokamais 

Karaliaus Žygimanto III Vazos dokumentas, parašytas 1606 metų  
kovo 13 dieną Varšuvoje
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mokesčiais ir patarnavimais (darbu, lažu) ir su ūkiu (dvaru), klebonui 
neseniai pastatytu, taip pat su kitais laukais ir pievomis šalia ir neto-
liese, liaudiškai vadinamų penkiolika margų, kurie yra už anų laukų 
ribų, prie kelio, vedančio į Wizuny (Vižainio) miestą, šalia šiai giri-
ninkijai priklausančių miškų, visiems laikams duodame, dovanojame, 
užrašome.“

Kad 15 valakų ir 15 margų tai du skirtingi dalykai, patvirtinta 
tolesnėje dokumento vietoje, kur kalbama apie suteiktos nuosavybės 
perdavimą bažnytinei jurisdikcijai: 

„Taip pat tuos aukščiau minėtus penkiolika žemės valakų ir pen-
kiolika margų bei viską, kas šiame mūsų rašte paminėta, įvardyta ir 
nurodyta, Bažnyčios jurisdikcijai ir imunitetui užrašome, priskiriame 
ir į jį inkorporuojame.“

Taip pat duodama pieva (nelabai aišku – dovanojama ar tik lei-
džiama šienauti, nes nesakoma „dovanoja“, bet „duodama ir skiriama 
pievą šienui pjauti“) abiejose Šešupės pusėse, vadinama Wigri. Nors 
kai kurie dokumentą komentavę autoriai 15 margų prie kelio į Vižai-
nį tapatina su pieva prie Šešupės, vis dėlto atrodo, kad čia kalbama 
apie skirtingus dalykus, kad prie 15 valakų Šaltėnuose buvo pridėta 15 
margų prie kelio į Vižainį, o pieva (arba tik teisė ją šienauti) suteikta 
kaip dar viena atskira beneficija.

Dar kartą ir kiek tiksliau apibrėžiamos bažnyčios sklypo ribos. 
Tai kalva, ant kurios stovi bažnyčia, klebonija ir mokykla – iš šiau-
rės pusės iki pro kalvą einančio kelio į „Krzywesioło“ ir į „valdytojo 
dvarą“; iš pietų iki Punsko ežero; (iš vakarų) iki upelio, kuris į ežerą 
įteka; iš priešingos pusės iki kelio, kuris eina iš valdytojo dvaro „Dum-
browniki“ kaimo link, liesdamas ežerą iš rytų.

Šiame dokumente pakartota:
• kad „bažnyčios puošimui ir įrangai“ miškų valdytojas kasmet 

per Kalėdas turi mokėti po 50 lenkiškųjų florenų,
• kad visi parapijos gyventojai kasmet per Kalėdas turi mokėti 

po šešis lietuviškuosius grašius nuo valako,
• kad klebonas turi teisę kirsti medžius savo namų reikalams,
• kad klebonas sąžinėje įpareigotas neimti atlygio už sakramen-

tų teikimą, išskyrus tuos atvejus, kai kas nors pats jam ką duoda,
• kad klebonas turi būtų „lietuvis arba mokantis lietuvių kal-

bą“. Šiuo atveju sakoma Lithuanum natione, kas galėtų būti verčia-
ma „lietuvių tautybės“. Tik žinoma, kad tautybė tais laikais nebūtinai 
reiškė tą patį, ką reiškia šiandien.
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1606 m. dokumente patvirtinami bažnyčios sklypai, tvenkinio ir 
vandens malūno prie upelio, įtekančio į ežerą, nuosavybė, teisė se-
kmadieniais ir šventadieniais rengti turgų nemokant „targowego“. 
Trečiojoje karaliaus privilegijoje antrą kartą yra minimas Punsko eže-
ro vardas „Punsko“. 

Dokumentas pasirašytas 1606 m. kovo 13 d. Varšuvoje vykstant 
Seimo susirinkimui (in conventu regni generali), dalyvaujant garbin-
giems ponams, ir išvardyti pasirašymo liudininkai: Vloclaveko, Ploc-
ko, Varmijos, Lucko vyskupai, Karalystės vicekancleris, Livonijos, 
Poznanės, Lenčicos, Palenkės, Voluinės kaštelionai, Karalystės mar-
šalka, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kancleris, Lietuvos Didžio-
sios Kunigaikštystės iždininkas ir „daug kitų mūsų dvaro dignitorių“. 

Karaliaus Žygimanto III dokumentus padėjo iššifruoti dr. Jonas 
Malinauskas.

***

Iš istorinių šaltinių žinome , kad 1606 metų kovo 1 dieną (13 dienų 
prieš karaliaus Žygimanto III Vazos trečiojo dokumento pasirašymo 
datą) jau garbaus amžiaus miškų valdytojas Stanislovas Zalivskis pa-
darė naują užrašą Punsko bažnyčiai. Apie tai istorikė Vaida Kamun-
tavičienė rašo: „1606 m. kovo 1 d. S. Zalivskis Punsko bažnyčiai, jos 
klebonui Mykolui Ušinskiui ir būsimiesiems parapijos ganytojams 
papildomai užrašė 15 margų žemės Studencza kaime, kaip parapijos 
nuosavybę patvirtino tvenkinį su malūnu (1600 m. privilegijoje tik su-
teikta galimybė turėti malūną ir tvenkinį ant į Punsko ežerą įtekančio 
upeliuko, o 1606 m. jie jau realiai egzistavo), lanką šienauti tarp miškų 
prie Šešupės, savo paties lėšomis už klebonijos pastatė karčemą [...].“ 
Toliau išvardintos ir kitos privilegijos, nurodytos trečiajame karaliaus 
Žygimanto dokumente.

S. Zalivskio 1606 03 01 užrašyme Punsko bažnyčiai pirmąkart 
minima Punsko klebono Mikalojaus Ušinskio pavardė. Galima daryti 
prielaidą, jog kun. Mikalojus Ušinskis buvo pirmasis Punsko dvasinin-
kas. Istoriniai šaltiniai šį dvasininką mini 1595 m. gegužės 30 d. kaip 
Sakalinės (Sakalėnų) kleboną. Po to, kai buvo įsteigta Punsko parapija 
(1597 m. spalio 27 d.), jis galėjo atsikelti į Punską. Šis klebonas mini-
mas 1606, 1609, 1613 metais.

Mikalojus Ušinskis mirė prieš 1630 metus nežinia kur. 1606 m. 
kovo 13 d. privilegijoje pakartotinai pabrėžiama, kad Punsko klebonu 
reikia skirti lietuvį arba mokantį lietuvių kalbą (idque nonnisi Lithu-
anum aut linguae Lithuanicae gnarum relinquimus).
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***
Minėdami Punsko parapijos 420-ąsias įsteigimo metines, negali-

me užmiršti, kad jos iniciatorius, organizatorius ir fundatorius buvo 
Lyvo vėliavininkas, Merkinės, Lazdijų ir Seivų miškų valdytojas Sta-
nislovas Zalivskis. Jis prie Punsko ežero pastatė bažnyčią ir pasisten-
gė, kad karalius Žygimantas III ją įteisintų ir įsteigtų parapiją. Giri-
ninko rūpesčiu Žygimantas III Vaza parapijai išlaikyti suteikė dovanų 
ir privilegijų. Be abejo, Zalivskiui prašant karalius įrašęs, jog Punsko 
klebonas turi būti lietuvis arba lietuviškai kalbantis dvasininkas. Didi-
kas padarė tai gerbdamas šio krašto gyventojus, kurių dauguma buvo 
lietuviai.

Tais laikais parapijos ir gyvenvietės šiame krašte buvo steigiamos 
ekonominiais ir religiniais (kova su reformacija) sumetimais. Tikėtina, 
kad Punsko atžvilgiu būta ir kitų priežasčių. yra užuominų apie Za-
livskio ligą. Galbūt prašydamas Dievą sveikatos jis pasirūpinęs bažny-
čios statyba bei parapijos steigimu.

Istoriniuose šaltiniuose aptinkame, kad 1606 m. kovo 30 d. giri-
ninkas S. Zalivskis surengė trečiajame karaliaus Žygimanto III doku-
mente išvardytų žemių atmatavimą, ženklinimą bei valdų perdavimą 
klebonui. S. Zalivskis tuo metu buvo silpnos sveikatos, todėl darbus 
atlikti pavedė Trakų apskrities teismo vykdytojui Jurgiui Grigaraičiui 
Ivaškevičiui (Hrehorowicz Iwaszkiewicz) bei Feliksui Neviarovskiui 
(Niewiarowski), kuris po S. Zalivskio mirties tais pačiais 1606 m. pa-
keitęs jį poste.

 S. Zalivskio pastangomis Punske įkurta ir pirmoji mokykla. Ji 
minima 1600 m. karaliaus Žygimanto III dokumente. Taigi S. Zalivskis 
yra ir Punsko krašto švietimo pradininkas.

Nedaug turime žinių apie girininką S. Zalivskį. Mažai šia tema yra 
publikacijų, neką aptiksime ir internete. Punske nėra net kukliausios 
jam skirtos atminimo lentos, skulptūros, bareljefo ar jo vardu pavadin-
tos gatvės. Šio krašto lietuviai, kuriuos jis taip gerbė, beveik jį užmiršo. 
Gal pats laikas pasirūpinti šio garbaus žmogaus atminimo įamžinimu?

PUNSKO PARAPIJOS ĮKūRIMAS KARALIAUS ŽyGIMANTO III DOKUMENTUOSE

SIGITAS BIRGELIS (g. 1961 m. Punske) – poetas, vertėjas, fotografas, žurna-
listas, knygų sudarytojas ir redaktorius. Paskelbė straipsnių istorinėmis temo-
mis. Išleido per 20 knygų. 
Nuo 1990 m. dirbo „Aušros“ redakcijoje, o vėliau – „Aušros“ leidykloje. Dabar 
yra ,,Aušros“ leidyklos direktorius ir vyr. redaktorius, portalo www.punskas.pl 
vyr. redaktorius.  
Nuo 1995 m. Lietuvos rašytojų sąjungos narys. 
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TRyS PUNSKO BAŽNyČIOS

Pirmoji Punsko bažnyčia

Pirmąją Punsko bažnyčią savo iniciatyva ir lėšomis pastatė Mer-
kinės, Lazdijų ir Seivų girių valdytojas Stanislovas Zalivskis. Ji yra 
minima karaliaus Žygimanto III pirmajame (1597 m. spalio 27 d.) 
dokumente, taigi pastatyta ne vėliau kaip 1597 m. Pirmoji Punsko 
šventovė stovėjo ant kalvos, ko gero, dabartinės bažnyčios teritorijoje. 
Bažnyčios sklypas iš šiaurės siekė kelią į Krzywesioło, iš pietų tęsėsi 
iki Punsko ežero, iš vakarų – iki upelio, įtekančio į ežerą, iš priešingos 
pusės – ties keliu į Ožkinių kaimą.

Bažnyčia buvo konsekruota šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bei Švč. 
Mergelės Marijos ėmimo į Dangų vardu. Punsko parapijos įkūrėjo  
S. Zalivskio 1606 m. kovo 1 d. užrašyme Punsko bažnyčiai minima 
Punsko klebono Mikalojaus Ušinskio pavardė. Ar tai buvo pirmas 
Punsko parapijos klebonas? Nežinia.

1700 m. vizitacijoje rašoma, kad bažnyčios fundatorius Zalivs-
kis dovanojo klebonui (bažnyčiai) dvi sidabrines taures su patenomis, 
minima nuo girių valdytojo laikų išlikusi elegantiška krikštykla. Čia 
taip pat skaitome, kad 1599 m. spalio 19 d. Lvovo arkivyskupas Jonas 
Dimitras Solikovskis konsekravo Punsko bažnyčios portatilį, kuriame 
buvo šv. Zenono ir kitų kankinių relikvijos.

1699 ir 1700 m. Punsko parapijos vizitacijos knygose aprašoma, 
kad tai buvusi tipiška anų laikų bažnyčia. Ji buvo nedidelė, 6 langų, 
medinė, pastatyta ant nelygintų mūrinių pamatų. Apie 1700 metus 
buvo keičiamas bažnyčios stogas. Vizitacijos metu šis darbas dar ne-
buvo baigtas.

Vizitacijos knygose aprašomi trys šios bažnyčios altoriai. Didysis 
altorius buvęs elegantiškas, puošnus ir meniškas, pusiau drožinėtas, 
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pusiau tapytas, gausiai paauksuotas, su keturiomis kolonomis. Šiame 
altoriuje buvo įtaisytas Švč. Mergelės Marijos Karūnavimo paveikslas, 
kuriame pavaizduota Švč. Trejybė, karūnuojanti Švč. Mergelę Mariją. 
Altoriaus viduje stovėjo iš išorės paauksuotas rakinamas tabernakulis.

Prie didžiojo altoriaus kabėjo lempa, kurią reikėdavo sekmadie-
niais uždegti. Vienas šoninis altorius buvo skirtas šv. Antanui. Jį puo-
šė puikus (nežinia koks) paveikslas. Kitame, Švč. Mergelės Marijos 
ėmimo į Dangų, altoriuje kabėjo Švč. Trejybės paveikslas. Prie įėjimo 
į bažnyčią laikytas iždas. Bažnyčios interjeras buvo tinkamai ir sko-
ningai suderintas.

Atnaujinamas kas 15 dienų Švč. Sakramentas buvo laikomas si-
dabrinėje taurėje. Zakristija buvo įrengta kairėje bažnyčios pusėje. 
Joje laikyti liturginiai reikmenys. Be anksčiau minėtos krikštyklos, 
bažnyčioje buvo gražiai skambantys vargonai, 20 medinių suolų, dvi 
klausyklos. Krikštyklos viduje variniame inde buvo laikomas krikš-
to vanduo. Šventovės sienas puošė įvairūs (nežinia kokie) paveikslai. 
Šventoriuje stovėjo varpinė (į šv. Mišias žmones kvietė trys varpai), 
buvo įrengtos ne iki galo aptvertos kapinės.

1700 m. klebono K. P. Šimanovskio rūpesčiu ir lėšomis bažnyčia 
buvo atnaujinta: sustiprintos sienos, atnaujinti langai, pakeistas sto-
gas. Ši bažnyčia sudegė tarp 1741 ir 1776 m.

Antroji Punsko bažnyčia

Ties 1776 metais klebono Jono Chlopickio rūpesčiu pastatyta 
nauja bažnyčia. Ji buvusi medinė, kryžiaus formos, su dviem koply-
čiomis šonuose ir dviem bokštais priekyje. Antrosios Punsko bažny-
čios aprašymą aptinkame Lomžos vyskupijos archyve1.

„Antrosios Punsko medinės bažnyčios aprašymas
Punsko klebono a. a. J. Chlopickio (J. Chłopicki) ir visos parapi-

jos pastangomis aukštumoje, didelėse kapinėse, įsteigta bažnyčia iš 
medinių tašytų rąstų. Ji kryžminio plano, ant mūrinių pamatų, fasadu 
atgręžta į turgavietę, su dviem bokštais, užbaigtais kupolais, apirusiais 
ir reikalingais taisymo, su paprastais geležiniais kryžiais viršuje ir tuš-
čiaviduriais bokštų langais. Bažnyčios frontonas trikampis, apkaltas 
medinėmis lentomis su geležinėmis vinimis, be kryžiaus, su dvivėrė-

1 Akta konsystorza generalnego diecezji augustowskiej tyczące się Kościoła Puńskiego (lata 
1796–1842) Litt F3o Nr. 6, Lomžos vyskupijos archyvas, Nr. 288, sign. 418.
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mis staliaus darbo durimis su [...] vyriais ir ant geležinių kablių, su 
kabliuku ir geležinėmis kilpomis iš vidaus.

Centrinę bažnyčios dalį dengia didelis kupolas su paprastu geleži-
niu kryžiumi virš jo, galinėje dalyje ir virš koplyčių yra mažesni kupo-
lai, taip pat papuošti paprastais geležiniais kryžiais. Koplyčių bei ma-
žesnės dalies bažnyčios stogas senas, dengtas skiedromis, reikalingas 
taisymo. Jo mylistos A. Vrublevskio (A. Wróblewski) pastangomis 
restauruojant stogas vietomis perdengtas vienu naujų skiedrų sluoks-
niu. Bažnyčios sienos neapmuštos, tačiau visi kampai ir pamatiniai rąs-
tai apkalti storlentėmis. Dvivėrės fasadinės durys į bažnyčios prieangį 
apmuštos, iš išorės nudažytos žaliai, sukaltos geležinėmis vinimis, su 
[...] vyriais ant stiprių geležinių kablių bei su geležinėmis sufrigtomis 
viršuje ir apačioje. Abiejuose bažnyčios prieangio šonuose vienvėrės 
apmuštos durys, sukaltos geležinėmis vinimis, iš lauko nudažytos žaliai, 
su [...] vyriais ant stiprių geležinių kablių bei su geležinėmis rankeno-
mis kairėje ir prancūziška vidaus spyna su raktu ir dideliu skląsčiu bei 
geležinėmis kilpomis ir didele velke dešinėje pusėje. Ties abejomis du-
rimis paprasti mediniai laiptai. Prieangyje molio asla ir lentų perdanga. 
Prieangį nuo bažnyčios skiriančioje sienoje du dideli langai, iš abiejų 
pusių įtvirtinti suleistomis tekintomis sijomis. Į bažnyčią veda paprastos 
dvivėrės durys su [...] vyriais ant geležinių stiprių kablių, su geležinė-
mis rankenomis velkei užstumti. Bažnyčioje grindys grįstos [...] kva-
dratinėmis plytomis – dešinėje ir kairėje, iki pusės prieangio – truputį 
dar nebaigtos prie pačios baliustrados (nuo durų). Į rūsį, pro dvivėres 
duris su keturiomis apskritomis rankenomis ir geležinėmis kilpomis, 
veda 8 mediniai laipteliai. Prieigos ir rūsio sienos sumūrytos iš akmens, 
be skliautų. Baliustrada tekintų baliustrų, raudonai dažyta, su pagalvė-
mis bei dviem abipus prikaltomis kabėmis tvorelei laikyti. Per balius-
trados vidurį įrengti varteliai – raudonai dažyti, su kniedytais vyriais, 
stūma ir geležinėmis kilpomis viršuje. Grindys aplink didįjį altorių iš 
storlenčių, lubos sukaltos geležinėmis vinimis iš obliuotų lentų ir remia-
si į aštuonias keturkampių tašytų medinių rąstų kolonas. Lubos ties di-
džiuoju altoriumi nudažytos žydrai, o sienos prie altoriaus bei koplyčių 
sienos ir lubos – įvairiomis spalvomis. Didelių langų, turinčių po šešias 
padalas, su [...] vyriais ant geležinių kablių ir kabliukais devyni. Vienas 
iš jų įtaisytas virš choro kampinio balkono. Abiejose pagrindinės navos 
sienose po keturis langus. Kiekvieno lango viena padala varstoma – ji 
su geležiniais vyriais, kabliais ir stūmomis. Prieš didįjį altorių taip pat 
du vienodi langai, kiek toliau už altoriaus – dvi užskydintos vidutinio 
dydžio langų angos be apkaustų. 
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Akta konsystorza generalnego diecezji augustowskiej tyczące się 
Kościoła Puńskiego (lata 1796–1842) Litt F3o Nr. 6, Lomžos vyskupi-
jos archyvas, Nr. 288, sign. 418.“

Iš lenkų kalbos vertė Daiva Valinčienė

Kunigo Chlopickio statytą bažnyčią ištiko tas pats likimas, kaip 
ir pirmąją. 1868 metais ji sudegė kartu su klebonija ir kitais gyvena-
maisiais ir ūkiniais pastatais.

  
Trečioji Punsko bažnyčia

Trečiąją Punsko bažnyčią pradėjo statyti kun. K. Jonkaitis  
1877 m. Jis po kun. Juozo Šumavičiaus mirties (1874 m.) ėmė vado-
vauti parapijai. 

Punsko bažnyčios ilgis 47 m, plotis kryžiaus pečiuose 35 m. Baž-
nyčioje yra dvi eilės iš plytų sumūrytų kolonų, kurios skirsto ją į tris 
navas. Centrinės navos ilgis 34 m, plotis 7,5 m, aukštis 15 m. Šoninių 
navų matmenys lygūs. Jų ilgis 27 m, plotis 3,6 m, aukštis 7,5 m.

Bažnyčios skliautai gotikiniai, mediniai, paremti dešimčia kolonų. 
Storas sluoksnis tinko sudaro įspūdį, lyg skliautai būtų mūriniai.

Apie bažnyčios didįjį altorių kun. Simonas Norkus rašo: „Didy-
sis altorius taip pat medinis ir atseit gotiškas, bet, tiesą pasakius, tai 

TRyS PUNSKO BAŽNyČIOS

Punsko bažnyčia



266

tik nevykusi tikrosios gotikos pamėgda, gal visų pirma pagal plotį, 
siekiantį per 25 pėdas, yra jis per žemas (38 pėdos), o, antra vertus, 
tiek vìsuma, tiek ir atskiromis dalimis nesimato to viliojamai iškilaus 
ir tarytum nuo žemės atsiplėšiančio gotiškajam stiliui būdingo len-
gvumo, viskas čia sunku, išgverę ir tarytum prie žemės prislėgta. Pla-
nas paimtas neva iš piešinio, aptinkamo mišiole (1857 kompidoniškas 
leidinys), bet, išskyrus vietoje paveikslo pirmame aukšte septynias 
natūralaus dydžio figūras, gan meniškai atliktas ir ta pačia tvarka 
sustatytas, būtent: šv. Juozapo statula su kūdikėliu Jėzumi ant ran-
kos ir senelio Simono kunigišku rūbu; keturių šv. evangelistų: Mato, 
Morkaus, Luko ir Jono antrame aukšte, ir prisikėlusio Kristaus sta-
tulos aukštai, niekas čia daugiau pirmykščio pavyzdžio neprimena.“ 
Platesnis jos aprašymas spausdintas metraštyje Terra Jatwezenorum 
(S. Norkus, Punsko bažnyčia (Seinų diecezijoje, Terra Jatwezeno-
rum, 2009, 1 t., p. 201–212). 

***
Dabartinę Punsko bažnyčią ir kitus pastatus 1967 m. yra aprašęs 

kun. Ignas Dzermeika2.

 „Bažnyčia
Paskutinį kartą bažnyčia buvo remontuota ir dažyta prieš karą, 

vadovaujant kun. A. Žieviui. Dabartinė jos būklė reikalauja kapitali-
nio remonto. Langai su apvadais užkalti lentomis, apmušti karnizai, o 
bokšteliai visiškai aptrupėję. Keliose vietose prakiuro stogas. Bažny-
čios viduje kai kur nukritęs tinkas ar karnizai. Didysis altorius tarsi 
apipelijo, įgavo pelenų spalvą. Reikalingas stogo remontas. Medieną 
būtina impregnuoti, kitu atveju po kelerių metų medis praras atspa-
rumą.

Klebonija
1941 m. vokiečių kareiviai sudegino kleboniją Punske. Klebonui 

teko apsigyventi sename mediniame vikarų name, kurį pastatė kun. 
Kazimieras Jonkaitis. Čia gyvenimo sąlygos buvo itin prastos. Šalto-
mis Suvalkijos žiemomis sutrūnijusios sienos nesaugojo nuo šalčio. 
Visame name laikėsi drėgmė. Valstybinės institucijos nesuteikė leidi-
mo statyti naują kleboniją. 

2 Ignacy Dziermejko, Zarys historii parafii Puńsk (rankraštis). 
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ūkiniai pastatai
1941 m. birželio mėn. kartu su klebonija sudegė ūkiniai pastatai. 

Kun. A. Žievys nupirko senus žydų pastatus ir pastatė medinį tvartą 
bei kluoną. Jie buvo dengti malksnomis. Kadangi šios sudūlėjo, o vėjas 
ne vieną jų nukėlė, dabar reikia naujos stogo dangos.

Prie klebonijos stovėjo kelios šiaudais dengtos būdelės – pašiūrės. 
Jose buvo laikomos malkos ir kiti menkniekiai. Jos bjaurojo visą baž-
nyčios aplinką.

Punsko miestelis 1967 m.
Punsko miestelyje stovi keli seni mediniai žydų palikimo namai. 

Tvarkingesniuose Mickevičiaus gatvės pastatuose įrengta Punsko 
valsčiaus įstaiga, pagrindinė mokykla, Lietuvių kultūros namai ir po-
licijos nuovada. 

Per Punską bėga akmenimis grįstas kelias, išdidžiai vadinamas 
Mickevičiaus gatve. Čia visada pilna purvo. Čia nėra šaligatvių. Ka-
dangi bažnyčios aikštėje ūkininkai riša arklius, joje nuolat purvina. 
Nemažai darbo turi bažnyčios zakristijonas, kuris atsakingas už baž-
nyčios aikštės švarą. Žmonės eidami per nešvarią aikštę atneša į baž-
nyčią ir purvo, ir mėšlo. Zakristijono pareiga ir pats sunkiausias dar-
bas yra bažnyčios tvarkymas.

Kapinės
Punsko parapijai priklausė dvejos kapinės.
Senosios kapinės yra Ožkinių kaime. Jose stovi XVII a. sena ko-

plytėlė, o joje – kun. Kazimiero Jonkaičio kapas ir dar keli kapai. Šios 
kapinės neaptvertos, apaugusios krūmais.

Naujosios kapinės yra Trakiškių kaime. Jas įkūrė kun. Narke-
vičius. Kapinių centre stovi graži koplytėlė. Šios kapinės aptvertos 
akmeniniu mūru. Tačiau tik nuo pietų pusės mūras gerai pastatytas, 
o likusi aptvėrimo dalis susideda iš nesucementuotų akmenų. Keliose 
vietose tokia primityvi tvora yra sugriuvusi. Žydų kapinės stovi prie 
kelio, vedančio į Ramoniškes, o evangelikų kapinės yra ant vadinamo-
jo Gurnaslionsko kalnelio.

Ignacy Dziermejko, Zarys historii parafii Puńsk (rankraštis).“

Iš lenkų kalbos vertė Jurgita Stankauskaitė
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PUNSKO PARAPIJOS KAPINėS

 Šiuo metu Punske laidojama naujosiose katalikų kapinėse. Naujų-
jų kapinių pavadinimas yra sąlyginis, nes joms daugiau nei 100 metų. 
Punske yra dar senųjų katalikų, žydų ir evangelikų kapinių liekanos. 
Žmonių amžinybė tose kapinėse, atrodo, jau eina į baigminę užmarštį.

Pirmos Punsko parapijos kapinės buvo įkurtos 1597 m. steigiant 
parapiją. Jos minimos bažnyčios inventoriuje gan vėlokai – 1740 m. 
Šiame dokumente, tarp kitko, rašoma, kad aplink bažnyčią esančios 
kapinės aptvertos medinių statinių tvora. Be abejo, jose buvo laidojami 
Punsko miestelėnai. Kaimiečiai iki XIX a. turėjo savo kaimo kapinai-
tes. Jų liekanų yra Agurkių, Navinykų ir kituose kaimuose.

Lomžos vyskupijos archyvo duomenimis, 1776 metais Punsko 
klebonas kun. Jonas Chlopickis (Jan Chłopicki) kartu su parapijiečiais 
pradėjo statyti naują medinę bažnyčią. Ji buvo „statoma aukštumoje, 
didelėse kapinėse, iš kirviu tašytų medžių […], priekiu į turgavietę, su 
dviem bokštais ant stogo, kupolais ant tų bokštų […], su paprastais 
geležiniais kryžiais viršuje, tuščiais langais bokštuose […]. Bažnyčios 
centre didelis kupolas su paprastu geležiniu kryžiumi, gale ir virš ko-
plyčių mažesni kupolai su taip pat paprastais geležiniais kryžiais“.

Kiti rašytiniai šaltiniai sako, kad Punsko medinės bažnyčios rū-
syje buvo laidojami kunigai. yra užuominų apie ten palaidotą kleboną 
kun. Kazimierą Šimanovskį (Kazimierz Szymanowski).

1777 m. dokumente skaitome, kad Punsko kapinėmis turi rūpintis 
Mockavos dvarininkas. Jam liepta prižiūrėti, kad 50 uolekčių atstumu 
nuo kapinių tvoros žydai nestatytų namų, nesteigtų smuklių nei deg-
tinės varyklų.

Nuo XVIII a. pabaigos bažnyčios šventoriuje laidota tik dvasi-
ninkus. Punskiečių amžinojo poilsio vieta tuo metu buvo įrengta kitoje 
Punios ežero pusėje.
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Vartydami 1814–1819 m. Punsko parapijos mirusiųjų knygos 
lapus, nerasime užuominų apie bažnyčios kapines. Jos kelis kartus 
dar yra aprašomos bažnyčios inventoriuose (pvz., 1828 ir 1830 me-
tais). 1881 metų bažnyčios inventorius kapinių jau nemini, kadangi 
jų teritorijoje vyko dabartinės bažnyčios statyba. Paskutinį kartą šios 
kapinės bažnyčios inventoriuje minimos 1901 m. Tarp kitko, rašoma: 
„Bažnytinės kapinės visos yra aptvertos akmeniniu mūru su stoge-
liu, dengtu skiedromis“. Inventorius mini vieną įėjimą į jas – vartus 
iš turgavietės. XX a. pradžioje kapinėse jau stovėjo dabartinė Punsko 
bažnyčia, o šventoriuje jau nelaidota. Nežinia kas atsitiko su žmonių 
palaikais bažnyčios rūsyje ir šventoriuje. Ar jie buvo pernešti, ar pasi-
liko visam laikui po bažnyčios pamatais?

Kad Punsko bažnyčios teritorijoje ilsisi punskiečių protėvių kau-
lai, po Antrojo pasaulinio karo įsitikino Punsko klebonas kun. Antanas 
Žievys. Kasant tualeto pamatus už dabartinio bažnyčios mūro, rasta 
daug žmonių kaulų.

 Senosios katalikų kapinės

 Kai XIX a. pradžioje buvo išleistas potvarkis, kad kapinės būtų 
atokiau nuo miestų centrų, ant nedidelio kalnelio rytinėje Punios ežero 
pusėje buvo įsteigtos Punsko parapijos kapinės. Seniausias dokumen-
tas, kuriame galima rasti žinių apie laidojimus jose, yra 1814–1829 
metų mirusiųjų knyga.

Senosios katalikų kapinės yra daugiakampio formos. Jų plotas  
1,3 ha. Išsiskiria rytinė keturkampė dalis, kurioje stovi koplyčia. Tai 
seniausia kapinių dalis, aptverta akmenų su samanomis tvora. Atrodo, 
kad po keliolikos metų šias kapines nuspręsta padidinti. Prijungta prie 
jų penkiakampė vakarinė dalis. Jos ribas lengva atpažinti iš kitokios 
tvoros, nes akmenys čia buvo tvirtinami kalkėmis.

Senųjų katalikų kapinių puošmena – koplyčia. Ji pastatyta iš ply-
tų, tinkuota, su apside pietryčiuose. Į rytus ir vakarus yra po vieną 
langą. Įėjimas į koplyčią uždaromas dvigubomis medinėmis durimis. 
Aukščiau jų yra įrengtas timpanas su apskritu langeliu. Virš stogo pri-
tvirtintas geležinis kryžius.

Šiandien mažai kas prisimena, kad šios koplyčios fundatorius 
buvo maršalka Stanislovas Cemnolonskis (Stanisław Ciemnołoński). 
Jis šią koplyčią pastatė XIX a. pradžioje savo mirusios žmonos kapo 
vietoje.

PUNSKO PARAPIJOS KAPINėS
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Kaip liudija bažnytiniai dokumentai, šv. Mišios čia nebuvo laiko-
mos. Kai 1868 m. sudegė medinė Punsko šventovė, žmonės į šią koply-
čią sunešė liturginius daiktus. Galėjo čia trumpą laiką vykti pamaldos, 
kol Mockavos dvaro savininkas Svida parapijai padovanojo didelį me-
dinį kluoną. Kapinių koplyčioje amžinąjį atilsį rado dabartinės Puns-
ko bažnyčios statytojas, klebonas kun. Kazimieras Jonkaitis. Jis mirė  
1881 m. balandį, po Jurginių atlaidų, eidamas 46-uosius metus.

Išliko penki šių kapinių paminklai. Du iš jų su lenkiškais įrašais: 
pirmas 1858 m., antras 1904 m. Prieš dvidešimt kelerius metus kapi-
nėse buvo du antkapiai su lietuviškais įrašais. Šiuo metu jie saugomi 
Punsko lietuvių kultūros namuose – J. Vainos muziejuje.

Netoli kapinių koplyčios stovi prieš keliolika metų pastatytas me-
dinis koplytstulpis. Kiek atokiau nuo jo, kalnelio papėdėje, švenčiant 
Lietuvos vardo 1000-metį, 2009 m. punskiečiai pastatė aukštą medinį 
kryžių, ant kurio įrašė įsimintinas lietuvių tautai datas. Kryžiaus auto-
rius – žinomas mūsų krašto drožėjas Zenonas Knyza.

Pagerbta ir dar viena su šiomis kapinėmis susijusi data. 2015 m. 
lapkričio 20 d. sukako 95 metai, kai Punsko kapinėse buvo sušaudy-
tas Lietuvos savanoris, šaulys Jonas Murauskas iš Vaitakiemio. Daug 
dešimtmečių apie tai nebuvo galima prabilti, nebent tik tarp artimųjų. 
Šiandien ne vienam tai neįdomu. Pasak Suvalkuose gyvenančio valin-
čioko Juozo Vaznelio, Murauskas, ištarnavęs 2 metus Lietuvos sava-
norių gretose, grįžo į savo gimtinę. Čia jis buvo lenkų areštuotas. By-
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loje prieš jį liudijo dvi pagyvenusios šio krašto lenkės. Murauskas karo 
teismo buvo nuteistas mirties bausme ir tuoj pat sušaudytas, o kitą 
dieną šiose kapinėse palaidotas. Jo palaidojimo vietą parodė prie ka-
pinių tuomet gyvenusi Petronėlė Durtonaitė-Jakimavičienė. Šią isto-
riją jai buvo papasakoję tėvai. Nors neišliko žymės, palaidojimo vietą 
nesunku buvę rasti. Tereikėjo žengti 7 m bažnyčios link ir 90 laipsnių 
kampu pasisukti 2 m Ožkinių link. 2015 m. lapkričio 21 d. šioje vietoje 
buvo atidengtas ir pašventintas atminimo kryžius.

Senosios Punsko parapijos kapinės nebeveikia jau 100 metų. Ten 
palaidotų žmonių laikas pasibaigė.

  
Naujosios katalikų kapinės

 Naujųjų Punsko parapijos kapinių plotas – 3,2455 ha. Jos suskirs-
tytos alėjomis į 8 dalis. Šios kapinės tai Punsko klebono, poeto, auš-
rininko ir visuomenininko Simono Norkaus nuopelnas. Jis, sutvarkęs 
bažnyčią ir jos aplinką, Trakiškėse, į pietryčius nuo Punsko miestelio 
centro, nupirko 6 margus žemės ir įsteigė naujas kapines. Jose pastatė 
gražią mūrinę koplyčią (joje jis ir kunigas Žievys yra palaidoti). Ko-
plyčioje šv. Mišios laikomos kartą per metus – Visų šventųjų vakarą. 
Į ją pro gotikos stiliaus vartus veda alėja. Paradiniai kapinių vartai 
niekada nebuvo naudojami. Įeinama į kapines pro šoninius vartus arba 
pro mažuosius vartelius.

***
 Stebina Punsko kapinių paminklų formų įvairovė: nuo papras-

čiausių kryžių su metalinėmis lentelėmis iki akmeninių paminklų su 
tvorelėmis. Kapinėse yra antkapių su užrašais lietuvių ir lenkų kal-
bomis. Pastarųjų daugėja, nors jų dar mažiau nei lietuviškų. Vakari-
nėje kapinių dalyje yra išlikusių senų antkapių. Prieš keliolika metų 
čia nebuvo laidojama. Šiaurinėje dalyje netoli mūro palaidoti Lenkijos 
armijos kareiviai. Beje, neradau apie juos jokios informacijos.

Alicija Petruškevičiūtė savo diplominiame darbe „Seinų ir Puns-
ko krašto turistinė geografija“ mini tris XIX a. antkapius su datomis 
(1894, 1898 ir 1918). Man jų rasti, deja, nepavyko. XX a. pradžios 
antkapių yra keliolika. Čia esą ir kapų žmonių, gyvenusių kaimuose, 
kurie dabar priklauso kitoms parapijoms arba atsidūrę Lietuvoje, pvz.: 
Zovados, Mockavos, Alksnėnų.

Daug apie krašto praeitį galime sužinoti iš antkapių užrašų. Vie-
nur jie lenkiški, kitur lietuviški, rodantys ten gyvenusių žmonių prisi-
rišimą prie savo tėvų kalbos ir tradicijų.

PUNSKO PARAPIJOS KAPINėS
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Naujosiose Punsko parapijos katalikų kapinėse antkapių užrašų 
daug ir įvairių (pasitaiko ir su grubiomis gramatinėmis klaidomis), 
bet nedaug juose informacijos apie mirusiuosius. Dažniausiai įrašomi 
vardas, pavardė, vietovė, kiek metų gyveno, kada mirė, kartais dar 
patikslinama, kokia mirtimi. Retai rašoma, kas jis (šioje vietoje pa-
laidotas) buvo, ką nuveikė visuomenei. Dažniausiai aptinkame tokias 
sentencijas: „Ilsėkis ramybėje“, „Ilsėkis ramybėje pas Dievą“, „Pali-
kę skausmus ir vargus, ilsėkitės ramybėje“, „Ilsėkitės kapų tyloje“, 
„Laimink, Dieve, amžinybėje“, „Būk laimingas pas Dievą – liūdinti 
šeima“, „Tegul Jums būna lengva Lietuvos žemelė“.

Kai kurie antkapių užrašai primena trumpus eilėraštukus: „Vieš-
patie, leidai – gyvenau, pakvietei – atėjau“, „Gyvenimas kova, mirtis 
ramybė amžina“, „Gyvuosius sveikina ryto saulė, o mirusius kapų 
tyla“, „Buvai paguoda ir viltis, bet viską nusinešė mirtis“, „Mirtis atei-
na nieko nesiklausus, pasiima patį artimiausią, patį brangiausią“, „Žali 
beržai prie jūsų kapo šlama, šaltom rasom pravirksta už vaikus… Jūs 
pailsėkite nors čia, brangūs tėveliai, iškentę žemės vargus ir skaus-
mus“, „Bėga metai, amžiai slenka, dangus amžinoj globoj. Dieve, pa-
sigailėk, priimk į savo namus, atidaryk dangaus vartus, kur amžinoji 
šviesa šviečia…“, „Gyvybė užgeso, atminimas niekados“, „Už gerą 
širdį ir kantrybę duok, Dieve, amžiną ramybę“, „Gyventi norėjau, bet 
tavo valiai, Dieve, priešintis negalėjau“.

Punsko naujosios kapinės ir koplyčia
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Antkapių užrašuose retkarčiais pasitaiko ir šventų giesmių, mal-
dų ar Šventojo Rašto žodžių: „Kas tiki manimi, gyvens per amžius.  
Ev. Šv. J. 11,2“, „Jėzau širdie, liepsnojantis meilės židinį. Jėzaus gai-
lestingumas išgydė mano kančios žaizdas… Aš palikau jus, bet širdyje 
gyvu aš gyvas. Mano mintys, malda su jumis. Gyvenimo kelią paskyrė 
man Dievas. Tikėkit – ateisiu aš jūs pasitikt!“, „Jėzau, tikiu tavimi“, 
„Gyvenau, nes norėjau, miriau, nes pašaukei, išganyk, nes gali“.

Šiek tiek turiningesni yra kunigų antkapių įrašai, kaip antai: „Si-
monas Norkus. 1841–1913. Punsko klebonas, literatas, aušrininkas, 
visuomenininkas“, „Kun. Antanas Šuminskas. Punsko klebonas. Kil-
nusis šio krašto sūnus. Čia gimęs ir apaštalavęs. 16 XII 1911 – 6 VI 
1967“, „Čia ilsisi kun. Antanas Žievys, kilnios atminties Punsko klebo-
nas. 1886 II 11 – 1949 VIII 30“, „Šviesios atminties kunigas, prelatas 
Bronislovas Kuculis, gimęs 1928 09 11 d. Išėjo po 50 metų kunigystės 
2005 01 11 d.“

Mažai tekstų, kuriuose yra šiek tiek informacijos apie mirusįjį, 
kaip antai: „Vincas Kaminskas 1863–1953. Knygnešys Kampuočių 
kaimo“, „Pirmasis Punsko valsčiaus viršaitis Petras Pacenka 1885–
1956“, „Mokytojas Andrius Baltrukonis. 1863–1920“. Kai kurie teks-
tai įvardija mirusiojo nuopelnus, bet tiesiogiai jų nenusako: „Buvai 
kaip ąžuolas prie Nemunėlio“, „Tegul tau būna lengva ši žemė, dėl 
kurios laisvės gyvybę savo paaukojai“, „Motiną ir tėvynę mylėjai la-
biau negu gyvenimą“.

Kai kuriuose antkapiuose įrašomi antkapio fundatoriai: „Paauko-
jo sūnus“, „Mylimai mamytei pasiaukojo dukra su vyru“.

Senesniems kapams būdingi tokie tekstai: „Jėzau, priimk jų dūšas 
į savo karalystę“, „Čia ilsisi Česlovas Jurkiūnas. Gim. 1932 II 12 d., 
tragiškai miręs 1956 m. V 7 d. Dieve, pasigailėk sielų“.

Senųjų ir naujųjų kapinių antkapių užrašai leidžia daryti prielaidą, 
kad 1893–1904 m. laikotarpiu buvo laidojama tuo pačiu metu abejose 
(ir senosiose, ir naujosiose) kapinėse.
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JUOZAS VAZNELIS

KATALIKų, ŽyDų IR EVANGELIKų  
KAPINėS PUNSKO PARAPIJOJE IKI  
XIX A. PABAIGOS

Pasirašius Melno sutartį (1422-09-27) šiaurinėje Lietuvos Didžio-
sios Kunigaikštystės dalyje pradėta apgyvendinti jau miškais apaugusį 
kraštą, statyti dvarus, o vėliau ir bažnyčias. Mūsų krašte pirmas dva-
ras buvo įkurtas Berznyke 1524 m., o bažnyčia pastatyta apie 1545 m.

Dar prieš įsteigiant Punsko parapiją ten buvo keli kaimai: Puns-
kas (vėliau vadinamas Senuoju Punsku), Buiviškės (vėliau Burokai), 
Šaltėnai, Kreivėnai. Turbūt nuo tada pastarajame sodžiuje, dabar – už 
Venslauskų sodybos, buvo laidojama. Ten apie 1900 m. kasant smėlį 
rasta daug žmonių griaučių. Šios vietovės gyventojas Petras Venslaus-
kas sakė, kad ten „paskucinė pakavota buvo mergina, liuteronė, kilusi 
iš Prūsų, kuri ca gyvendama priėmė katalikų tikėjimų“.

Kitas greta Punsko esantis kaimas yra Ožkiniai. Prie kryžkelės 
Ožkiniai–Trakiškės–Šilainė stūkso kalva. Vietinių žmonių teigimu, 
ten seniau taip pat laidota. Rašytinių šaltinių apie tas kapines ne-
rasta.

Seivų dvaras minimas 1559 m. Girininkas S. Zalivskis Naujajame 
Punske, ant kalvos, prie Punios ežero, savo lėšomis 1597 m. pastatė 
medinę bažnyčią, kurios klebonas tikriausiai buvo Mikalojus Ušinskis. 
Jo pavardė minima 1606 m. Anksčiau jis buvo Sakalinės (Sakalėnų) 
klebonas. Ant minėtos kalvos 1600 m. buvo klebonija, mokykla ir ka-
pinės. 1669 m. (1663–1669 m. Punske klebonavo Stanislovas Slupins-
kis) vizitacijos metu gana tiksliai aprašyta bažnyčia su skylėtu pamatu 
ir ne visai pabaigtu stogu, bet nieko neminima apie jos rūsį. Tuomet 
pastebėta, kad „bažnyčios šventoriuje įrengtos kapinės, deja, ne iki 
galo aptvertos“, todėl pasiūlyta jas tinkamai aptverti.
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1676 m. klebonaujant Jokūbui Jackevičiui apie kapines nieko nera-
šyta. 1701 m. balandžio 2 d. kitas Punsko parapijos klebonas Kazimie-
ras Petras Šimanovskis savo testamente rašė: „kūną mano nuodėmingą 
Punsko bažnyčioje [...] fundatoriaus rūsyje prašau palaidoti“. Todėl 
galima daryti prielaidą, kad ten palaidotas tos bažnyčios fundatorius  
S. Zalivskis (miręs apie 1606 m.). Šventoriuje stovėjo varpinė su trimis 
varpais. 1700 m. kapinės buvo gerai aptvertos. Vėlesniuose dokumen-
tuose rašoma, kad tai buvo medinių statinių tvora. Bažnyčiai sudegus  
1776 m. klebonas Jonas Chlopickis „ant didelio kapinyno“ pastatė kitą 
medinę bažnyčią. Vieta, kurioje ji stovėjo, ir pirmųjų kapinių riba yra 
paženklinta 1818 m. Punsko miesto plane, todėl galima nustatyti kapi-
nių plotą – apie 1 ha. Tuomet ten buvo du pastatai: koplyčia ir flygelis. 
Dvejais metais vėliau klebonas kun. Benediktas Beniaševičius invento-
riuje rašė: „Kapinės, kuriose stovi bažnyčia, aptvertos tašytomis sijo-
mis, sustatytomis viena šalia kitos. Sijoms vietomis jau reikia paramos. 
Iš klebonijos pusės yra varteliai. [...] Iš turgavietės pusės taip pat yra 
vartai [...].“ O 1828 m. rašė: „Abejos kapinės, tiek pirmosios Punsko 
miestelyje, kuriose stovi bažnyčia, tiek antrosios parapijinės už miesto, 
reikalauja skubaus aptvėrimo.“

Po dvejų metų inventoriuje taip pat rašoma apie pirmųjų kapinių 
supuvusias sijas. Dabar jų teritorijoje jau bažnyčia, klebonija, vikaria-
tas, tualetas, prieglaudos namai (vietinių vadinami špitole). Kur buvo 
pastatyti pirmieji maldos namai, sužinoti neteko. Tikriausiai jie stovėjo 
arti kapinių, prie turgavietės, tarp špitolės ir kunigo Norkaus namo 
arba už turgavietės vakarų ribos.

Šiose kapinėse buvo laidojama nuo seniai, dar prieš pastatant pir-
mąją bažnyčią, nes Senajame Punske jau gyventa. 1877 m. (ši data 
iškalta prie pagrindinių durų, dešinėje pusėje) statant dabartinę baž-
nyčią rastas 2 m ilgio kardas ir daug žmonių griaučių. Jie užkasti toje 
vietoje, kur dabar altorius. Kaulų rasta ir kasant duobę bulvėms bei 
tualetui.

Suvalkų valstybiniame archyve yra išlikę šiek tiek dokumentų 
nuorašų, bylojančių, kad ten buvo laidojama iki XVIII a. pabaigos. 
Tarkim, 1799 m. Jurgis Klimavičius – 78 m. ūkininkas iš Paliūnų – ir 
1800 m. Simonas Žardeckas iš Cirailių palaidoti prie Punsko bažny-
čios. Nenustatyta, kur tai daryta 1801 m. J. Platos iš Radiškės laidoji-
mo dokumento nuorašas liudija, kad 1802 m. laidota naujose kapinėse.

Suvalkų valstybinio archyvo darbuotojas R. J. sakė, kad 1795 m. 
vokiečiai, užėmę Suvalkus, kategoriškai uždraudė laidoti kapinėse, 
įsteigtose arti gyvenamųjų namų. Todėl jos buvo uždarytos.
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Apytikriai galima apskaičiuoti, kiek žmonių palaidota Punsko 
pirmosiose katalikų kapinėse. Pagal nustatytą tvarką vienam kapui 
reikia 2 m² sklypo (2 x 1 m). Kadangi tos kapinės yra 1 ha, tai ten 
galėjo būt iškasta 5000 duobių (10000 m² : 2 m²). Viename kape 
buvo laidojama iki trijų mirusiųjų, todėl galime daryti prielaidą, kad 
viename kape buvo palaidota vidutiniškai 2,5 žmogaus, o iš viso – 
12 500 (5000 x 2,5). Kapinėse stovėjo koplyčia ir flygelis. Tikriausiai 
kažkur buvo nedidelis plotas, skirtas savižudžiams, nekrikštytiems 
vaikams, nepraktikuojantiems katalikams. Kur tuomet juos laidota, 
galime tik spėlioti. Iš piet vakarių ir pietryčių buvo status krantas, iš 
rytų – bažnyčia, o iš šiaurės – turgavietė. Taigi lieka tik pietvaka-
rių kapinių kampas. Kadangi per kapines šių žmonių nebuvo galima 
nešti, todėl lavoną perkeldavo per tvorą ir ten užkasdavo. Niekas už 
juos nesimeldė ir nelankė kapų. Taip pat niekas nenorėjo arti būti 
palaidotas.

Anuomet mirdavo labai daug vaikų. Pvz., 1813 m. mirė 568 para-
pijiečiai (5 bajorai, 39 miestiečiai, 498 valstiečiai, 26 žydai), iš jų – apie 
190 vaikų (iki 5 metų).

Iš XVIII a. išliko keli ir iš ateinančio šimtmečio keliasdešimt 
laidojimo aktų nuorašų, patvirtinančių, kad kaimų kapinėse taip pat 
buvo laidojama. Šie dokumentai rašyti lotyniškai, o vėliau – lenkiškai.

1789  m.
30 m. Jonas Makauskas iš Senųjų Alksnėnų. Palaidotas šio kaimo 

kapinėse.
1791 m.
70 m. Martynas Volalis iš Paliūnų. Palaidotas šio sodžiaus kapi-

nėse.
50 m. Povilas Budzeika iš Užujuodelės. Lotyniškai parašyta „pa-

laidotas kapinėse“. Kadangi tuomet apie laidotus Punske rašydavo 
„palaidotas kapinėse prie bažnyčios“, galima daryti prielaidą, jog mi-
nėtas žmogus palaidotas arčiausio kaimo kapinėse, tai yra Šlynakie-
myje. Ten Budzeikos vėliau laidodavo savo artimuosius.

1800 m. 
30 m. Baltramiejus Sakalauskas iš Slabados. Palaidotas Slabados 

kapinėse.
1802 m.
90 m. Ona Barkauskienė iš Burokų. Palaidota Burokuose.
1807 m.
Nežinomo amžiaus Mykolas Gibas iš Mockavos Navininkų. Palai-

dotas šio kaimo kapinėse.  
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1822 m.
45 m. Ignas Venclava iš Vaiponiškių. Palaidotas šio kaimo kapi-

nėse. 
Kitose kapinėse, dabar vadinamose senosiomis Romos katalikų 

kapinėmis, laidota maždaug nuo 1801 iki 1900 m. Iš ten į J. Vainos 
muziejų pakliuvo 1908 m. paminklas. Tai reiškia, kad ten dar laidota, 
nors tuomet jau veikė ir trečiosios kapinės.

Antrosios kapinės susideda iš dviejų dalių. Viena, keturkampė, 
0,6980 ha ploto, aptverta akmenų su samanomis tvora. Ten stovi mar-
šalkos Ciemnolonskio iš plytų XIX a. pradžioje žmonos kapo vietoje 
pastatyta koplyčia. Joje palaidotas nuo 1821 m. iki 1829 m. birželio 
30 d. Punske klebonavęs kun. Benediktas Beniaševičius. „Kapinių ko-
plyčios grindys, kasant duobę mirusiam kun. Beniaševičiui, išardytos 
ir nepataisytos“, – skelbia tų metų įrašas viename dokumente. Neži-
nia, kur palaidotas klebonas (1818–1820) kun. Motiejus Zaleskis (gyv. 
1761-02-14–1820-02-07), vikaras kun. Sebastijonas  Banevskis (gyv. 
1806-04-20–1859-01-03) ir kun. Juozas Šumavičius (gyv. 1792-02-
02–1875-12-17), kilęs iš Kražių, klebonavęs 1831–1875 m. Kun. Ka-
zimieras Jonkaitis (gyv. 1835-01-03–1881-05-02) gimė Šačkų kaime, 
Vilkaviškio parapijoje. 1871–1875 m. jis buvo Punsko parapijos admi-
nistratorius, kai klebono pareigas ėjo J. Šumavičius. Vėliau iki mirties 
jis – Punsko klebonas. Palaidotas kapinių koplyčioje. K. Jonkaičiui 
skirtoje paminklinėje lentoje ant grindų yra įrašas lietuvių kalba. Da-
bar kapinėse iš viso išlikę tik penki antkapiai. Du iš jų su lenkiškais 
įrašais. Seniau dar buvo du antkapiai su lietuviškais įrašais (jie dabar 
J. Vainos muziejuje). Pietinėje kapinių dalyje stovi geležinis kryžius 
(be įrašų). 1881 m. kapinių plotas padidintas 0,6395 ha. Akmeninė 
tvora sutvirtinta kalkėmis. Gediminas Kraužlys iš Punsko sakė, kad 
vakarinė to sklypo dalis nupirkta iš jo senelio.

Kapinių pietvakarinis kampas buvo skirtas savižudžiams ir kitiems 
mirusiesiems, kurie nenusipelnė pašventintoje žemėje būti palaidoti, bet 
jų tikriausiai buvo nedaug. Po paskutinio karo per 40 metų Punsko para-
pijoje buvo tik keturi tokie atvejai. 1858 m. mirimo akte nr. 90 rašoma, 
kad tų metų birželio 9 dieną 10 valandą iš Seivio ežero ištrauktas Vin-
centas Lipinskis, Kristupo ir Julijonos sūnus, 46 metų Seivų dvarponio 
Godlevskio vaikų mokytojas, gimęs Skolimovo kaime, Liublino guber-
nijoje. Jis „palaidotas pagal savižudžiams galiojančią taisyklę“.

1977 m. Petras Venslauskas iš Kreivėnų aprašė vieną įdomų įvykį 
po Daugelio, Šipliškių pašto „načalniko“, laidotuvių: „Palaidojo poną 
Daugelį senose kapinėse palei koplyčią, kairėj pusėj, per kokius 3 me-
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trus nuo sienos, rūsy. Ponas Daugelis buvo turtingas, labai gražiai ap-
rengtas ir ant rankų turėj užmautus auksinius gražius žiedus. Po kiek 
laiko, tai nežinau, vaikščioj po kapines kapinių sargas ir išgirdo kokį 
„požeminį“ balsą, kad šaukiasi pagalbos. Tas kapinių sargas vienas 
bijojo eiti pažiūrėti. Manė, kad tas ponas Daugelis atgijo. Tai jisai nu-
ėjo į Jursdiką ir susirinko daugiau vyrų. Ir visi nuėjo pažiūrėti, kur 
buvo palaidotas amžinai Daugelis. Tada prisipažino tas žmogus, kad 
jis esantis vagis. Atėjo jie, du vyrai, vienas įlindo pro langą į rūsį, o 
kitas liko lauke prie lango saugoti, kad kas neužeitų. Tam, kur prie 
lango saugojo, pasidarė baisu, ir tas vyras pabėgo, o šitas, kur rūsy 
buvo, išsėdėjo 3 dienas ir 3 naktis. Patraukęs karstą Daugelio palei 
langą negalėjo išlįsti iš rūsio. Sakė: „Išlendu iki pusės, tai mane kas 
ima ir vėl įtraukia į rūsį“. Tai buvo iš Šilainių Pudzinskas. Tai tikra 
teisybė buvo.“

1998 m. prie koplyčios pastatytas gražus ąžuolinis koplytstul-
pis. Prie buvusių vartų nuo 2003 m. stovi akmuo su įrašu lietuvių ir 
lenkų kalbomis: „Punsko senosios Romos katalikų kapinės“. 2009 m. 
pastatytas ąžuolinis kryžius Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti, 
ant kurio įrašytos svarbiausios Lietuvai datos. 2016 m. sukakus devy-
niasdešimt penkeriems metams, kai buvo sušaudytas savanoris Jonas 
Murauskas, Juozui Vazneliui iš Suvalkų paraginus tinkamai pažymėti 
kapą ir parodžius, kur savanoris buvo palaidotas, Gediminas Kraužlys 
bei Jonas Vaznelis iš Punsko ir Stasys Skirkevičius iš Kreivėnų ant jo 
kapo pastatė geležinį kryžių, o lentelėje įrašė: 

A. A. JONAS  MURAUSkAS 
IŠ VAITAKIEMIO
LIETUVOS  SAVANORIS
KOVOJĘS UŽ MūSų LAISVĘ   
SUŠAUDyTAS
1920.11.20 D.  
Tų pačių metų lapkričio 21 d. tą kryžių pašventino Punsko pa-

rapijos vikaras kun. Marius Talutis. Minėtas savanoris pats sau buvo 
išsikasęs duobę, o paskui prie koplyčios sienos lenkų sušaudytas.                               

Punsko parapijoje iš XIX a. yra išlikę 73 metų ir 8 mėnesių mi-
rimo aktai. Iš viso – 884 mėnesių. Remdamasis to laikotarpio doku-
mentais apskaičiavau, kad tuomet surašyti 20 742 aktai. Kadangi 
pasitaikydavo, jog vienas dokumentas surašytas dviem, trims ar net 
keturiems mirusiesiems (bet tokių dokumentų buvo nedaug), todėl 
galima teigti, kad apytikriai tuomet mirė 20 800 žmonių. Iš to šimtme-
čio liko dar 316 mėnesių, per kuriuos rašytų dokumentų nerasta (100 
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metų x 12 mėnesių = 1200 mėn.; 1200 mėn. − 884 mėn. = 316 mėn.); 
tuomet mirti galėjo 7426 asmenys (apytikriai 20 800 : 884 mėn. = 23,5 
per vieną mėn.; 23,5 x 316 mėn. = 7426). Taigi per visą šimtmetį mirė 
apytikriai 28 200 (20800 + 7426) žmonių. Iki 1825 m. gruodžio 31 d. 
visų religinių bendrijų mirusieji buvo įrašomi į vieną knygą. Vėliau 
nekrikščioniškoms bendrijoms (žydams ir totoriams) mirimo aktus 
surašinėjo burmistrai, jų pavaduotojai ar kiti įgalioti tarnautojai. Tai-
gi norint sužinoti, kiek žmonių palaidota Romos katalikų kapinėse, 
iš 28 200 žmonių reikėtų atimti per visą šimtmetį mirusius evangeli-
kus (jie turėjo savo kapines Punske, Paliūnuose, Vaiponiškėse) ir iki  
1826 m. – žydus. 

Manau, kad 1801–1825 m. žydų mirė apie 350, o per 100 metų 
evangelikų ne daugiau nei 1000. Per tą laikotarpį Romos katalikų ka-
pinėse palaidota apytikriai 26 850 žmonių (28 200 − 1000 − 350).

Per visą minėtą šimtmetį laidota kaimų kapinaitėse. 1842–1857 m. 
(dvejų metų aktai neišlikę) mirė 3348 parapijiečiai, o kaimuose jų pa-
laidota 1416. Mirimo aktuose retkarčiais rašyta, kur užkasti palaikai. 
Kadangi šio šimtmečio pradžioje kaimuose laidota daugiau, o amžiui 
einant į pabaigą – žymiai mažiau, manau, kad per visą tą laikotarpį 
kaimuose palaidota 30 % (apie 8000) žmonių, o likusieji, apytikriai 18 
800 (26 850 − 8000) žmonių, palaidoti Punske.

A. P. Sitarskis apskaičiavo, kad iš viso šio krašto kapinėse palai-
dota apie 25 000 žmonių. Rašytiniai šaltiniai byloja, kad Punsko krašte 
nuo 1542 iki 1610 m. gyveno totoriai. Tuomet minimi du kaimai: Po-
dlipie (18 valakų dydžio, 7 iš jų apgyvendinti) ir Januškovo kaimas (su 
15 apgyvendintų valakų). Kur tie sodžiai buvo, neteko sužinoti. Šios 
bendruomenės kapinių parapijoje neaptikta. Niekas neprisimena, kad 
jie kada nors čia būtų gyvenę.

Kaip pasakojama, žydai į Punską atsikėlė 1629 m. – taigi tikriau-
siai ir jų kapinės tuomet buvo įsteigtos. Vėliau jie gyveno Šlynakiemy-
je, Vidugiriuose ir kituose kaimuose. Pristavonių seniūnas Algirdas 
Makauskas teigė, kad šio kaimo kapinaičių papėdėje laidota žydus ir 
evangelikus, bet daugiau niekur to nedaryta. Kiek žydų Punsko kapi-
nėse (apie 72 a dydžio) palaidota šiandien, sunku nustatyti. Kadangi 
tame pačiame kape daugiau nebelaidota, manau, kad skaičius 3600 
(7200 m² : 2 m²) atitinka tikrovę.

Evangelikai, į mūsų kraštą atsikraustę XVIII–XIX a. sandūroje: 
1801 m. į Kampuočius – Marijona ir Kristijonas Gravov (Grawow); 
1803 m. į Vaitakiemį – kampininkai Barbora ir Martynas Botov (Bo-
tow); 1804 m. į Paliūnus – daržininkai Katrė ir Jonas Vitlibov (Witli-
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bow). Tuomet jie savo kunigo neturėjo, nes jų vaikus krikštijo Punsko 
parapijos klebonas kun. Ignas Lukoševičius. 

1809 m. Vaiponiškėse antrą kartą ištekėjo Ona Margarita Šurikai-
tė, gimusi 1775 m. Balupėnuose (Vokietija, dabar Bałupiany, Goldapės 
apskritis), vėliau gyvenusi Pievgaliuose (Vokietija). Jos pirmas vyras 
Friderikas Bomblatis (Fryderyk Bomblatys) 1807 m. palaidotas Vai-
poniškės evangelikų kapinėse.

1813 m. sausio 4 d. Punske mirė Marijona Šulčienė, gimusi  
1753 m. Klaipėdoje. 

Ar Punske ir Paliūnuose tuomet buvo įsteigtos jų kapinės, neteko 
sužinoti. Pagal tautybę evangelikai buvo: 80 % vokiečių, 10,1 % lenkų, 
9,9 % lietuvių. Suvalkuose jų bažnyčioje mišios tuomet buvo laikomos 
vokiškai, lenkiškai ir lietuviškai.

Romas Kardauskas iš Punsko tvirtina, kad Užujuodelėje yra sen-
tikių kapinės, bet ten jų nedaug palaidota.

1808 m. sausio 27 d. dekretu Varšuvos kunigaikštystės (1807–
1815) kunigaikštis, Saksonijos karalius Fridrikas Augustas nuo  
1808 m. gegužės 1 d. įvedė naujas civilinės būklės aktų vedimo tai-
sykles. Tuomet panaikinti krikšto ir laidojimo aktai, o jų vietoj pra-
dėta rašyti gimimo ir mirimo aktus, bet Punske (turbūt iki 1825 m. 
gruodžio 31 d.) buvo rašomi laidojimo ir mirimo aktai. Vedybų aktų 
sudarymo taisyklės taip pat pakeistos. Pateiksiu vieną pavyzdį, koks 
buvo skirtumas tarp dokumentų. 1823 m. laidojimo akto nuorašas 228 
puslapyje (puslapiai nebuvo numeruoti) buvo toks:

„Punsko bažnyčios metrikų knygoje užrašyta šitaip: 
Valinčių kaimas. 1822 m. spalio 20 d. gimdant mirė 45 metus tu-

rinti Marijona (Belašauskaitė) Valinčienė, kampininko Lauryno Valin-
čiaus vyro žmona. Palaidota parapinėse kapinėse 21 d.

Šis nuorašas pažodžiui iš knygos perrašytas – patvirtinu. Kun.  
B. Beniaševičius, Punskas, 1923.11.08.“

Tai pačiai moteriai mirimo aktas surašytas taip:
„Aktas 149. Tūkstantis aštuoni šimtai dvidešimt antrų metų spa-

lio dvidešimt pirmą dieną, vidudienio dvyliktą valandą. Prieš Mus, 
Punsko parapijos kleboną, Civilinės būklės aktų pareigūną, Seinų aps-
krities, Augustavo vaivadijos, prisistatė keturiasdešimt septynerius 
metus turintis Laurynas Valinčius, kampininkas, mirusiosios vyras, ir 
keturiasdešimt ketverių metų Vincentas Valinčius, ūkininkas, artimas 
kaimynas, abu gyvenantys Valinčių kaime, Punsko valsčiuje, ir pareiš-
kė, kad šių metų spalio dvidešimtą dieną dvyliktą valandą vidudienio 
mirė keturiasdešimt penkerių metų Marijona (Belašauskaitė) Valin-
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čienė. Ištekėjusi. Žmona anksčiau minėto Lauryno Valinčiaus. Jos tė-
vas, motina ir gimimo vieta nežinomi. Paskui šis mirimo aktas jiems 
perskaitytas ir tik Mūsų pasirašytas, kadangi akte minėti liudininkai 
rašyti nemoka.“ Pasirašė Punsko parapijos klebonas, civilinės būklės 
aktų pareigūnas kun. Benediktas Beniaševičius.

Dažnai minėtuose aktuose buvo rašoma, kad nežinomos mirusių-
jų gimimo vietos ir tėvai. Tyrinėdamas savo genealoginį medį nusta-
čiau, kad mamos (Ramanauskų pusės) prosenelis, devyniasdešimt ke-
tverių metų Laurynas Ramanauskas, mirė 1815-10-24 Radiškės kaime. 
Surašant mirimo aktą nr. 153 liudininkai buvo mirusiojo sūnūs: 35 m. 
Vincentas ir 30 m. Kazimieras.      

Panašiai atsitiko 1809 m. rugpjūčio 15 d. surašant mirimo aktą 
nr. 65 penkiasdešimties metų Andriui Vazneliui iš Vidugirių. Tuomet 
liudininkas buvo mirusiojo brolis, 36 m. Pranciškus.

Šiandien sunku suprasti, kaipgi vaikai, anūkai ar artimi giminaičiai 
galėjo neturėti jokių žinių apie mirusiojo kilmę, jo tėvus, gimimo vietą ir 
pan. Viena iš prielaidų ta, kad baudžiauninkai bėgdavo į LDK pakraščius 
ir tik dėl patiems žinomų aplinkybių keisdavo savo asmens duomenis, 
slėpdavo, iš kur yra kilę ir pan. Šio straipsnio autoriaus tėvas Vincentas 
(1902–1960) iš Valinčių pasakodavo, kad nusikaltusiajam savo dvarpo-
niui užtekdavo pabėgti pas kitą dvarininką. Ten žmogus pakeitęs pavar-
dę gyvendavo ramus. Taip galėję atsitikti ir su Baltramiejumi Vazneliu, 
kuris 1794 m. krikštijo Mykolą Muriną iš Kampuočių (Punsko par.).  
1809 m. B. Vaznelis gyveno Degučiuose (Seinų par.). 1819 m. Seinų 
taikos teisme jis pareiškė, jog nežino, kas buvo jo tėvai ir kur pats gimė. 
Jis mirė 1837 m. Poseiniuose (Seinų par.) sulaukęs 70 m. amžiaus. Tuo-
met jo pavardė buvo Voznial (Woznial). Jam gimus (1767 m.) Gardino 
apskrityje Vazneliai gyveno tik Didžiuliuose (Dziedziuliai).

Nors visi mirusieji buvo katalikai, bet dar ilgai daugelis laidoti be 
katalikiškų religinių apeigų, nes bažnyčia buvo toli ir kai kuriais metų 
laikotarpiais sunkiai pasiekiama. Kita svarbi priežastis – skurdas. Ne-
galėdami tinkamai užmokėti klebonui ir padengti kitų išlaidų, giminai-
čiai patys laidodavo artimiausiose kapinėse. Remiantis senų žmonių 
pasakojimais, mirusiuosius užkasdavo be karsto, apdengtus skarmalais 
ar aprištais šiaudais, dažnai be apsiausto. Tokiems beturčiams laidoti 
turtingi ūkininkai neduodavo arklių bei vežimo ir patys nedalyvauda-
vo šermenyse. Taigi minėtos priežastys vertė laidoti kaimo kapinėse, 
nors nuo seniai buvo kategoriškai uždrausta tai daryti. Vieną tokį labai 
įdomų, lenkiškai parašytą dokumentą radau Suvalkų valstybiniame ar-
chyve.
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„Nr. 7473, Suvalkai, 1852[?].06.7/19
Administracijos skyriaus tikėjimų sekcija
Augustavo (?) diecezijos kunigui administratoriui
Dėl mirusiųjų kūnų laidojimo neparapinėse kaimo kapinaitėse už-

draudimo.
Vadinamosiose lietuviškose apskrityse, tai yra: Seinų, Kalvarijos 

ir Marijampolės, išskyrus retus atsitikimus miestuose, visi valstiečiai 
ir padieniai darbininkai paprastai laidojami be kunigų ir įvairių religi-
nių apeigų – todėl labai retai pasitaiko, kad praneštų prieš palaidojimą 
apie kieno nors mirtį, tačiau galimas daiktas, kad tai daro kelias die-
nas po kūno užkasimo, paprastai sekmadieniais ir šventėmis atvykę į 
bažnyčią.

Tas blogas (kaip pareiškė Jo Didenybė administratorius) lietu-
vių laidojimo būdas nuo amžių toje tautoje įsišaknijęs, nepaisant to, 
Jo Didenybės administratoriaus nuomone, gali būti pašalintas kaip tik 
per griežčiausią valdžios įsakymą, kad visur parapinės kapinės būtų 
valdiškos, ir panaudojant policijos prievartą, kad gyventojai mirusiųjų 
kūnus laidotų tik jose [...].“

Šiame aštuonių puslapių dokumente toliau rašoma, kad:
Dalis Augustavo apskrities žmonių taip pat laidoja kaimo kapi-

naitėse.  
Kaimų ir kitų gyvenviečių kapinaitėse kategoriškai uždrausta lai-

doti remiantis valstybine valdžia. 
Karališkoji vyriausybė išreiškė savo susirūpinimą dėl parapinių 

kapinių įsteigimo ir 1846 m. gegužės 31 d. – birželio 12 d. išleido Kara-
liškosios administracinės tarybos nutarimą, įsakantį per dvejus metus 
šiuos reikalus sutvarkyti. Vėliau tų pačių metų gruodžio 11–23 d. nu-
tarimas buvo išsiųstas visoms apskritims ir vietinėms įstaigoms. 

Kadangi toliau šiais reikalais buvo nesirūpinama, 1849 m. sausio 
14–26 d. išleistas įsakymas apie parapinėse kapinėse mirusiųjų kūnų 
tinkamą laidojimą. Už teisės nepaisymą grasinta teismo baudomis. 
Kunigus įpareigota pranešti apie seniūnus ir vaitus, kurie kaimo kapi-
naitėse leidžia laidoti kūnus.   

1850 m. lapkričio 30 d. – gruodžio 12 d. pakartotinai kreiptasi į 
minėtą administratorių prelatą Blockį (Błocki), kad šis vėl išleistų po-
tvarkį dėl kapinių sutvarkymo, skirtą diakonams ir klebonams.

Šį kartą labai kategoriškai reikalauta padaryti tvarką. Tarp kitko, 
priminta, kad „atlikimą vyriausybės valios malonėtų vykdyti [...] jau 
kad ir tik dėl tos priežasties, jau gi būtent netgi pačių interesų – dėl jų 
pajamų nuostolių [...]“. 
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Anksčiau minėtas Karališkosios administracijos nutarimas visam 
laikui užgynė laidoti bažnytiniuose kapuose, išskyrus vyskupus, ka-
nauninkus, vienuolius ir bažnyčių steigėjus. Ten taip pat nurodyta, 
kaip giliai turi būti laidojami kūnai: keturių pėdų gilumoje vaikai iki 
septynerių metų ir septynių pėdų gilumoje likusieji. Pakartotinai lai-
doti galima, priklausomai nuo žemės, kurioje palaidoti žmonės, bū-
klės, taip pat tik po 15, 20 ar 30 metų ir tik tuomet, jeigu karstas ir 
kūnas visiškai ar beveik visiškai supuvo. Prižiūrėti ir kontroliuoti šiuos 
procesus turėjo bažnyčių ir sinagogų prižiūrėtojai.

Nesilaikantys įstatymų žmonės gali būti nubausti pinigine bauda 
nuo 1 iki 7 rublių ir areštu nuo 3 iki 7 dienų.  

Valdžios nustatytų taisyklių dar ilgai nebuvo laikomasi. Valentas 
Uzdila iš Punsko pasakojo, kad Agurkiuose palaidotas jo mamos bro-
lis, septynių mėnesių Vincentas Jakčinskas iš Agurkių. Jis mirė 1913-
03-17. Įdomu tai, kad akte nr. 33 mirusiojo vardas ir pavardė užrašyti 
rusiškai ir lietuviškai. 1944-03-20 gimė Angelė Degutytė. Po kelių die-
nų ji mirė. Taip pat tų pačių metų rugpjūtį mirė kelių mėnesių Danutė 
Valinčiūtė. Abi iš Agurkių kaimo ir ten buvo palaidotos. Žinių apie jas 
pateikė Onutė Budzeikienė iš Punsko ir Jurgis Valinčius iš Agurkių. 
Mirimo aktų nerasta.

Paliūnų kaimo gyventoja Ona Tumelytė-Baliūnienė (1928) tvir-
tino, kad to sodžiaus kapinėse palaidoti jos senelė Barbora ir senelis, 
taip pat dvi sesutės ir keturi broliukai. Kadangi ne visi mirimo aktai 
išlikę, suradau žinių, kad 1910-03-13 mirė keturių mėnesių Alfonsas 
Tumelis ir tų pačių metų birželio 13 d. – dvejų metų Vytautas Alek-
sandras Tumelis.

XIX ir XX a. sandūroje retkarčiais laidota Šlynakiemyje ir kitur.
Kad „blogas lietuvių laidojimo būdas“ buvo labai įsišaknijęs 

mūsų tautoje, byloja 1842–1857 metų dokumentai. Iš viso per tą laiko-
tarpį 92 vietovėse mirė 3348 (?) žmonės; 53-uose sodžiuose palaidota 
1313 žmonių, Punske – 1932 žmonės, o 96 nenustatyta, kur palaidoti.

Agurkiuose palaidota 12 mirusiųjų, Senuosiuose Alksnėnuose – 
38, Andrejave – 1, Beceiluose – 2, Berezninkuose – 16, Burokuose – 9, 
Būdoje – 2, Cegelnioje – 1, Cirailiuose – 38, Damnioke – 1, Didžiuliuo-
se – 3, Eglinėje – 1, Fornetkoje – 11, Giluišiuose – 4, Graužiuose – 1, 
Kampuočiuose – 2, Kšivulkoje – 76, Mergotrakiuose – 4, Miklaševe 
– 18, Mockavoje – 90, Seivų Navininkuose – 67, Mockavos Navinin-
kuose – 53, Palnicoje – 9, Pakamšiuose – 1, Paliūnuose – 69, Peleliuose 
– 6, Pristavonyse – 19, Radiškėse – 54, Raistiniuose – 20, Rūdninkuose 
– 38, Slabadoje – 77, Slenzoke – 1, Sožalkose – 23, Smalėnuose – 3, 
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Šlynakiemyje – 36, Trakiškėse – 1, Trumpalyje – 46, Trumpališkėse 
– 6, Užukalniuose – 31, Vaičiuliškėse – 3, Valinčiuose – 1, Vaiponioje 
– 13, Vaiponiškėse – 81, Vaitakiemyje – 10, Vidugiriuose – 73, Vilka-
pėdžiuose – 3, Vigoželyje – 2, Zovadoje – 68, Žabariškėse – 85, Žaga-
riškėse – 3, Žirvynuose – 1, Žvikeliuose – 80.

Už parapijos ribų palaidoti 7 žmonės (Seinuose – 3, Kalvarijoje – 
2, Bubeliuose ir Staviskuose – po 1).

1854 m. mirė 394 žmonės. Tuomet Punske palaidoti tik 125, kitose 
vietovėse – 243. Nenustatytos 26 žmonių laidojimo vietos. Tais metais 
daugiausiai mirė Šipliškėse – 25 kaimiečiai, o Kšivulkoje palaidota 40 
žmonių (iš Kšivulkos – 11, iš Pšeimos – 9, iš Vigoželio – 7, iš Fornet-
kos – 6, iš Beceilų, Ilgelio ir Ribalnios – po 2, iš Šipliškių – 1).

Šie dokumentai labai neatidžiai ir neaiškiai surašyti. Kadangi sun-
ku buvo nustatyti laidojimo vietas ir suskaičiuoti žmones, duomenys 
yra netikslūs. Tuomet nebuvo kapinaičių šiuose sodžiuose: Andrejave, 
Būdoje, Cegielnioje, Damnioke, Eglinėje, Graužiuose, Kampuočiuose 
(labai seniai laidota Raudonkriaušės kapinėse), Pakamšiuose, Slen-
zoke, Trakiškėse, Valinčiuose (buvo kapinės, bet pagal senų žmonių 
pasakojimus tuomet ten nelaidota), Vilkapėdžiuose, Vigoželyje, Žir-
vynuose.

Kaip rašyti mirimo aktai, pateiksiu įdomesnių pavyzdžių (pra-
džioje akto numeris, vietovė, kurioje gyveno ar mirė, mirusiojo vardas 
ir pavardė):

„100. Pristavonys. Ona Burdinaitė. Vyko Punsko mieste tūks-
tantis aštuoni šimtai keturiasdešimt pirmų metų liepos devynioliktą 
dieną, dvyliktą valandą pietų. Atvyko keturiasdešimties metų darži-
ninkas Mykolas Liuteckas ir trisdešimties metų ūkininkas Petras Kra-
kauskas, abu iš Raistinių kaimo, ir pareiškė, kad šių metų ir mėnesio 
aštuonioliktą dieną, šeštą valandą ryto mirė penkerių metų Ona Bur-
dinaitė, Antano ir Marijonos Žilinskaitės dukra, sutuoktinių Burdinų, 
kampininkų iš to pačio Raistinių kaimo, ten taip pat gimus [...].“

„174. Trumpalis. Agnieška Čėplienė. Vyko Punsko mieste tūks-
tantis aštuoni šimtai keturiasdešimt šeštų metų gegužės dvidešimtą 
dieną, trečią valandą po pietų. Atvyko penkiasdešimties metų Andrius 
Bieliavskis ir keturiasdešimties metų Jurgis Kupčinskas, abu ūkininkai 
iš Trumpalio kaimo, ir pareiškė, kad šių metų ir mėnesio dvyliktą die-
ną, vienuoliktą valandą nakties mirė trisdešimt dvejus metus turinti 
Agnieška Čėplienė, ištekėjusi, samdinio žmona, mirusiųjų Jurgio ir 
Agotos Varnagiraitės, sutuoktinių Bieliavskių dukra, gimusi Mocka-
vos Navininkuose, paliko našlį vyrą Jurgį Čėplą.
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Šių metų ir mėnesio tryliktą dieną, septintą valandą ryto mirė 
septynerius metus turinti Lucija, šių metų ir mėnesio penkioliktą die-
ną, dvyliktą valandą dienos mirė trejų metų Uršulė, tų pačių metų ir 
mėnesio septynioliktą dieną, dešimtą valandą ryto mirė tris dienas 
turinti Agota, dukros anksčiau minėto gyvo Jurgio ir mirusios Ag-
nieškos Bieliavskaitės, sutuoktinių Čėplų, palaidotos Trumpalio kaimo 
kapinaitėse [...].“

„139. Būda. Ieva Milončienė. Vyko Punsko miest. tūkstantis 
aštuoni šimtai penkiasdešimt ketvirtų metų birželio 24 dieną, trečią 
valandą po pietų. Atvyko septyniasdešimties metų Tamošius Pečiulis 
ir trisdešimties metų Mykolas Mackevičius, abu Būdos kaimo ūkinin-
kai, ir pareiškė mums, kad šių metų gegužės 20 dieną, penktą valandą 
vakaro mirė lažininkė, septyniasdešimt aštuonerių metų Ieva Milon-
čienė, dukra Juozo ir Onos Nevulytės, palaidota to kaimo kapinaitėse 
[...].“

„190. Kociolkai. Katrė Pajaujienė. Vyko Punske tūkstantis aštuo-
ni šimtai penkiasdešimt ketvirtų metų rugpjūčio dvidešimt pirmą die-
ną, dvyliktą valandą vidudienio. Atvyko penkiasdešimties metų Mar-
tynas Staskevičius ir keturiasdešimties metų Jurgis Zuikevičius, abu 
ūkininkai iš Kociolkų kaimo, ir pareiškė mums, kad šiandien dvyliktą 
valandą nakties mirė dvidešimt vienerių metų Katrė Pajaujienė, Prano 
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Pajaujo, to kaimo ūkininko, žmona, Igno ir Ievos Kavaliauskaitės du-
kra, palaidota to kaimo kapinaitėse, Prano ir Agnieškos Borisevičiūtės 
dukra, palaidota Punske [...].“

„337. Trumpalis. Augustinas Dvožeckis. Vyko Punske tūks-
tantis aštuoni šimtai penkiasdešimt ketvirtų metų birželio dvyliktą/
dvidešimt ketvirtą dieną, antrą valandą po pietų. Atvyko trisdešim-
ties metų Augustinas Zimnickas ir keturiasdešimties metų Motiejus 
Bragis, abu Trumpalio kaimo ūkininkai, ir pareiškė mums, kad šių 
metų rugpjūčio septintą dieną, antrą valandą po pietų atvyko trisde-
šimties metų Augustinas Zimnickas ir penkiasdešimties metų Jurgis 
Kupčinskas [...].“

„376. Šipliškės. Silvestras Dambauskas. Vyko Punske tūkstantis 
aštuoni šimtai penkiasdešimt ketvirtų metų gruodžio pirmą/tryliktą 
dieną, antrą valandą po pietų. Atvyko trisdešimties metų Vincentas 
Domalevskis ir dvidešimt trejų metų Antanas Domalevskis, to kaimo 
ūkininkai, ir pareiškė Mums, kad šių metų, pereitų metų spalio pen-
kioliktą dieną mirė keturiasdešimties metų Silvestras Dembovskis [...] 
nežinia, kur palaidotas [...].“

1841 m.
18 metų Agota Balulytė, Vincento ir Anastazijos Vaznelytės d., iš 

Būdos. Atsitiktinai nuskendo šulinyje kovo 1 d. Palaidota Vidugiriuose. 
Akto nr. 38.

65 metų Jonas Savickas, Andriaus ir Onos Zdanytės s., ir 60 metų 
Regina Savickienė, Jono ir Ievos Pūdzimaitės d., iš Ežerėlių. Išvažiuo-
jant iš Punsko gruodžio 11 d. vežimas išvirto ir abu juos mirtinai pri-
spaudė. Palaidoti Punske gruodžio 18 d. Vieno akto du numeriai – 278 
ir 279.

1845 m.
80 metų Pranciška Katavičienė, nežinomų tėvų, gimusi Vilniuje. 

Bajorė iš Seivų. Mirė kovo 24 d. Palaidota Seinuose. Liudininkai: Sei-
vų dvaro valdytojas – 35 metų Juozas Stepnovskis ir Seivų valsčiaus 
raštininkas – 25 metų Viktoras Narkevičius. Akto nr. 52.

1846 m.
50 metų Antanina Gurskienė, gimusi Tilžėje. Punsko mies-

to burmistro Pranciškaus Gurskio žmona. Mirė Punske sausio  
18 d. Liudininkas buvęs Punsko miesto burmistras Motiejus Korejvo. 
Akto nr. 20.

1854 m.
50 metų Kazimieras Balyta, nežinomi tėvai ir gimimo vieta, iš 

Šlynakiemio. Mirė 1835-10-15. Aktas nr. 18 surašytas sausio 30 d.
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1856 m.
10 metų Vincentas Itata, Jurgio ir Rožės Pečiulytės s., iš Vaitakie-

mio. Nuskendo Seivio ežere liepos 2 dieną. Lavono skrodimas atliktas 
Seinuose. Ten ir palaidotas. Akto nr. 92.

1857 m.
75 metų Pranciškus S. Rikačevskis, Jono ir Teklės Vasilevskos s., 

iš Kšivulkos. Gimė Galicijoje. Buvęs lenkų kariuomenės kapitonas. 
Mirė balandžio 16 d. Akto nr. 107.

1,5 metų Mikasė Kapustinskaitė, Antano ir Marijonos Cidzikaitės 
d., iš Punsko. Juozas Burdulis iš Radiškės važiuodamas Punske kliudė 
ją branktu liepos 10 d. Atliktas lavono skrodimas. Aktas nr. 133 sura-
šytas kito mėnesio 14 d.

1859 m.
63 metų Simonas Pečiulis, Martyno ir Onos Staselytės s., iš Pe-

lelių. Mirė 1854-08-13. Aktas nr. 19 „surašytas pavėluotai dėl žento 
Tamošiaus Matulevičiaus silpnumo“ vasario 2 d.

1860 m.
83 metų Motiejaus Vaznelio iš Valinčių klaidingai užrašyta gimi-

mo vieta. Nurodyti Žvikeliai vietoj Didžiulių. Jo pavardės nėra sąraše. 
Mirė kovo 11 d. Akto nr. 53.

1861 m.
18 metų Juozas Batvinskas, Simono ir Katrės Jankauskaitės s., iš 

Ožkinių. Arklys užmušė Ožkinių kelyje spalio 8 d. Akto nr. 206.
38 metų Kastantas Lutastanskis, Jono ir Petronelės Huščaitės s., 

iš Punsko. Mirė Punske nuo sumušimo gruodžio 21 d. Akto nr. 242.
Įdomi yra Agurkių kapinių istorija. Labai seniai jos priklausė 

Kampuočiams. Agurkių gyventojai užprotestavo ir susitikę Kampuo-
čiuose ant Olakalnio su šio kaimo gyventojais susimušė. Tuomet žuvo 
du ar trys Kampuočių gyventojai. Jie palaidoti Kampuočiuose prie 
Kampuočio ežero, Raudonkriaušės kapinėse (dabar ten auga medžiai). 
Nuo to laiko Agurkiai turi savo kapines. Apie tai pasakojo Algirdas 
Makauskas iš Pristavonių, Juozas Pečiulis iš Kampuočių ir Jurgis Va-
linčius iš Agurkių.

Dabar daugelis tų amžinojo poilsio vietų mūsų tautiečių užmirš-
tos, niekieno neprižiūrimos. Kai kurios užartos. Kelerios kapinės yra 
paženklintos kryžiais: Paliūnų 1913 metais, Šlynakiemio 1936 metais, 
Navinykų 1949 metais, Pelelių 1949 metais, Sankūrų 1996 metais. 
Agurkių kapinėse pastatyti trys kryžiai, taip pat paženklintos Ožkinių 
kapinės ir Pristavonių, kur 2016 m. seniūnas Algirdas Makauskas kar-
tu su kaimiečiais pastatė netašyto akmens paminklą.
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Pagal dabar galiojančią teisę Lenkijoje laidoti galima tik komuna-
linėse bei religinių bendruomenių kapinėse (žemėje iškastose duobėse, 
mūrytuose kapuose, šeimyniniuose kapuose, katakombose, kolumba-
riumuose) ir jūrose (jeigu laivas per 24 valandas nepriplaukia prie že-
myno). Tame pačiame kape galima laidoti tik po 20 metų, o panaudoti 
kapines kitiems tikslams galima po 40 metų nuo tos dienos, kai buvo 
palaidotas paskutinis mirusysis. Namuose palaikams laikyti apibrėžtas 
laikas iki 72 valandų. Mirusieji dėl infekcinių ligų turi būti nedelsiant 
išvežti iš namų ir palaidoti per 24 valandas nuo mirties. Vaiko iki 6 
metų minimalus kapas gali būti 1,2 m ilgio, 0,6 m pločio ir 1,2 m gylio. 
Likusiems žmonėms atitinkamai nustatytas minimalus 2 m ilgis, 1 m 
plotis ir 1,7 m gylis. Šeimyniniuose kapuose, sudėjus du karstus vieną 
ant kito, gylis turi būti ne mažesnis kaip 2,5 m. Kiekvienam papildo-
mam karstui duobę reikia gilinti 0,8 m. Grunto vandens lygis turi būti 
bent 0,5 m žemiau kapo dugno. Toks pat reikalingas atstumas tarp 
kapų. Atstumo tarp kapų be kapinių administratoriaus leidimo nega-
lima savo nuožiūra tvarkyti. Antkapių dydis turi būti toks pat, kaip ir 
kapo (aukštis neribojamas). Kapinės turi būti aptvertos ne žemesne 
nei 1,5 m tvora.
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PUNSKO PARAPIJOS KLEBONAI: JUOZAS 
ŠVEDAS IR ANTANAS ŽIEVyS 

Punsko parapijos steigiamajame akte (karaliaus Žygimanto III 
1597 m. spalio 27 dienos dokumente) įrašyta, kad klebonu turi būti 
lietuvis arba lietuvių kalbą mokantis kunigas (idque nonnisi Lithu-
anum aut linguae Lithuanice gnarum relinquimus). Manytina, kad 
taip buvo per šimtmečius. Nedaug žinome apie tautinius santykius pa-
rapijoje. Konfliktinės situacijos čia pradėjo reikštis tarpukaryje ir tuoj 
po Antrojo pasaulinio karo. Dėl nesutarimų labiausiai nukentėjo kun. 
Juozas Švedas ir kun. Antanas Žievys. 

Kun. Juozas Švedas
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Kun. Juozas Švedas – gies-
mininkas, chorvedys ir visuome-
nininkas. Gimė 1884 m. lapkričio  
10 d. Vilkaviškio apskrityje. Gyve-
no Marijampolėje, mirė Kaune apie  
1973 m. 1905 m. lapkričio 12 d. 
įšventintas kunigu. Vikaravo Gar-
liavoje (1905–1907 m.), Keturva-
lakiuose (1907–1917 m.) ir Puns-
ke (1917–1922 m.). 1922–1932 m. 
Punsko Švč. M. Marijos Dangun ėmi-
mo bažnyčios klebonas.

Kun. J. Švedas į Punsko parapiją 
dirbti vikaru atėjo Motiejaus Simo-
naičio laikais. Jaunas vikaras buvo 
linksmas, muzikalus, mėgo jaunimą. 
Pagyvenęs keletą mėnesių parapijoje, 
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susidomėjo jos choru. Darbo jam nereikėjo pradėti nuo pagrindų, nes 
jo pirmtakas kun. Krakaitis paliko gausų (apie 45 žmonių) ir gerai iš-
mokytą chorą. Pirmojo pasaulinio karo metais kun. Krakaitis, gerai 
kalbėjęs vokiškai, susitarė su vietos okupacine vokiečių valdžia, kad 
choristai būtų atleisti nuo prievolių ir priverstinių darbų, tad norinčių-
jų giedoti chore netrūko.

Bažnyčios choras

1917 m. kovo 19 d., per Juozapines, kun. J. Švedas pakvietė cho-
ro dalyvius pietų, kurie buvo surengti Punsko pakraštyje gyvenančios 
choristės Rožės Čėplaitės namuose. Kaip prisimena žymus Punsko kraš-
to choristas Kostas Cibulskas, susitikimas buvo nuoširdus ir linksmas. 
Ilgai dainuota, pasakota įvairius atsitikimus ir anekdotus. Kiekvienas 
choro dalyvis turėjo sudainuoti savo mėgstamą dainą, nes J. Švedas no-
rėjo susipažinti su choristų galimybėmis, patikrinti jų gebėjimus, balsą 
ir klausą.

Kunigas nusprendė išmokyti choristus gaidų, o tai buvo visiems 
didelė naujovė. Chorui išmokus skaityti gaidas, palengvėjo chorvedžio 
darbas, o giedojimo kokybė pakilo į kitą lygmenį. Kun. J. Švedas pir-
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Punsko choras 1918 metais. Centre sėdi vargonininkas Juozas Miltakis.  
Viršutinėje eilėje, tarpduryje – Henrikas Miltakis, trečioje eilėje penktas  
ir septintas iš kairės – Pranas ir Jonas Slovikai
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miausia mokė lietuviškų dainų, vėliau lietuviškų ir lotyniškų bažnyti-
nių giesmių.

Tuometinis Punsko vargonininkas Baliūnas turėjo gerą muzikinį 
išsilavinimą, mokėsi pas J. Naujalį. Savo pareigas atlikdavo neprie-
kaištingai, bet buvo, kaip žmonės sako, „prie cynginio“. Jis mokė cho-
rą tik tada, kai kun. J. Švedas jam pakišdavo po nosim partitūrą su 
bažnytiniais giedojimais. Pats nerodė iniciatyvos. Per 16 metų darbo 
Punske savo iniciatyva chorą išmokė tik vienos liaudies dainos „Oi, 
motule mano“. Kunigas J. Švedas mokė jaunimą gražių lietuviškų dai-
nelių. Pats sukūrė dainelę „Pliuškena į krantus Nemuno bangos“, kuri 
ilgainiui tapo Punsko himnu. Ar kas šiandien ją atsimena?

1922 m. M. Simonaitis mirė. Jo vieton Marijampolėje reziduojantis 
vyskupas A. Karosas paskyrė kun. J. Švedą. Padarė jį šešių parapijų de-
kanu. Deja, Lomžos vyskupas A. Karoso dekreto nepripažino ir Švedui 
diakono titulą atėmė, palikdamas jį klebonauti Punsko parapijoje.

Kun. J. Švedą ir Punsko bažnyčios chorą prisimena K. Cibulskas: 
„[...] 1916 m. kun. Krakaitis iš daugumos jaunimo rinko tinkamus į 
chorą. Buvau nuėjęs ir aš, bet mane laikinai atleido, nes į tenorus tu-
rėjau per žemą balsą, o į bosus dar per jaunas buvau. Teko palaukti.  
1917 m. kun. Krakaitį iškėlė, o jo vieton atkėlė kun. Juozą Švedą. Tada 
aš įstojau į chorą. Iš pradžių man pasirodė kažkaip nejauku, matyt, 
kaip ir visiems naujokams, visų vyresniųjų reikėjo bijotis. Jeigu tik 
dirsteli į akis, tai ir paraudonavai, pagalvojai: „Gal aš čia kur nugiedo-
jau negerai?“ Kitąsyk dar kokį žodį kas pasako ar giedant pataiso, tada 
visai lieki be ūpo ir imi abejoti, ar galėsi būti tikras choristas. Praėjo 
dveji metai, aš nė nepajutau, kad visos baimės pranyko, balsas pasitai-
sė, sustiprėjo. Netrukus tas giedojimas ar dainavimas ėjo visai lengvai, 
ir aš pradėjau galvoti apie kita.“

Kun. J. Švedas labiausiai mėgo skambinti fortepijonu, bet sugebė-
jo groti ir kitais muzikiniais instrumentais. K. Cibulskas prašė kunigo 
išmokyti jį iš gaidų griežti smuiku. Jis sutiko. K. Cibulskui iš pradžių 
nelabai sekėsi. Vasarą, kai darbų iki kaklo, tik šventadieniais galėdavo 
paimti smuiką į rankas. Neką geriau būdavo ir žiemą. Jaunas dienas 
reikėjo jam leisti ne su smuiku, bet kluone su spragilais.

„Praėjo nemažai laiko, – prisimena K. Cibulskas. – Aš iš palen-
gvo, kun. Švedo padedamas, visas gamas su diezais ir bemoliais išėjau, 
taip susipažinau su visais kitais gaidų ženklais. Tokiu būdu tą savo 
pradinį muzikos mokslą ir užbaigiau, toliau mokytis nebuvo kaip. Po 
kiek laiko pats pradėjau galvoti, kad reikėtų išmokyti kokią dainelę 
keturiems balsams. Man labai rūpėjo, kaip toji pirma mano mokyta 
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dainelė skambės. [...] Ketvertą visados lengviau mokyti negu chorą, 
nes ketvertas būna iš geriausių balsų. Kad ir pirmą dainą mokinau, bet 
visi dainininkai buvo rinktiniai, taigi išmokom gana greitai ir gerai. 
Tos mano pirmos dainelės išmokiau 1922 m.“

J. Švedas buvo labai reiklus ir griežtas chorvedys. Švč. Merge-
lės Marijos šventei jis buvo parinkęs daug naujų giesmių. Buvo labai 
patenkintas ir laukė dienos, kada choras užgiedos bažnyčioje. Prieš 
pat Žolinę surengė paskutinę generalinę repeticiją. Į ją neatėjo viena 
choro pirmūnė – Ona Mazauskaitė. Choro vadovas laukė, choras ne-
kantravo. Kun. J. Švedas labai susinervino ir visą chorą paleido namo, 
o naujai išmokytų giesmių neleido giedoti.

Visų šventųjų procesija į kapines

Kaip pasakojo seniausia mūsų krašto gyventoja Anelė Maksima-
vičienė, seniau žmonės nesirūpino taip kaip dabar savo mirusiaisiais. Į 
kapines retai kas eidavo, o tik vienas kitas kapus tvarkydavo. ėjimai į 
kapus Visų šventųjų dieną prasidėjo kunigo Juozo Švedo laikais.

O buvo taip. 1923 m. rudenį Punsko klebonas J. Švedas iš saky-
klos paskelbė, kad lapkričio pirmąją ruošiama gedulinga procesija į 
parapijos kapines. Ragino parapijiečius tvarkyti kapus ir dalyvauti 
procesijoje. „Aš manau, – sakė per pamokslą klebonas, – kad visoj 
parapijoj nėra tokios šeimos, kuri tose kapinėse neturėtų palaidotų ar-
timųjų giminių ar pažįstamų.“

PUNSKO PARAPIJOS KLEBONAI: JUOZAS ŠVEDAS IR ANTANAS ŽIEVyS

Parapijos maldininkai prie Punsko kapinių koplyčios



294

Punsko krašto chorvedys K. Cibulskas prisimena: „1923 m. lap-
kričio 1-ąją žmonių priėjo, privažiavo į Punską kaip į atlaidus, namuo-
se liko tik po vieną žmogų. Paskirtu laiku, 10 val. ryto, kada procesija 
jau buvo pasiruošusi, klebonas išėjo į priekį, ir visi giedodami pajudė-
jo į kapines. Kai nuėjo, tai pirmiausia visa procesija suėjo į koplyčią. 
Klebonas atlaikė gedulingas mišias už mirusiuosius, paskui visi ėjo į 
kapinių vidurį prie numatyto kapo. Ten buvo atlaikytos pamaldos už 
mirusiuosius, choras sugiedojo kelias giesmes, „Viešpaties Angelą“, 
ir tuo bažnytinės pamaldos pasibaigė. Po pamaldų kiekvienas para-
pijietis ėjo prie savo artimųjų kapų, degė žvakutes, lankė kitus kapus, 
žvalgėsi, kaip kitų kapai sutvarkyti. Paskui visi grįžo į koplyčią, pasi-
ėmė kryžių, vėliavas, ir giedodami patraukė į bažnyčią. Po gedulingos 
ceremonijos visi skirstėsi į namus. Tokia gedulinga procesija į kapines 
buvo patenkinti visi parapijos gyventojai. Klebonas J. Švedas šią tra-
diciją kartojo kasmet, kol buvo Punsko parapijoje.“

Punsko parapijos mirusieji buvo laidojami, kaip ir dabar, kun. Si-
mono Norkaus įsteigtose naujosiose kapinėse. Kelias į jas, ypač pava-
sarį ir rudenį, buvo nepervažiuojamas. Ratai klimpo iki ašių, pėstieji 
– kone iki kelių. Keletą mėnesių prieš pirmąjį Visų šventųjų dienos 
ėjimą į kapines, 1923-iųjų vasarą, kun. J. Švedas sušaukė parapijos ta-
rybą. Susirinkusieji pritarė klebonui, kad kelią taisyti reikia. Nutarta jį 
ne žvyruoti, bet išgrįsti. Kitą sekmadienį klebonas sušaukė parapijie-
čių sueigą. Susirinkimui vadovavo jis pats. Papasakojo apie ketinimą 
taisyti kelią bei parapijos tarybos nutarimą. Dauguma susirinkusiųjų 
pritarė kunigui, bet buvę ir tokių, kurie prieštaravo. Klebonas nustatė, 
kiek kuris ūkininkas turi paaukoti pinigų, kiek atvežti akmenų, smėlio 
ir žvyro. Parapijiečiai gausiai atėjo talkon. Grindėjais pasirūpino pats 
klebonas. Darbas ėjo labai sklandžiai. Visi net nepajuto, kaip per kelias 
savaites kelias buvo išgrįstas.

Punsko bažnyčios vargonai

Kitas svarbus kun. J. Švedo nuopelnas – Punsko bažnyčios var-
gonai. Klebonas pradėjo įtikinėti žmones, kad bažnyčiai naujų vargo-
nų reikia. Deja, jie kainavo daug daugiau nei kelio taisymas. Daugelis 
parapijiečių pritarė J. Švedo planams. Dvasininkas, sužinojęs, kiek 
vargonai kainuos, nustatė, kiek reikia sumokėti nuo vieno parapijos 
margo. Beje, to neužteko. Pradėjo kiekvieną šventadienį bažnyčioj 
šiam tikslui rinkti pinigus. Kai paaiškėjo, kad žmonės pinigų neturi, 
paskelbė, kad jie gali atnešti ir materialinę auką, paaukoti, kas ką gali. 
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Nesvarbu, ar tai bus brangus daiktas, ar ne. Moterys sunešė staltiesių, 
rankšluosčių, mezginių, pirštinių ir kitų daiktų, vienas ūkininkas pa-
aukojo aviną. Tai buvo didžiausia auka.

K. Cibulskas pasakoja: „Kai žmonės aukas jau nustojo nešti, kle-
bonas pasikvietė loterijos komisiją, suskaičiavo visus suneštus daik-
tus, paskui pridarė tiek pat bilietų, užrašė daiktų pavadinimus, susuko 
bilietus į tūteles, užklijavo ir supylė į krepšelį. Bilieto kaina buvo pusė 
zloto, vadinasi, tuščio bilieto nebuvo nė vieno. Kai jau viskas buvo 
sutvarkyta, tai vieną sekmadienį po pamaldų žmogus, kuris buvo 
paskirtas bilietus pardavinėti, atsinešė staliuką, pasistatė aikštėje ne-
toli šventoriaus ir pradėjo pardavinėti. Pirmą bilietą nusipirko pats 
klebonas Švedas. Paėmęs išvyniojo ir rado parašyta – „10 grafkių“. 
Imdamas tas „grafkes“ pats juokėsi ir visi žmonės juokėsi. Smulkius 
loterijos daiktus atiduodavo vietoj, prie staliuko, o vertingi buvo pas 
kleboną. Laimėjus didesnį daiktą, pardavėjas ant bilieto paliudija, ir 
žmogus eina pas kleboną jo atsiimti. Kas nori lošti, sumoka pusė zloto 
ir tada gali pats traukti bilietą iš to krepšelio.“

Vieni lošdavo, kiti stebėdavo, kas ką ištrauks. Kai vienas jaunuolis 
ištraukė žinduką, visi prapliupo juokais. Petras Svetlauskas iš Trakiškių 
atsivedė 10 metų dukrelę, kuri ištraukė aviną. Ir vėl visiems buvo 
linksma.

Loterija veikė kiekvieną sekmadienį, kol neliko bilietų. Dėl 
to klebonui pavyko savo tikslą pasiekti ir maždaug po dvejų metų, 
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1927-aisiais, parapijiečiai išgirdo naujus vargonus. Juos derino žymus 
Lietuvos kompozitorius Juozas Naujalis.

Punsko bažnyčios varpai

Punsko bažnyčia, praradusi varpus per Pirmąjį pasaulinį karą, 
neturėjo jų iki 1928 m., kol kun. J. Švedo pastangomis nupirkti nauji. 
Parapijoje buvę 15 000 margų žemės, o varpai kainavę 15 000 zl. Taigi 
ūkininkas turėjęs aukoti po 1 zlotą nuo margo. Kai kurie parapijie-
čiai pavasarį sumokėjo abi dalis. Tiems, kam reikėjo mokėti rudenį, 
buvę sunku. Rugių, pavasarį kainavusių 30 zl už karčių, rudenį net už  
10 zl nepirkta. Sekmadienį kunigas Švedas, pasidėjęs šventoriuje sta-
lelį, parapijiečių gražiai prašė, kad šie neitų į smuklę, negertų degti-
nės, o pinigus aukotų bažnyčios varpams. Kunigas pasidarė nervingas, 
vaikščiojo po kaimus, prašė aukų. Nepaisant visų sunkumų, nepasitu-
rintiems žmonėms įsipareigojimus dovanojo.

Teritoriniai pakeitimai

Kun. J. Švedo laikais keitėsi Punsko parapijos ribos. 1926 m. Bu-
dzisko gyventojai prašėsi priimami į Punsko parapiją, nes – kaip rašė 
vyskupui – jie siena atskirti nuo parapijos Liubave. Naujas Lomžos 
vyskupas Stanislovas Kostka Lukovskis (Stanisław Kostka Łukowski) 
prašymą patenkino. Ne tik kaimai, bet ir atskiros šeimos pareikšdavo 
norą priklausyti vienai ar kitai parapijai. Taip atsitiko su kai kuriomis 
Damnioko kaimo šeimomis. Dešimt šio kaimo ūkininkų vyskupo prašė 
priskirti juos Punsko parapijai. Peticiją pasirašė: A. Švedas, J. Vasiliaus-
kas, A. Stepanavičius, K. Jonuška, A. Pauliukonis, J. Ambrazevičius, 
P. Kasickas, A. Jonuška, J. Štuka ir V. Vasiliauskas. Vyskupas Punsko 
klebonui J. Švedui rašė, kad nuo 1927 m. liepos 1 d. išvardintos ūki-
ninkų šeimos yra jo parapijiečiai. Po dvejų metų nuo Punsko parapi-
jos atskirtas dar vienas kaimas – Seivai. Šio kaimo gyventojai, įsikūrę 
arčiau Smalėnų bažnyčios, pasiprašė priskiriami Smalėnų parapijai. 
1908–1928 m. būta didžiausių teritorinių pakeitimų visoje Punsko pa-
rapijos istorijoje. Iš anksčiau jai priklausiusių 89 kaimų beliko 39.

Pamaldų tvarka. Nesutarimai

Iki 1932 m. kiekvieną pirmą mėnesio penktadienį Punsko baž-
nyčioje vykdavę mėnesiniai atlaidai. Toli gražu ne kiekviena parapija 
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tokius atlaidus turėjo. Turbūt šias teises išsirūpino 12 parapijų deka-
nas kun. Motiejus Simonaitis. Sekmadieniais Suma buvo atnašaujama  
11 val. Po rožančiaus aplink bažnyčią eidavo iškilminga procesija su 
altorėliais ir vėliavomis. Po procesijos buvo šv. Mišios, o po jų pa-
mokslas. Kai 1932 m. lenkai gavo savo pamaldas, mėnesiniai atlaidai 
panaikinti, o šv. Mišių tvarka buvusi tokia: prieš Sumą lietuviškas pa-
mokslas, vėliau procesija aplink bažnyčią, po jos bendros lenkams ir 
lietuviams lotyniškos pamaldos, po jų – lenkiškas pamokslas, lenkiški 
giedojimai ir mišparai.

Kun. J. Švedui klebonaujant per Velykas žmonės į Punską atvyk-
davo neretai iš vakaro. Šeimininkės iš namų pasiimdavo valgio sau ir 
elgetoms. Elgetų Punske, kaip ir kitose parapijose, būta daug. Jie ap-
sėsdavę bobinčių dviem eilėm, kad sunku būdavę praeiti. Tais laikais 
žmonės buvo labai religingi. Per adventą ar gavėnią jie namuose gie-
dodavo religines giesmes, Graudžius verksmus. Gegužės mėnesį atei-
davo į namus, kur buvo įrengtas Marijos garbei altorėlis, ir giedodavo  
Švč. Mergelės Marijos litaniją. Birželį giedodavo Švč. Jėzaus Širdies 
litaniją, o spalį kiekvienas savo namuose rožančių. Per Kryžiavas die-
nas parapijiečiai rinkdavosi prie kryžių ir giedodavo Visų šventųjų 
litaniją.

Kaip minėjau, 1932 m. lenkai gavo savo pamaldas. Punsko para-
pijoje tuomet kilo nesusipratimų tautiniu pagrindu. Antai lenkai pa-
noro nešti procesijoje lietuviškus altorėlius ir vėliavas su lietuviškais 
užrašais. Dėl paprastų altorėlių lietuviai nesiderėjo, bet dėl gražesnių, 
papuoštų tautinėm spalvom stojo piestu. Nepadėjo kunigo aiškinimai, 
kad lietuviams garbė, jei lenkai neša jų altorėlius. Į kivirčą įsimaišė 
ir lenkų policija. Kun. J. Švedas, matydamas, kad reikalai blogi, per  
šv. Pranciškaus atlaidus (rugsėjo 17 d.) pabėgo į Lietuvą. Punske jis 
išbuvo iki 1936-ųjų. Palikęs Punską, kur klebonavo 14 metų, apsigy-
veno Kaune.

Kun. Antanas Žievys 

Kun. Antanas Žievys gimė 1886 m. vasario 11 d. Kuodžių kaime, 
Sintautų parapijoje. Mirė 1949 m. rugpjūčio 30 d. Punske. Palaidotas 
Punsko kapinėse. 1908 m. baigė Seinų kunigų seminariją. 1909 m. Var-
šuvoje įšventintas kunigu. Jaunystėje buvo aktyvus laikraščio „Šalti-
nis“ bendradarbis ir rėmėjas. Seinuose dėl jauno amžiaus įšventintas 
tik diakonu. Kunigo šventinimus gavo Varšuvoje po metų – per 23-iąjį 
gimtadienį.
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Kun. A. Žievys dirbo įvairiose 
Lenkijos parapijose: Ilguvoje, Teoline, 
Silvanonyse, Ročkose, Kapicėje, Oso-
vece, Rydzeve. Ilgus metus tarnavo 
Lenkijos kariuomenės karo kapelionu 
(jam suteiktas majoro laipsnis). Išėjęs 
į atsargą, persikėlė į Punską, kur nuo 
1936 m. buvo parapijos klebonas.

Kunigo keliai Punske buvo ne 
rožėmis kloti. Jam prisiėjo dirbti sie-
lovadoje vienu sunkiausių laikotarpių 
Punsko parapijos istorijoje.

Kun. A. Žievys liko žmonių atmin-
ty kaip rimto būdo, sumanus ir veiklus 

klebonas. Prieš pat Antrąjį pasaulinį karą jo rūpesčiu buvo atnaujinta 
bažnyčia, išdažytas šventovės vidus ir atnaujinti šoniniai altoriai.

Daug rūpesčių klebonui sukėlė parapijiečių tarpusavio santy-
kiai. Punsko parapijoje gyventa ir lietuvių, ir lenkų, o tarp jų kildavo 
konfliktų. Kartą per atlaidus, ruošiantis procesijai, buvo išprovokuo-
tas incidentas. Lenkai norėjo nešti lietuviškas vėliavas, lietuviai jiems 
neleido. Įvyko susistumdymas. Kitą kartą prieš Velykas, Didžiojo 
penktadienio vakarą, kai bažnyčioje buvo tik kelios moterys, du jauni 
vyrukai nuplėšė nuo Kristaus kapo lietuvišką užrašą „Išsipildė“. Po to 
incidento buvo kabinamas tik lotyniškas užrašas.

Antrasis pasaulinis karas suteikė kun. A. Žieviui daug naujų rū-
pesčių. Karo pradžioje Punską užėmė Raudonoji armija. Sovietai ku-
riam laikui kleboną ištrėmė į Rudaminos parapiją. 1941 m. birželį pa-
rapijos pastatuose apsigyveno vokiečių kariai, kurie per neatsargumą 
padegė kleboniją. Ugnis greitai plėtėsi. Nežinia, kiek klebonui pavyko 
išgelbėti savo daiktų. Nepaisant netekčių, vokiečiai apkaltino jį sabo-
tažu. Po gaisro kun. A. Žievys apsigyveno name, kuriame gyvenęs 
vikaras.

Vėliau vokiečiai liepė bažnyčią uždaryti, nes atseit Lenkijoje plin-
ta dėmėtoji vidurių šiltinė ir reikia vengti didesnių žmonių susibūrimų. 
Tai buvo netiesa, nes Punsko apylinkėje niekas šiltine nesirgo.

Pas kleboną pradėjo lankytis vokiečių valdininkai: žandarų 
viršininkas ir viršaitis. Kaip pasakojo vietos gyventojai, pastarasis 
buvo tipiškas hitlerininkas. Pasak vienų žmonių pasakojimų, jis bu-
vęs Klaipėdos vokietis, kiti teigė, kad kilęs iš Rytprūsių. Viršaitis 
mokėjo lietuviškai, nors kalbėdamas įterpdavo vokiškų žodžių. Jis 
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buvęs didelis alkoholio mėgėjas. Hitlerininko vizitai kun. A. Žieviui 
buvo košmaras. Šis teiravosi, kokios nuotaikos parapijoje, ar kunigas 
nežinąs, kur slapstosi žydai, ar apylinkėje neveikia partizanai. Dvasi-
ninkas vaišino viršaitį degtine, o šis versdavo kleboną gerti lygiomis. 
Kunigas nebuvo alkoholio mėgėjas, turėjo silpną galvą ir širdį. Grei-
tai „nukrisdavo“.

Vokiečiai susidomėjo ir Punsko bažnyčios varpais, kuriuos, pasak 
jų, galima buvo panaudoti karo reikalams. Kelis kartus buvo atvažiavę 
jų paimti, bet klebonui beveik neįtikėtinu būdu pavyko varpus apgin-
ti. Turbūt jis įtikino vokiečius, jog tai ne vienalytis metalas, o meta-
lų mišinys, ir naudos iš jų karo pramonei nebūsią. Taigi jei ne kun.  
A. Žievys, Punsko parapija būtų neturėjusi varpų.

Sunkūs parapijai ir jos klebonui buvo ir pirmieji pokario metai. 
Punske įkurdintas lenkų pasienio kariuomenės dalinys. Kareiviai 
atšiauriai žiūrėjo į šio krašto lietuvius. Per lietuviškas pamaldas jie 
triukšmingai įžygiuodavo su automatais ir sukeldavo sumaištį. Ka-
reiviai siekė paveikti kleboną. Argumentavo, kad čia Lenkija, o baž-
nyčioje meldžiamasi nesuprantama kalba. Ne dėl to jie atseit kovoję 
fronte. Klebonas aiškino, kad čia dauguma lietuvių, todėl ir pamaldos 
būna lietuviškos. Kareiviai neatstojo ir tvirtai laikėsi savo. Jų įsitikini-
mu, 1941 m. lietuviai išvažiavo į Lietuvą, liko tik saujelė nacionalis-
tų. Klebonas, kaip pasakoja žmonės, tada atsakęs, jog galį jį areštuo-
ti, bet jis jiems nepaklusiąs, nes įsakinėti klebonui gali tik vyskupas. 
Į kuriją pradėjo plaukti raštai, kuriuose argumentuota, kad šioje para-
pijoje lietuvių tik saujelė, kad pamaldos lietuvių kalba Punske žalingos 
ir nereikalingos. Įtampa augo.

Gavėnioje, kai po Sumos turėjo būti giedami lenkiškai „Graudūs 
verksmai“, lietuviai ėmė eiti iš šventovės. Prie durų jų laukė auto-
matais ginkluoti kariai. Žmonės grįžo atgal ir per zakristiją movė į 
šventorių, o iš ten per šoninius vartelius – į miestelį. Daugelis išėju-
siųjų iš bažnyčios bėgo per ežerą, nes eiti per miestelį buvę pavojinga. 
Pasigirdo automatų serija. Žmonės išsigando. Po kelių minučių viskas 
nutilo. Kareiviai išsisklaidė. Pasirodė, kad vienas neblaivus kareivis 
peršovė kitam kareiviui koją. Kaip po šio ir panašių incidentų jautėsi 
klebonas, rašyti nereikia.

1946 m. naujai paskirtas Seinų klebonas J. Zlotkovskis (J. Złot-
kowski) panaikino Seinų bazilikoje lietuviškas pamaldas. Jis laiške ku-
rijai rašė, kad pamaldos lietuvių kalba yra Bažnyčiai žalingos, jos pro-
vokuoja konfliktus, kuriais gali pasinaudoti komunistinė valdžia. Jis 
raginąs kuriją lietuvius kunigus iškeldinti, o jų vieton atsiųsti lietuvių 
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kalbą mokančius lenkus. Pasak kunigo, tokiu būdu lietuvių šovinizmas 
būtų nugalėtas.

Kun. A. Žievio padėtis pasidarė dar sunkesnė. Per visą 1946 m. 
gavėnią ir pačias Velykas Punsko krašto lietuviams nebuvo leista 
melstis bažnyčioje gimtąja kalba. Parapijos lenkai, kurių buvo ne visai 
15 proc., reikalavo panaikinti lietuviškas pamaldas. Juos atvirai rėmė 
Punske dislokuota pasienio apsaugos kariuomenė. Seivų valsčiaus va-
dovybė reikalavo iš klebono nedelsiant „normalizuoti“ padėtį. Kun. 
A. Žievys nusprendė ir lietuviškas, ir lenkiškas pamaldas atnašauti 
pakaitomis, kas antras sekmadienis. Prieš lietuviškas pamaldas Puns-
ko bažnyčioje aiškiai pasisakė Seivų valsčiaus valdžia. Ją rėmė lenkų 
kariuomenė ir nemažai lenkų kilmės parapijiečių.

1946 m. pavasarį sienos apsaugos posto kariai pareikalavo iš 
Smalėnų klebono kun. Vaclovo Budrevičiaus panaikinti lietuviškas 
pamaldas. Šioje parapijoje buvo maždaug tiek pat lietuvių ir lenkų ti-
kinčiųjų. Čia pamaldos lietuvių kalba atnašautos kas antrą sekmadie-
nį. Šiokiadieniais šv. Mišios vykdavo tik lenkiškai. 1946 m. Seivų ir 
Krasnapolio valsčių valdžia pranešė kurijai, kad visuotinio gyventojų 
surašymo duomenimis, Smalėnų parapijoje yra tik 43 lietuviai ir lietu-
viškas pamaldas reikia panaikinti.

Po karo Punsko krašto lietuviai, baimindamiesi deportavimo į So-
vietų Sąjungą, gatvėse ir kitose viešose vietose vengė kalbėti lietu-
viškai. Nepaisant to, protesto laišką kurijai pasirašė 368 parapijiečiai. 
Kurija laišką ignoravo. Kun. J. Zlotkovskis ragino vyskupą lietuvių 
„grafomanų“ laiškų neskaityti – iš karto juos mesti į atliekų dėžę.

1947 m. rudenį Suvalkų storasta Henrikas Mateičikas (Henryk 
Matejczyk) pareikalavo kun. A. Žievį iškelti iš Punsko, nes pasak jo, 
klebonas ne tik toliau sakąs lietuviškus pamokslus, bet ir padedąs 
žmonėms, kuriems gresia iškeldinimas į Sovietų Sąjungą. Jo nuomone, 
Punsko klebonas siekiąs lietuvinti čia gyvenančius lenkus ir esąs vie-
nas iš nedaugelio Suvalkų apskrities dvasininkų, kurie aktyviai veikia 
prieš dabartinę santvarką. Lenkų saugumas pradėjo kunigą sekti.

1948 m. ataskaitoje Suvalkų storasta rašo, kad kun. A. Žievys ir 
toliau vykdo bažnyčioje šovinistinę veiklą. Apie dvasininko darbus jis 
informavo Balstogės vaivadą ir Visuotinės administracijos ministeriją. 
Atrodo, buvo ruoštasi kun. A. Žievį suimti, bet nepavyko. Jis mirė  
1949 m. rugpjūčio 30 d. Palaidotas Punsko kapinių koplyčios rūsyje.

SIGITAS BIRGELIS



301

KAZIMIERAS BARANAUSKAS

PIRMIEJI PUNSKO GIESMININKAI

Punsko Romos katalikų bažnyčioje Dievą giesme lietuviškai pra-
dėta garbinti XIX a. pabaigoje, atėjus jauniems, tautiškai nusiteiku-
siems, Maironio „Pavasario balsų“ įkvėptiems kunigams. Lietuvių 
kalba buvo uždrausta. Kaip ir daugelyje bažnyčių, Punske taip pat 
buvo giedama tik lenkiškai.

„1897 m. rudenį į Punsko parapiją vikaru atėjo kun. Žemaitis  
[1901 m. Jurgis Žemaitis – aut.]. [...] Kunigas greit pastebėjo, kad šiaip 
jau, pokalbiuose, lenkų kalbos visai negirdėti. [...] Būdamas karštas 
lietuvis, kun. Žemaitis nors ir nelegaliai pradėjo organizuoti lietuviš-
kus giedojimus. [...] Per žiemą suorganizavo bažnytinį chorą ir inten-
syviai jį mokė.“ Taigi per Velykas pirmąkart nuskambėjo lietuviškos 
giesmės, kaip rašo Alicija Sitarskienė leidinyje „Prieškarinis Punskas“.

Caro laikais už lietuvišką veiklą valdžia baudė, taigi kunigai, 
oficia lūs vadovai prižiūrėti chorą pavedė Šlynakiemio Šliaužiui, vadi-
namam Bicumi. Jis kartu su 1901 metais vargonininku tapusiu Milta-
kiu pradėjo telkti chorą iš jaunimo. Norinčiųjų buvo labai daug, taigi 
prireikdavo atrankos. Punsko choras buvo stipriausias iš visų aplinki-
nių parapijų.

Apie Punske tarnavusius kunigus detalių archyvinių žinių patei-
kia Algimantas Katilius straipsnyje „Punsko parapijos dvasininkai.  
XIX a.–XX a. pradžia“. Tų laikų didžiulėje Punsko parapijoje pakai-
tomis tarnavo 3–4 kunigai, tarp jų Vincentas Kurtinaitis, Motiejus 
Oleka, Paulius Slavėnas, Antanas Slivinskas ir vikaras Jurgis Žemai-
tis. Pastarasis, baigęs Seinų kunigų seminariją, 1901 m. rugsėjo 21 d. 
įšventintas kunigu. Po įšventinimo jis paskirtas Punsko parapijos nee-
tatiniu kunigu. Nors kunigas J. Žemaitis Punske neišbuvo nei metų, jo 
įsteigtas choras sėkmingai išsilaikė iki Pirmojo pasaulinio karo.

Nedaug turima žinių apie pirmuosius Punsko giesmininkus. Pe-
tronelės Jakimavičienės sudarytame sąraše („Aušra“, 1998 m., nr. 12) 
yra išvardyta per 200 giesmininkų, tačiau dauguma jų – iš tarpuka-
rio ar laikotarpio po Antrojo pasaulinio karo. Trūksta giesmininkų iš 
ankstyvesnio laikotarpio, būtent choro pirmtakų.
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Valinčių kaimo viena iš pirmųjų choro giesmininkių buvo Ona 
Bancevičiūtė-Baranauskienė (1880–1957), dainavusi sopranu, šio 
straipsnio autoriaus močiutė. Motinos paraginta jau nuo 1898 m. lankė 
pamokas būsimiesiems choristams, giedojo sekmadieniais, per šven-
tes. Teko netgi dalyvauti Seinų vyskupo Antano Baranausko 1899 m. 
(ar 1900) Punsko parapijos vizitacijos metu iškilmingose pamaldose. 
Jo Ekscelencija suteikė jai Sutvirtinimo sakramentą. Ji ne kartą pa-
sakodavo, kad vyskupas Baranauskas palaimino Baranauskų giminę.

Žiemos ilgais vakarais, mindama ratelio paminą, vaikams dainuo-
davo senas lietuviškas dainas, kaip antai „Lakštingalėlė“, „Paukštu-
kų veseilija“ ir kitas. Neapsieidavo ir be giesmių. Dar ir šiandien, po 
pusamžio, atmintyje skamba „Piemenėliams vargdienėliams“, „Leliu-
mai...“ ir velykinė „Linksma diena“.

Valinčių kaimas apskritai išugdė nemažą būrį giesmininkų ir dai-
nininkų su gerais balsais. Ilgus metus dalyvaudavo bažnytiniame cho-
re kone visos šeimos – Valinčių, Bansevičių, Vaznelių, Ramanauskų. 
Pradžioje chore giedojo tiktai neištekėjusios merginos, po santuokos 
jos išeidavo. Vyrams ši taisyklė, atrodo, nebuvo taikoma. Dabar nėra 
tokios atrankos.

Punsko giedotojų vaidmuo audringai kovojant už lietuvišką žodį, 
giesmę ir maldą nėra dar išsamiai atskleistas ir įvertintas. Jų įnašas 
parapijos istorijoje, manoma, neabejotinas. 
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Benjaminas KalušKevičius

SEINų IR SUVALKų APSKRIČIų  
DELEGATAI LIETUVIų KONFERENCIJOJE 
VILNIUJE 1917 M. 

Prieš 100 metų, 1917 m. rugsėjo 18–22 d., Vilniuje įvyko Lietu-
vių konferencija, išrinkusi Lietuvos Tarybą, kuri 1918 m. vasario 16 d. 
paskelbė Lietuvos nepriklausomybės aktą. Straipsnyje apžvelgiamos 
šios konferencijos sušaukimo aplinkybės, buvusių Seinų ir Suvalkų 
apskričių atstovų dalyvavimas konferencijoje, pateikiamos jų biogra-
fijos. Taip 100-mečio proga bus pagerbti žmonės, kurie okupuotoje 
Lietuvoje nepabūgo viešai pareikšti savo nuomonės, kad Lietuva bus 
laisva ir nepriklausoma.

Pirmasis pasaulinis karas, prasidėjęs 1914 m. liepos 28 d., ir jo 
padariniai sudarė galimybes Lietuvai skelbti nepriklausomybę. Tauta 
buvo subrendusi šitam istoriniam lūžiui. Aušrininkai ir knygnešiai jau 
buvo apgynę lietuvių kalbą, susiformavo inteligentijos sluoksnis.

Karas eliminavo Lietuvą iš Rusijos imperijos sudėties. Pagelbėjo 
ne tik Rusijos kariuomenės pralaimėjimai kare, bet ir bolševikų įvyk-
dytas 1917 m. perversmas. Artinosi Lietuvą okupavusios Vokietijos 
karinis pralaimėjimas. Pasaulyje jau buvo plačiai žinomi ir skelbiami 
laisvo tautų apsisprendimo šūkiai. Tai 1916 m. Tomo Vudo Vilsono 
paskelbtos tautų apsisprendimo teisės deklaracijos pavergtų tautų 
Lozanos konferencijos išsilaisvinimo deklaravimo kontekste. Loza-
nos konferencijoje, kurioje tautos dėstė savo vargus ir tikslus, lietu-
vių delegacija, kurią sudarė Antanas Smetona, Jurgis Šaulys ir Petras 
Klimas, viešai paskelbė, kad Lietuva savo plėtotės užtikrinimui sieks 
valstybės nepriklausomybės. Vokiečių okupuotoje Lietuvoje apie tai 
buvo žinoma ir kalbama.
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Kaip rutuliojosi įvykiai artėjant nepriklausomybės paskelbimui? 
Jau pirmomis karo dienomis gyventojai buvo verčiami pasitraukti iš 
pasienio zonų. Vadinamieji karo pabėgėliai išvažiuodavo į atokiau 
esančius Lietuvos miestus ir miestelius. Pabėgėlių sparčiai daugėjo, 
ypač jaunimo, daug jų susikaupė Vilniuje, kuris tapo susitelkimo cen-
tru.

Karo pabėgėliais ir nukentėjusiomis nuo karo veiksmų šeimomis 
Lietuvoje iš pradžių rūpinosi 1914 m. rugpjūčio 11 d. įkurtas Lietuvių 
laikinasis komitetas nukentėjusiems dėl karo šelpti. Lapkričio 27 d. 
šis komitetas buvo pervadintas Lietuvių draugija nukentėjusiems dėl 
karo šelpti (toliau – Draugija). Joje veikė kultūros ir politikos elitas: 
J. Basanavičius, Antanas Smetona, M. yčas, D. Malinauskas, Antanas 
Žmuidzinavičius, E. Vileišienė, jos vyras Antanas Vileišis ir kt. [1]

Draugijos Centro komitetui vadovavo ir jo darbą organizavo 
pirmininkas, Rusijos Valstybės Dūmos narys Martynas yčas. Drau-
gija nukentėjusiems dėl karo šelpti prieš išrenkant Lietuvos Tarybą  
1917 m. rugsėjį buvo svarbiausia organizacinė struktūra, kuri rūpinosi 
politiniu ir kultūriniu darbu Lietuvoje. Ji steigė ir išlaikė bendrabu-
čius pabėgėliams, rūpinosi jų šalpa, gynė gyventojus nuo okupacinės 
valdžios. Draugijos veikla pasirodė esanti svarbi formuojant pilietinę 
visuomenę.

Vokiečiams priartėjus prie Vilniaus, Draugija suskilo į dvi dalis: 
į Rusiją išvykusiems vadovavo Martynas yčas, Vilniuje likusiems – 
Antanas Smetona, sekretoriumi buvo išrinktas kunigas P. Dogelis.

Lietuvoje buvo panaikinta vietos administracija. Ją pakeitė teri-
torinė karinė valdžia, sudaryta Rytų fronto okupuotoms teritorijoms 
administruoti (Oberbefehlshaber-Ost, sutrump. Oberost, Obost). Jai 
vadovavo vyriausiasis karo vadas Rytuose. Tiesioginė okupacinė val-
džia buvo Lietuvos karinė valdyba (Militärverwaltung Litauen, su-
trump. Verwaltung). Teritorija, panaikinus rusiškas gubernijas, buvo 
suskirstyta į kiek daugiau nei trisdešimt apskričių (Kreis). Lyginant 
su buvusiomis rusiškomis apskritimis, jos buvo mažesnės. Sumažėjo 
ir Seinų apskrities teritorija – šiauriniai valsčiai priskirti naujai sufor-
muotai Alytaus apskričiai. Apskričių viršininkus (Kreishauptmann) 
paskirdavo okupacinė administracija. [2]

Buvo uždrausta bet kokia politinė veikla, suvaržytos visuomeni-
nės ir kultūrinės draugijos, nutrūko lietuviškos periodinės spaudos lei-
dyba, sutriko mokyklų darbas. Draugijos Centro komitetas tapo kul-
tūriniu ir politiniu centru, rūpinosi ne tik labdara, bet ir stengėsi ginti 
gyventojų interesus. Daugelis Draugijos narių įsitraukė į nelegalią po-
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litinę veiklą, padedančią atgauti Lietuvos nepriklausomybę. Vėliau 
net aštuoni iš jų – Jonas Basanavičius, Mykolas Biržiška, Pranas Do-
vydaitis, Steponas Kairys, Donatas Malinauskas, Antanas Smetona, 
Aleksandras Stulginskis ir Jokūbas Šernas – buvo išrinkti į Lietuvos 
Tarybą, paskelbusią Lietuvos nepriklausomybę. [3]

Draugijos nariai, kurių veikla buvo politinė, į pagalbą pasikvietė 
ir keletą narių ne iš komiteto. Jie rinkdavosi ne komiteto patalpose, bet 
atskirai. Ši veikla buvo ypač slapta. Visi politiniai komiteto sprendi-
mai ir nutarimai vokiečių okupuotoje Lietuvoje buvo priimti padedant 
šiam slaptam būreliui.

Turėdami savų tikslų, vokiečiai pradėjo bendradarbiauti su Drau-
gija dėl institucijos, susijusios su atstovavimu kraštui. Lietuvai tai 
buvo vienintelė proga pasinaudoti ir bandyti eiti nepriklausomybės 
link. Čia reikėjo daug sumanumo ir takto, kad nebūtų įžeisti tada dar 
galingi ir išdidūs vokiečiai.

Kad toks politinis nusistatymas būtų svaresnis tarptautinėje ben-
drijoje, Draugijos Centro komitetas nutarė surengti plačią visuomenės 
konferenciją. Tai buvo tuo metu svarbiausias ir tvirtas žingsnis nepri-
klausomybės link. Nelengva buvo gauti vokiečių leidimą konferencijai 
sušaukti.

Okupacinė valdžia neleido organizuoti demokratiškų konferenci-
jos delegatų rinkimų, bet buvo gautas sutikimas, kad į konferenciją iš 
visų tuometinių Lietuvos apskričių būtų sukviesta po 3–5 atstovus, ir 
numatyta, kad jie išrinks Tarybą. Dar buvo reikalavimas, kad konfe-
rencija turi trukti ne ilgiau negu 5 dienas ir kad būsimos konferenci-
jos metu būtų priimta speciali rezoliucija, kurioje įrašyta, jog Lietuva 
prašo Vokietijos paramos ir pageidauja, kad ateityje būtų remiamasi 
Vokietija. [2] Vokiečiams toji rezoliucija buvo svarbiausia, nes jie Or-
ganizaciniam komitetui buvo pareiškę, jog be artimo bendradarbiavi-
mo su Vokietija, t. y. be specialių konvencijų, susitarimų ir finansiniais 
reikalais, negalės būti jokių kalbų apie tolesnį lietuvių darbą. Iniciato-
riai, kaip žinome, turėję duoti pažadą, kad jie krašto žmonių nuotaikas 
stengsis ta kryptimi paveikti. Teko sutikti su tokiais reikalavimais, nes 
kitaip konferencijos organizavimas būtų sustojęs.

Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro komi-
tetas, turėdamas vokiečių administracijos sutikimą, subūrė iš visos 
Lietuvos parinktų atstovų Organizacinį komitetą, kuris turėjo tapti (ir 
tapo) svarbiu tautos politinės raiškos institutu. Šis komitetas sufor-
mulavo suvažiavimo politines, teritorines, ūkines užduotis, numatė 
dalyvių kontingentą.
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Organizacinį komitetą sudarė šie Lietuvos gyventojai:

1. Alekna Antanas, kunigas, iš Kauno.
2. Banaitis Saliamonas, spaustuvininkas, 51 m., iš Vaitėkupių, Nau-

miesčio apskr.
3. Daugirdas Tadas, Kauno muziejaus vedėjas, 64 m.
4. Dirmontas Boleslovas, dvarininkas, 34 m., iš Ukmergės.
5. Dogelis Povilas, kunigas, 46 m., iš Vilniaus.
6. Gineitis Antanas, ūkininkas, 57 m., iš Rameikių k. prie Tauragnų.
7. Jokantas Kazimieras, gydytojas, 36 m., iš Kalvarijos.
8. Kairys Steponas, inžinierius, 42 m., iš Vilniaus.
9. Katilius Juozas, kunigas, 46 m., iš Smalėnų, Suvalkų apskr.
10. Klimas Petras, teisininkas, 26 m., iš Vilniaus.
11. Mironas Vladas, kunigas, 37 m., iš Daugų, Alytaus apskr.
12. Narutavičius Stanislovas, dvarininkas, 54 m.
13. Okuličius Kazimieras, inžinierius, 48 m., iš Latavėnų dv., Ukmer-

gės apskr.
14. Povylius Antanas, ūkininkas, 46 m., iš Žiūronų, Radviliškio vlsč., 

Šiaulių apskr.
15. Simonaitis Motiejus, kunigas, 57 m., iš Puodziškės, Marijampolės 

apskr.
16. Smetona Antanas, teisininkas, 42 m., iš Vilniaus.
17. Smilgevičius Juozas, agronomas, 47 m., iš Šorių, Užvenčio.
18. Stakauskas Juozas, kunigas, 46 m., iš Krekenavos.
19. Stankevičius Juozas, kunigas, 51 m., iš Vilniaus.
20. Staugaitis Justinas, kunigas, 50 m.
21. Šaulys Jurgis, advokatas, 38 m., iš Vilniaus.
22. Šernas Adomas, kunigas, 32 m., iš Jaciškių, Biržų vlsč.
23. Turauskas Pranas, kunigas, 40 m., iš Utenos.

Organizaciniam komitetui priklausė du Suvalkų apskrityse gyve-
nę lietuviai: kun. Katilius Juozas ir kun. Simonaitis Motiejus, tuo metu 
Punsko klebonas. Sąraše prie jo pavardės užrašytas gimtinės adresas. 
Gal buvo atsakingas už kandidatų parinkimą Marijampolės apskr., 
kaip čia gimęs (?).

Komitetas posėdžiavo 1917 m. rugpjūčio 1–4 d. ir nutarė, kad 
būtina siekti, jog Lietuva taptų nepriklausoma demokratine valstybe 
etnografinėse ribose, laikantis vokiečių primestų konvencijų. Aptartas 
taip pat Lietuvių konferencijos sušaukimas, dalyvių atranka ir būsi-
mos Lietuvos Tarybos kandidatai. Į konferenciją nutarta kviesti to-
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kius, kurie „būtų dori, susipratę, tvirti, inteligentiški lietuviai, visokių 
luomų ir srovių, ne jaunesni kaip 25 metų. Išimties pavidalu į Konfe-
renciją gali būti pakviesti ir tie Lietuvos piliečiai, kurie dar nemoka 
lietuviškai, bet iš savo darbų yra žinomi kaipo aiškūs mūsų tautos ir 
mūsų krašto gerovės šalininkai“. [1]

To meto sąlygomis nebuvo galima atsižvelgti į tautines mažumas, 
juo labiau kad kai kurios iš jų prieštaringai vertino lietuvių valstybinę 
idėją. Nebuvo aišku, kokios bus būsimosios Lietuvos sienos ir jos ben-
droji koncepcija. Atsikuriančios Lenkijos valstybės veikėjai jau buvo 
pareiškę pretenzijas į Lietuvą.

Konferencijai sušaukti Organizacinis komitetas išrinko Vykdo-
mojo biuro narius – A. Smetoną, J. Šaulį, J. Stankevičių, M. Biržišką 
ir P. Klimą. [1]

Po to komiteto nariai pasiskirstė apskritimis, išsidėsčiusiomis 
buvusiose Vilniaus, Kauno ir Suvalkų gubernijose. Jie važinėjo po 
Lietuvą ieškodami kandidatų į Lietuvių konferenciją, juos registravo. 
Pasitarę su vietos veikėjais ir, kiek buvo įmanoma, paieškoję vieti-
niuose gyventojų susirinkimuose, išsiaiškino ir pristatė Vykdomajam 
biurui kandidatus – po 5–8 iš kiekvienos apskrities. Vykdomasis biu-
ras, gavęs iš Organizacinio komiteto narių kandidatų pavardes, sudarė 
sąrašus, palikdamas, kaip vokiečių buvo leista, iš apskrities po 3–5 
delegatus. Vokiečių administracija, gavusi sąrašą, kai kuriuos įrašytus 
atstovus išbraukė ir davė leidimą organizuoti konferenciją. Iš viso į 
konferenciją išsiųsti kvietimai 264-iems daugiau ar mažiau žinomiems 
lietuvių visuomenės atstovams. [2]

Kan. P. Dogelis savo atsiminimuose rašo: „Konferenciją sušaukti 
ir ją tvarkyti buvo darbas didelis ir sunkus. Tą darbą atliko speciali 
Tvarkomoji komisija iš 15 žmonių. Man teko būti tos Komisijos pir-
mininku.“ [6]

Prieš konferencijos pradžią laikraštis „Lietuvos aidas“ jos reikš-
mę palygino su 1905 m. Didžiojo Vilniaus seimo, kėlusio Lietuvos au-
tonomijos reikalą, reikšme. Ir apie tai parašė, kad „pagaliau atėjo lai-
kas, kuomet lietuvių tauta, nežiūrint partijų ir srovių skirtumo, privalo 
įtempti visas savo pastangas ir jungtines spėkas, idant susidarius sau 
artimojoj ateity tokias gyvenimo sąlygas, kad visos jos dalys galėtų 
sveikai ir nekliudomai augti ir plėtotis. Tokias gi sąlygas įgyti galėsi-
me tik tuomet, jei pasiseks mums atgyti ir sudaryti naujais liuosybės 
pamatais savarankišką Lietuvos valstybę“. [7]

Kaip buvo parenkami konferencijos dalyviai iš Seinų ir Suvalkų 
apskričių, dokumentų dar nesurasta. Neaišku, ar būdavo susirinkimų, 
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ar apsiribota tik Organizacinio komiteto narių nuomone. Kazimieras 
Mielkus, Vaitakiemio kaimo seniūnas, savo atsiminimuose taip užrašė: 
„Tais laikais Punsko krašte nebuvo kitos inteligentijos, kaip keli kuni-
gai lietuviai, su kuriais pastoviai palaikiau tamprius ryšius visuomeni-
niam veikimui. 1917 m. rugsėjo mėnesį buvo ruošiamasi sušaukti Vil-
niuje konferenciją Lietuvai apsispręsti. Tuo metu viešai rinkti ir siųsti į 
konferenciją delegatus nebuvo galima, todėl vietos šviesuomenė rinko 
iš savo tarpo tinkamą žmogų ir siuntė jį į konferenciją. Tokiu delegatu 
nuo Suvalkų krašto pasiuntė mane.“ [4]

Seinų apskrities kandidatus į konferenciją pasiūlė Organizacinio 
komiteto narys kun. Juozas Katilius, Smalėnų parapijos klebonas. Ar 
jis pasitardavo su kun. Motiejumi Simonaičiu, Punsko klebonu, tuo 
metu Suvalkų dekanato dekanu, nežinoma. Prie M. Simonaičio pavar-
dės komiteto sąraše buvo užrašyta „Marijampolė“.

Akad. A. Tylos parengtame sąraše „Lietuvių konferencijos, įvy-
kusios 1917 m. rugsėjo 18–23 d. Vilniuje, dalyviai“ užrašyta 10 daly-
vių iš Seinų ir Suvalkų apskričių (žr. 1 lentelę). [1]

Šiame akad. A. Tylos pateiktame sąraše neįrašyti du dalyvavę 
konferencijoje Organizacinio komiteto nariai, gyvenę tuometinėje 
Suvalkų apskrityje: Juozas Katilius ir Motiejus Simonaitis. Dėl šiuo 
metu nežinomų priežasčių abu pavėlavo ir nebuvo įtraukti į atvykusių 
į konferenciją dalyvių sąrašą. Pateikiame apie juos tokias pat trumpas 
žinias (žr. 2 lentelę). 

 Taigi iš Seinų ir Suvalkų apskričių konferencijoje dalyvavo 12 
žmonių. Apie juos toliau pateiksime išsamesnių žinių – jų biografijas.

Visi 12 buvo kilę iš valstiečių šeimų. Pagal profesiją tai 8 kunigai, 
2 mokytojai, 1 ūkininkas ir 1 pirklys. Šis pirklys – Antanas Pečiulis, 
buvęs vokiečių uždarytos „Žiburio“ spaustuvės tarnautojas. Uždarius 
spaustuvę, norėdamas išgyventi, vertėsi smulkia prekyba.

Du dalyviai kunigai turėjo aukštąjį išsilavinimą, buvo baigę Pe-
terburgo dvasinę akademiją, vienas iš jų dar buvo studijavęs Friburgo 
universitete Šveicarijoje; 6 kunigai buvo baigę Seinų dvasinę (kunigų) 
seminariją; 2 mokytojai baigę Veiverių mokytojų seminariją; pirklys 
buvo baigęs Seinų pradinę mokyklą; ūkininkas buvo vienus metus 
mokęsis žemės ūkio mokykloje (prie Varšuvos).

Galima teigti, kad trys iš jų buvo iš tuometinės Suvalkų apskrities. 
Punskas, Smalėnai ir Pilypavas pagal administracinį suskirstymą pri-
klausė Suvalkų apskričiai.

Iš archyvinių dokumentų dar nenustatyta, kurie iš Seinų ir Suval-
kų apskričių dalyviai kalbėjo konferencijoje, ar tarp jų buvo kandida-
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tų, pasiūlytų į Lietuvos Tarybą. Vis dėlto iš šių apskričių konferencijos 
dalyvių išrinktoje Lietuvos Taryboje nėra nei vieno Vasario 16-osios 
akto signataro.



310 BENJAMINAS KALUŠKEVIČIUS

SDS – Seinų dvasinė seminarija; PDA – Peterburgo dvasinė akademija

2 lentelė 

Katilius Juozas         36 iš valst. klebonas SDS                         Smalėnai, 
Suvalkų apsk.

Simonaitis Motiejus  56 iš valst.            klebonas SDS  Punskas

Lietuvių konferencija Vilniuje vyko 1917 m. rugsėjo 18–22 d. da-
bartinio Rusų dramos teatro rūmuose (buv. Pohuliankos, dab. J. Ba-
sanavičiaus g.). Priešais rūmus buvo iškelta didžiulė trispalvė (žalia, 
balta, raudona) vėliava. [2] Į konferenciją susirinko 213 delegatų, ko-
optuota jų iki 222. Kaip jau minėta, į konferencijos dalyvių pirmąjį są-
rašą neįrašyti pavėlavusieji, atvykę antrąją darbo dieną: du iš Suvalkų 
apskr. ir trys lietuviai iš Šveicarijos – kan. K. Olšauskas (slapyvardžiu 
Oldenburg), kun. J. Purickis (Pietaris) ir kun. A. Steponaitis (Giedrai-
tis). Kun. J. Purickis Šveicarijos lietuvių vardu skaitė pranešimą. [8]

Konferencijos dalyviai atvyko iš 32 karinės vokiečių valdybos 
administruojamų apskričių ir dviejų miestų. Gausiausią delegaciją – 
48 žmonių – sudarė Vilniaus atstovai. Anot J. Staugaičio, tai „visa, kas 
buvo likę Lietuvoje šviesesnio ir įtakingesnio“ [5]. Daug šviesuome-
nės frontui artėjant buvo pasitraukę į Rusiją. Vokiečių karinės admi-
nistracijos atstovų konferencijoje nebuvo.

Lietuvoje gyvenusios tautinės mažumos konferencijos darbui 
buvo abejingos. Nesutiko bendradarbiauti nei žydai, nei gudai, nei len-
kai, nors konferencijoje buvo pareikšta: „Mažumoms garantuojamos 
kultūros teisės.“

Posėdžiai vyko lietuvių kalba (A. Smetona: „Čia kalbų mokyklos 
iš savo konferencijos nepadarysime“, LVTP, p. 62). Į juos nebuvo pa-
kviesti okupacinės valdžios atstovai.

Lietuvių konferencija Vilniuje galiausiai absoliučia balsų daugu-
ma nutarė: „Kad Lietuva galėtų laisvai plėtotis, turi būti sukurta ne-
priklausoma Lietuvos valstybė, demokratiniais principais sutvarkyta, 
prisilaikant etnografinių sienų su ekonomijos reikalaujamais korekty-
vais.“ Labai svarbus buvo konferencijos nutarimas, kad „Vilniuje su-
šaukta Konstituanta turės nustatyti valstybės pamatus ir santykius su 
kitomis valstybėmis“. [1]

Visi dienotvarkės klausimai svarbūs, bet, žvelgiant iš dabartinės 
perspektyvos, reikšmingiausias buvo Lietuvos politinis apsispren-
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dimas ir Lietuvos Tarybos sudarymas, nes būtent ji atliko tą svarbų 
Lietuvos politinio apsisprendimo ir pradinį valstybingumo kūrybos 
darbą, kuriuo mes remiamės ir šiandien. [1]

Lietuvos Taryba buvo įpareigota paskelbti Lietuvos nepriklauso-
mybę. Konferencija atliko svarbų Lietuvos valstybės atkūrimo darbą 
– lietuvių tautos sutelkimą. Buvo paruoštos sąlygos Vasario 16-osios 
aktui paskelbti ir Lietuvos valstybei atkurti. Į konferencijos nutarimų 
vykdymą aktyviai įsitraukė ir iš Seinų bei Suvalkų krašto atvykę jos 
dalyviai. Kaip ir visi kiti, jie buvo optimistiškai nusiteikę ir drąsūs. Ir 
dabar mums derėtų į juos lygiuotis.

Lietuvių konferencijoje į Lietuvos Tarybą demokratiniu būdu 
buvo išrinkti šie jau Organizaciniame komitete pasižymėję konfe-
rencijos dalyviai: Saliamonas Banaitis, Jonas Basanavičius, Mykolas 
Biržiška, Kazimieras Bizauskas, Pranas Dovydaitis, Steponas Kairys, 
Petras Klimas, Donatas Malinauskas, Vladas Mironas, Stanislovas Na-
rutavičius, Antanas Petrulis, Antanas Smetona, Juozas Smilgevičius, 
Aleksandras Stulginskis, Justinas Staugaitis, Jurgis Šaulys, Kazimie-
ras Šaulys, Jokūbas Šernas, Jonas Vailokaitis, Jonas Vileišis.

Tarp Lietuvių konferencijos dalyvių ir tarp Lietuvos Tarybos narių 
nebuvo nei vienos moters. Jau po konferencijos moterys, tuo metu jau 
ir žinomos visuomenės veikėjos, priekaištavo Organizaciniam komi-
tetui, siuntė raštus, rašė spaudoje. Steigiamajame seime (1920–1923) 
tarp 122 narių jau buvo 7 moterys.

Paskutinę konferencijos darbo dieną buvo pranešta, kad dalyviai 
grįžę namo gali rengti susirinkimus. Tuo leidimu pasinaudoję dalyviai 
ir išrinktieji Lietuvos Tarybos nariai važinėjo po miestus, miestelius, 

Lietuvių konferencijos posėdžių salė. 1917 m. rugsėjo 18 d.
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bažnytkaimius ir organizuodavo susirinkimus. Ten pasakodavo apie 
konferenciją ir priimtus nutarimus. Tokie susirinkimai vyko ir Seinų 
bei Suvalkų apskrityse.

Vienas iš konferencijos dalyvių, ūkininkas Kazimieras Mielkus, 
Punsko parapijos atstovas, taip aprašė susitikimą su gyventojais ir 
tolesnę savo veiklą: „Sugrįžęs iš konferencijos, sušaukiau Punske 
gausų žmonių susirinkimą ir smulkiai jiems papasakojau apie kon-
ferencijos darbą. Nuo to laiko prasidėjo mano aktyvus visuomeninis 
veikimas. Kiek galėdamas prisidėjau prie savos valstybės atkūrimo 
darbo, ypač lietuvių švietimo ir skriaudžiamų lietuvių katalikų gy-
nimo nuo lenkomanų. 1918 m. rudenį Suvalkų apskrityje buvo pra-
dėta tverti laikinoji valsčių taryba ir milicija tvarkai miesteliuose 
ir kaimuose palaikyti. Man buvo pavesta organizuoti seniūnijas ir 
kaimų miliciją. [...] Gyvenimo sąlygos neleido man stoti savanoriu į 
kariuomenę, tačiau savo aktyviu veikimu kiek galėdamas prisidėjau 
prie kitų stojimo į ją.“ [4]

* * * 
Pateikiame Seinų ir Suvalkų apskričių konferencijos dalyvių bio-

grafijas ir jų portretines nuotraukas. Apie Lietuvių konferenciją ir jos 
dalyvius iš Seinų ir Suvalkų apskričių apžvalginius straipsnius yra 
rašę Sigitas Birgelis (punskas.pl) ir M. Malinauskienė (http://punskas.
pl/vilniaus-konferencijos-dalyviams-pagerbti/).

DEREŠKEVIČIUS Jonas gimė 1891 m. kovo 7 d. Sūsninkų kai-
me (Kalvarijos apskr.), mirė 1988 m. liepos 31 d. Palaidotas Kauno m. 
Romainių 1-osiose kapinėse.

Tėvai – neturtingi valstiečiai. Motina mirė, kai Jonas ir vyresnis 
brolis Juozas (g. 1889) buvo maži. Tėvas ir pamotė mirė, kai Jonui 
tebuvo 10 metų. Augo pas gimines. 1900–1903 m. mokėsi Kalvarijos 
dviklasėje pradinėje mokykloje. Išmokęs siuvėjo amato, užsidirbdavo 
pragyvenimui. 1910–1913 m. mokėsi Veiverių mokytojų seminarijoje. 
Įgijęs mokytojo profesiją, mokytojavo Seinų triklasėje pradinėje mo-
kykloje. Mokėjo lenkų, rusų ir vokiečių kalbas.

1914 m., prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, mobilizuotas 
į Rusijos kariuomenę. 1916–1917 m. buvo vokiečių nelaisvėje Ham-
mersteine ir Dancige. 1917 m., apsikeitus karo belaisviais, grįžo į 
Lietuvą, vėl apsigyveno Seinuose ir dirbo Seinų pradinės mokyklos 
ir 1918 m. atidarytos „Žiburio“ gimnazijos muzikos ir gimnastikos 
mokytoju. Kaip Seinų apskrities atstovas dalyvavo 1917 m. rugsėjo 
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18–22 d. Lietuvių konferencijoje Vilniuje. 1919 m. rugpjūtį, iš mies-
to pasitraukus vokiečiams, Seinus užėmė lenkų kariuomenė. Prasi-
dėjo represijos ir teroras prieš lietuvių tautybės žmones. Uždaryta 
pradinė mokykla ir gimnazijos. 1920 m. liepos 19 d. miestą atsiėmė 
Lietuvos kariuomenė, bet rugsėjo 9 d. vėl galutinai sugrįžo lenkai.  
1920 m. lenkams puolant Seinus J. Dereškevičius sutelkė partizanų 
būrį ir jam vadovavo. Rinko ir apmokė savanorius milicijai Seinų vals-
čiaus kaimuose. Vadovavo šauliams kovose. Lenkų kariuomenei oku-
pavus Seinus, persikėlė į Lazdijus ir buvo paskirtas Seinų apskrities 
pradinių mokyklų inspektoriumi.

1920 m. kovojant su lenkais Lazdijai tapo lietuvių partizanų ir 
šaulių centru. Buvo sudarytas Gynimo komitetas. J. Dereškevičius rū-
pinosi partizanų ir šaulių organizavimu. Buvo vienas iš 1920 m. lapkri-
čio 13 d. įkurto Šaulių sąjungos Seinų apskrities skyriaus (rinktinės) 
steigėjų.

1919–1923 m. J. Dereškevičius dirbo Švietimo ministerijos pa-
skirtu įgaliotiniu ir inspektoriumi Seinų, Suvalkų ir Augustavo aps-
krityse. Seinų apskrityje organizavo mokyklų tinklą, lankydavo vals-
tiečių šeimas, ragindavo leisti vaikus į mokyklas. 1923–1926 m. dirbo 
pradinių mokyklų inspektoriumi neokupuotoje Seinų apskrities daly-
je, organizavo mokyklų tinklą, dirbo kaip dėstytojas mokytojų ruo-
šimo kursuose. Aktyviai dalyvavo kuriant tuometinę spaudą. Rašė 
korespondencijas ir straipsnius į laikraščius bei žurnalus („Šaltinį“, 
„Lietuvos aidą“ ir kt., pasirašinėjo slapyvardžiais J. D.; J. Dš.). 1926–
1927 m. – Skuodo vidurinės mokyklos mokytojas, vėliau direktorius. 
Nuo 1927 m. Kauno miesto Žaliakalnio pradinės mokyklos mokytojas 
ir nuo 1929 m. šios mokyklos vedėjas. Vėliau dirbo Kauno apskrities 
pradinių mokyklų inspektoriumi. Buvo pradėjęs studijuoti istoriją Vy-
tauto Didžiojo universitete. 1934 m. susituokė su mokytoja Stanislava 
Mikelionyte, gimusia Leipalingyje. Sovietams okupavus Lietuvą, nuo 
1940 m. rugpjūčio 1 d. paskirtas Zarasų apskr. pradinių mokyklų vy-
resniuoju inspektoriumi, o nuo 1941 m. gegužės 1 d. – Vilniaus m. II 
laipsnio vyresniuoju inspektoriumi. Vėliau dirbo Sveikatos apsaugos 
ministerijos tarnautoju. 1945 m. baigė Vilniaus universitetą. Pasku-
tinė darbovietė (iki pensijos) – Kriūkų vidurinė mokykla, ten dirbo 
mokytoju.

N: Lučinskas G. Šaulys, mokytojas Jonas Dereškevičius. Tremti-
nys, 2016-04-29, nr. 16, p. 4; Dereškevičius Jonas // http://www.lpkts.
lt/sites/default/files/Trem_16m.pdf.
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DVARANAUSKAS Vincentas gimė 1871-10-31 Žečkalnių k. 
(Pilviškių par., Vilkaviškio apskr.), mirė 1966-03-14 Marijampolėje, 
palaidotas senosiose kapinėse, marijonų sektoriuje. MIC, Romos kata-
likų kunigas, marijonas, Seinų kunigų seminarijos profesorius ir vice-
rektorius, visuomenininkas ir leidėjas, publicistas.

Gimė valstiečių Andriaus Dvaranausko ir Magdelenos Olekaitės 
šeimoje. Pradžios mokyklą baigė Pilviškiuose. 1884 m. įstojo į Suval-
kų gimnaziją, nuo 1887 m. balandžio iki 1888 m. gyveno Lomžoje, iš 
ten sugrįžo į Suvalkus ir 1889 m. birželį išlaikė gimnazijos 4 klasių 
baigimo egzaminus. Nuo 1889 m. iki įstojimo į Seinų kunigų semina-
riją gyveno pas tėvus. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1890 m. liepos 
4 d. Baigęs seminariją, nuo 1895 m. studijavo Sankt Peterburgo dvasi-
nėje akademijoje, gavo teologijos magistro laipsnį. 1899 m. kovo 25 d. 
įšventintas kunigu. 1899–1902 m. Mažojo Plocko (Mały Płock) para-
pijos vikaras. 1902–1903 m. Suvalkų parapijos vikaras. 1903–1908 m. 
Seinų kunigų seminarijos vicerektorius ir profesorius. 1909–1912 m. 
seminarijos profesorius. Seinų katedroje įvedė lietuviškas pamaldas. 
Už lietuvybės gynimą 1912 m. buvo atleistas iš profesoriaus, vice-
rektoriaus pareigų. 1910 m. Seinuose įsteigė Šv. Zitos draugiją, vieni-
jusią lietuves tarnaites (apie 50 moterų). Globojo šią draugiją, tvarkė 
jos reikalus. Nuo 1910 m. – Lietuvių mokslo draugijos narys. 1911 m. 
įstojo į vienuolių marijonų ordiną ir išvyko į Šveicariją, kur Fribūro 
universitete baigęs noviciatą grįžo į Lietuvą. 1912 m. priėmė vienuolio 
įžadus. 1912 m. spalio 10 d. paskirtas Pilypavo (Filipowo, Vokietijos 
pašonėje) klebonu, atleidžiant jį iš Seinų kunigų seminarijos profeso-
riaus pareigų (Varšuvos generalgubernatoriaus kanceliarijos raštu Sei-
nų vyskupui nr. 4287, 1912-10-10). Pilypavo parapijos klebonas buvo 
iki 1917 m. Dalyvavo 1917 m. rugsėjo 18–22 d. Lietuvių konferenci-
joje Vilniuje kaip Suvalkų gubernijos lietuvių atstovas. Buvo aktyvus 
lietuviško Suvalkų krašto atskyrimo nuo Lenkijos šalininkas. 1917– 
1925 m. Marijampolės klebonas, įstojo į marijonų vienuoliją. 1917 m. 
buvo išrinktas Marijampolės švietimo draugijos „Žiburys“ pirminin-
ku. Jam pavyko iš okupacinės vokiečių valdžios gauti leidimą Suvalkų 
krašte steigti lietuviškas gimnazijas, pradines mokyklas, organizuoti 
lietuvių mokytojų kursus. 1922 m. Vilkaviškio vyskupijos kurijos se-
kretorius. 1925–1927 m. JAV marijonų vienuolyne ėjo įvairias parei-
gas. Čikagoje įsteigė Šv. Kazimiero seserų kongregaciją lietuviškoms 
pamaldoms ir lietuviškai parapijai įkurti. 1927–1933 m. Žemaičių Kal-
varijos klebonas. 1933–1937 m. Marijampolės klebonas. Nuo 1937 m. 
vasario Panevėžio marijonų vienuolyno vyresnysis ir bažnyčios rek-
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torius. Nuo 1938 m. kovo Ukmergės marijonų vienuolyno vyresny-
sis ir bažnyčios rektorius. 1939 m. lapkritį pasiųstas į Vilnių perimti 
marijonų vienuolyno valdymą ir vėliau paskirtas Šv. Ignoto bažnyčios 
rektoriumi. 1950 m. birželio 3 d. atleistas iš Marijampolės altaristos 
pareigų ir paskirtas Marijampolės parapijos vikaru. 1951 m. liepos 3 d. 
atšauktas pavedimas aptarnauti Patilčių bažnyčią ir pavesta aptarnauti 
Patašinės bažnyčią. Nuo 1957 m. birželio 12 d. Betygalos bažnyčios 
altaristas.

Buvo aktyvus visuomenininkas, palaikė lietuvybę, rūpinosi lie-
tuvių kalba, spauda. Kartu su kolegomis 1905 m. Seinuose įsteigė 
spaustuvę „Laukaitis, Dvaranauskas, Narijauskas ir Bendrovė“, kuri 
leido žurnalus „Vadovas“ bei „Spindulys“ ir savaitraštį „Šaltinis“ su 
priedais „Artojas“, „Šaltinėlis“, „Vainikas“, „Vainikėlis“, „Kvieslys“. 
Iš vokiečių okupacinės valdžios gavo leidimą steigti Seinų „Žiburio“ 
gimnaziją. Ilgametis katalikiškos spaudos bendradarbis. Antrojo pa-
saulinio karo metu slėpė ir išgelbėjo keturis žydų tautybės vaikus. 
Mirė sulaukęs 94 metų.

N: Dvaranauskas Vincentas // Kairiūkštytė N.; Gudonytė A. Lie-
tuvybės kovų verpetuose. Vilnius, 2009, p. 88–89; Dvaranauskas Vin-
centas // https://lt.wikipedia.org/wiki/Vincas_Dvaranauskas.

KATILIUS Juozas gimė 1871-03-18 Katiliškių k. (Marijampolės 
vlsč. ir apskr.), mirė 1954 m. Daukšiuose (Marijampolės apskr.). Vi-
suomenės veikėjas, publicistas, kunigas.

Kilęs iš valstiečių šeimos. Marijampolės gimnazijoje baigė 4 
klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1890 m. liepos 4 d. Kunigu 
įšventintas 1895 m. birželio 8 d. 1895–1903 m. laikinai darbavosi Pil-
viškių parapijoje. 1903–1904 m. Griškabūdžio filijos vikaras. 1904– 
1905 m. Jeleniavo (Jeleniewo) parapijos vikaras. 1905–1907 m. Mi-
roslavo parapijos vikaras. Seinų vyskupijos administratoriaus 1907 m. 
liepos 9/22 d. paskelbtas raštas Suvalkų gubernatoriui, kad kun. J. Ka-
tilius paskirtas Smalėnų filijos vikaru rektoriumi. Šias pareigas ėjo iki  
1920 m. Buvo sumanus, gerai ūkininkavo, suremontavo bažnyčią. 
Žmonės jį vadino „žydeliu“, kadangi mokėjo žydų kalbą. Smalėnų 
bažnyčia, iš pradžių buvusi Punsko filija, tapo naujai įkurtos Šv. Izi-
doriaus parapijos šventove. Ji priklausė Suvalkų dekanatui. Parapija 
apėmė 15 kaimų ir apie 1500 parapijiečių. Dalis gyventojų buvo su-
lenkėję. Parapijoje gyvenę lietuviai meldėsi savo gimtąja kalba ir sten-
gėsi ją išlaikyti. Nelotyniški giedojimai bažnyčioje buvo tik lenkiški. 
Kun. Juozas Katilius šią skriaudą atitaisė, pertvarkydamas pamaldų 
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tvarką ir leisdamas vieną sekmadienį lietuviams, o antrą – lenkams 
giedoti. Tada lietuviai dar sudarė parapijiečių daugumą. Kova dėl 
gimtosios kalbos teisių bažnyčioje buvo tęsiama ir po Pirmojo pasau-
linio karo. Kunigas įkūrė švietimo draugijos „Žiburys“ skyrių. 1908– 
1911 m. buvo jos pirmininkas. Dalyvavo 1917 m. rugsėjo 18–22 d. 
Lietuvių konferencijoje Vilniuje kaip Suvalkų gubernijos lietuvių at-
stovas. Buvo patvirtintas konferencijos Organizacinio komiteto nariu.  
1920 m. paskirtas Silvanovcų (Sylwanowce) parapijos admi-
nistratoriumi. 1921–1938 m. Veisiejų parapijos klebonas. 
1938–1940 m. Liubavo parapijos klebonas. 1949 m. spalio 13 d. 
atleistas iš Daukšių parapijos klebono pareigų ir paskirtas Liudvi-
navo bažnyčios rezidentu-altaristu. Kan. J. Stankevičiaus rašte kun.  
J. Katiliui nurodyta, kad „Daukšių, Riečių ir Patilčių katalikų para-
pijos sujungiamos, kurių centras bus Daukšiai. Tamsta šiuo raštu esi 
atleidžiamas iš Liudvinavo katalikų bažnyčios altaristo vietos ir pa-
skiriamas naujai performuotos Daukšių katalikų parapijos klebonu“. 
Būdamas Daukšių parapijos klebonas aptarnavo Patilčių filiją. Ben-
dradarbiavo leidžiant lietuvišką spaudą (laikraščius „Viltis“, „Spindu-
lys“, „Šaltinis“). Pasirašinėjo šiais slapyvardžiais: J. K.; K. J. K.; Kun. 
J. K.; Kunigas J. K. Parengė knygą „Trumpas katekizmas“ (1913), 
knygos „Skaityk, bet kitam nesakyk“ sudarytojas.

N: Elenchus 1896–1939; Butautas-Kudirka R. Pilviškių ir Barzdų 
parapijos – jų ganytojai. Vilnius, 2011, p. 53; Jarmala A. Čia mūsų 
šaknys. Veisiejų bažnyčia ir jos kunigai. Kaunas, 2004, p. 79–81; Kvi-
klys B. Mūsų Lietuva, t. 3, II laida. Vilnius, 1991, p. 528–529; Vil-
kaviškio vyskupijos archyvas, K-003 (Kun. J. Katiliaus asmens byla, 
1949–1954); LVIA, f. 1010, ap. 1, b. 1905, l. 152; Katilius Juozapas // 
http://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?nr=.

LASTAUSKAS Adomas gimė 1866-12-23 Rudaminoje, Laz- 
dijų r., mirė 1938-07-05 Šilavote, Prienų r. Kunigas, visuomenės veikė-
jas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas.

Kilęs iš valstiečių šeimos. Penkias klases baigė Suvalkų gimna-
zijoje. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1886 m. liepos 5 d. Mokyda-
masis seminarijoje įsitraukė į lietuvišką veiklą, rūpinosi lietuviškos 
spaudos platinimu, dalyvavo varpininkų suvažiavime Jelgavoje pas  
J. Jablonskį. Kunigu įšventintas 1891 m. birželio 21 d. Baigęs semi-
nariją, 1891–1895 m. laikinai darbavosi vikaru Raigardo parapijoje 
(Ščiučino dekanatas, Lenkija). 1895–1898 m. studijavo Fribūro uni-
versitete Šveicarijoje. 1899–1902 m. – vėl Raigardo parapijos vikaras. 
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1902–1903 m. – Bartninkų parapijos vikaras. 1903–1909 m. – trečią 
kartą Raigardo parapijos vikaras. Kunigaudamas Raigarde susirado 
patikimų vietinių mozūrų, kurie jam pargabendavo iš Mažosios Lie-
tuvos lietuviškos spaudos. Gautus spaudinius („Varpą“, „ūkininką“ 
ir kt. leidinius) sudėdavo į vokus ir perduodavo savo patikėtiniams 
išsiųsti paštu į Lietuvą. 1909–1918 m. – Berznyko (Lenkija) parapi-
jos administratorius (klebonas). Kaip delegatas dalyvavo Vilniaus 
konferencijoje, kuri įvyko 1917 m. rugsėjo 18–22 d. Sugrįžęs organi-
zavo parapijiečių susirinkimą. Kunigaudamas Berznyke susikirto su 
lenkininkais, kurie sukėlė tokias dideles riaušes, kad buvo uždaryta 
bažnyčia. 1919 m. lenkų suimtas, Seinuose primuštas ir ištremtas į ne-
priklausomą Lietuvą. Nuo 1919 m. – Šilavoto parapijos klebonas ir juo 
buvo iki mirties.

N: Tijūnaitis S. Anos pusės kankinys. XX amžius, 1938, nr. 172; 
Elenchus 1892–1939; Grinius K. Atsiminimai ir mintys; Katilius  
A. Lastauskas Adomas // http://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?nr=; 
LE(B), t. 14; Mirė kun. A. Lastauskas. Mūsų laikraštis, 1938-07-06, 
nr. 27; Pakutkienė E. Savos giminės pėdsakais. Aušra, 2017, nr. 7, 8; 
Spaudos laisvės; Tijūnaitis S. A. a. kunigas Adomas Lastauskas. Mūsų 
Vilnius, 1938, nr. 15.

MARMA Juozapas gimė 1857-09-07 Mergbūdžio k. (Garzdų 
apyl., Šakių r.), mirė 1938 m. Griškabūdyje. Visuomenės veikėjas, ku-
nigas.

Kilęs iš valstiečių šeimos. Jaunystėje gyveno ir mokėsi Varšuvoje, 
kur kunigavo jo broliai. Vienas iš jų buvo Varšuvos dominikonų baž-
nyčios rektorius. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1876 m. liepos 4 d. 
Kunigu įšventintas 1881 m. vasario 20 d. 1881–1883 m. Kolietnyko 
parapijos kapelionas. 1883–1890 m. Prienų parapijos vikaras. 1890– 
1897 m. Suvalkų parapijos vikaras. 1896–1897 m. nurodomas kaip 
tikybos mokytojas Suvalkų mokykloje. 1897–1902 m. Vištyčio para-
pijos administratorius (klebonas). 1902–1904 m. Romanų (Romany) 
parapijos administratorius (klebonas). 1904–1908 m. Vygrių parapijos 
administratorius (klebonas). Nuo 1908 m. birželio 27 d. iki 1921 m. 
Veisiejų parapijos administratorius (klebonas). Ištyręs, kad parapijo-
je tėra 10 lenkiškai kalbančių šeimų, nustatė, kad lenkiški pamokslai 
turėtų būti sakomi ir lenkiškos giesmės giedamos tik kas dešimtą se-
kmadienį. Nuo 1926 m. bažnyčioje jau nebeliko lenkiškų pamokslų.  
1917 m. dalyvavo Vilniaus konferencijoje. 1922 m. jau Šventežerio 
parapijos klebonas ir juo buvo iki 1928 m. 1928–1935 m. Paluobių pa-
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rapijos klebonas. 1935–1938 m. rezidentas Griškabūdyje. Mirė Griš-
kabūdyje.

N: Elenchus 1882–1939; Lomžos vyskupijos archyvas, sign. II 
106; Marma Juozapas // http://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?id=3710.

MIELKUS Kazimieras gimė 1887-03-13 Vaitakiemio kaime 
(Punsko vlsč., Seinų apskr.), mirė 1965-06-22 Vilniuje. ūkininkas, 
Lietuvos visuomenės ir valstybės veikėjas.

Gimė valstiečių Adomo ir Marijos Mielkų šeimoje. Tėvas mirė, 
kai Kaziukui buvo treji metai. Pirmoji jo mokytoja, išmokiusi skaity-
ti lenkiškai ir lietuviškai, buvo tarnaitė Ona Kalinauskaitė. Pradžioje 
išmokė skaityti iš lenkiško elementoriaus ir lenkiškos maldaknygės. 
Kai išmoko gerai skaityti lenkiškai, tik tada gavo lietuviškų, tuomet 
dar uždraustų, knygų („Visu metu gyvenimaj šventuju“; „Jėzus grie-
kininkų prietelis“) ir lietuvišką maldaknygę. Kitais metais visą žie-
mą mokėsi lietuviškai rašyti pas kaimyną ūkininką Joną Valinčių.  
1898 m. pradėjo mokytis rusiškoje Punsko pradžios mokykloje. Mokė 
lietuvis Baltrukonis. Pamokos vyko rusų kalba ir buvo tik dvi len-
kų kalbos pamokos. Lietuviškai leido mokytis tik tikybą. Baigė du 
skyrius. Toliau mokytis tėvai neleido. Mokėsi savarankiškai namuose. 
Lietuviška spauda buvo uždrausta, bet ganydamas iš kaimyno kny-
gnešio Jono Babkausko ir Kampuočiuose gyvenusio knygnešio Vinco 
Kaminsko gaudavo paskaityti lietuviškų laikraščių („Tėvynės sargą“, 
„ūkininką“, „ūkininko kalendorių“) ir knygelių apie saulę, žemę 
ir planetas. Taip pat gaudavo knygų („Trumpa geografija“, „Žaibas 
ir griaustinis“ ir kt.). Skaitydavo net po kelis kartus tą patį. Pirmą 
prenumeruotą lietuvišką laikraštį „Vilniaus žinios“, pradėtą leisti  
1905 m. Vilniuje, užsiprenumeravo susidėjęs su kaimynais. Vėliau 
gaudavo Seinuose leidžiamą „Šaltinį“. 1907 m. įstojo į Punsko pa-
rapijos bažnytinį chorą ir jame giedojo 10 metų. Iš choristų ir vei-
klesnių jaunuolių susibūrė kuopelė, kurioje aktyviai dalyvavo ir  
K. Mielkus. Kuopelė rengė gegužines, vakarones su vaidinimais, tau-
tiniais šokiais ir liaudies dainomis. 1911 m. rekomendavus ir padedant 
Punsko klebonui M. Simonaičiui įstojo mokytis į Pščelino žemės ūkio 
mokyklą (Varšuvos apygardoje), bet po metų sunkiai susirgo ir moks-
lus nutraukė. Norėdamas pagilinti žinias apie žemės ūkį, lankė žemės 
ūkio kursus ir įvairius būrelius. Pats ėmėsi švietimo veiklos. Laisvu nuo 
ūkio darbų metu šešias žiemas privačiai mokė vaikus savo namuose ir 
dvejus metus mokytojavo Punsko pradinėje mokykloje. Prasidėjus pir-
majam pasauliniam karui, norėjo pasitraukti į Rusiją, bet nuvažiavo tik 
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iki Vilniaus ir grįžo atgal į gimtinę. Šeimyninės aplinkybės vertė likti 
gimtinėje ir tapti žemdirbiu, nors visą gyvenimą troško žinių ir geres-
nio išsilavinimo, tam jautė pašaukimą. 1916 m. K. Mielkų išrinko kaimo 
seniūnu. Netrukus jis vedė Giluišių kaimo ūkininko, žinomo knygnešio 
Vinco Markevičiaus dukterį Juliją. Nors seniūno pareigos tuo laiku 
buvo sunkios, bet sugebėjo gerai tvarkyti reikalus. Palaikė nuolatinius 
ryšius su Punsko krašto inteligentais kunigais. 1917 m. ruošiantis Vil-
niaus konferencijai viešai rinkti ir siųsti delegatų nebuvo galima. Vie-
tos šviesuomenė pasitikėjo K. Mielkumi ir pasiūlė būti Suvalkų aps-
krities delegatu. Sugrįžęs iš konferencijos, sušaukė Punsko parapijos 
žmonių susirinkimą ir smulkiai jiems papasakojo apie konferencijos 
nutarimus. 1918 m. rudenį kartu su bendraminčiais, Vaičiuliškių k. ūki-
ninku Petru Pacenka ir Punsko bažnyčios klebonu Motiejumi Simonai-
čiu, nusprendė steigti Punsko valsčių, pavaldų Lietuvos Respublikai.  
1918 m. lapkričio 15 d. Punske įvyko mitingas, kuriame parapijos 49 
kaimų atstovai tam pritarė. Pirmuoju viršaičiu tapo Petras Pacenka, 
jam padėjo P. Kupstas, sekretorius Vitlipaitis ir keletas lietuvių poli-
cininkų. Savivaldybė įsikūrė buvusio klebono Simono Norkaus-Nar-
kevičiaus name, prie kurio buvo iškelta lietuviška trispalvė ir pritvir-
tintas Vytis.

Lenkams užėmus Punską, valsčiaus administracija persikėlė į 
Lietuvą, o Punsko krašte lietuviška veikla ėmė gesti. K. Mielkus len-
kų administracijos buvo sekamas ir provokuojamas. 1927 metais su-
imtas ir apkaltintas išdavęs valstybę. Paleistas iš Suvalkų kalėjimo  
1930 m. rugpjūčio 19 d. Buvo priverstas su visa šeima persikelti į Lie-
tuvą. Mergutrakio kaime (dabar Kalvarijos savivaldybė) nusipirko į 
skolas įbridusį ūkį. Lietuvos Respublikos Vyriausybė už nuopelnus 
Lietuvai dalį skolų padengė.

Vokiečių okupacijos metais dirbo Sangrūdos žemės ūkio koope-
ratyvo vedėju. Mirė duktė Aldona ir sūnus Algirdas. Rusams užėmus 
Lietuvą, partizanauti išėjo sūnūs Kazimieras ir Jonas, duktė Elena tapo 
partizanų ryšininke. Netrukus visus juos suėmė ir nuteisė. Vėliau so-
vietų pasieniečiai liepė iš Mergutrakio persikelti toliau nuo valstybinės 
sienos. Kurį laiką gyveno Triobiškių kaime (Marijampolės r.), vėliau 
Kaišiadoryse ir Vilniuje, kur 1965 m. birželio 22 d. mirė. Palaidotas 
Saltoniškių kapinėse Vilniuje.

N: Šeimos lemtis su grotų ženklu: [atsiminimai]; Laiškai / [paren-
gė, pratarmę ir atsiminimus parašė Jonas Vitalius Mielkus]. Vilnius, 
2004, p. 8–30.
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PEČIULIS Antanas gimė apie 1891 m. Vidugirių k. (Seinų 
vlsč.). Mokėsi Seinų triklasėje mokykloje. Įsidarbinęs Seinų spaustu-
vės ekspedicijoje, pasižymėjo kaip darbštus ir sumanus jaunuolis. Nuo  
1912 m. iki spaustuvės uždarymo 1915 m. dirbo šios ekspedicijos ve-
dėju. Vokiečiams okupavus Seinus, A. Pečiulis vertėsi smulkia preky-
ba. 1917 m. kaip Seinų miesto atstovas dalyvavo Lietuvių konferenci-
joje Vilniuje. Organizuojant lietuvišką Seinų apskrities administraciją 
1918 m. paskirtas apskrities valdybos nariu, kasininku. Vėliau užėmė 
apskrities iždinės vedėjo vietą. Lenkams okupavus Seinus, kartu su 
apskrities administracija persikėlė į Lazdijus. Įsirašė į šaulių organiza-
ciją. Mirė jaunas 1922 m. rugpjūčio 25 d. Kaune.

N: Vileišytė B. Kultūrinė Seinų spaustuvės veikla. Roma, 1968, 
p. 60.

PETRAUSKAS Antanas gimė 1881-04-17 Lapupio k. (Išlaužo 
apyl., Prienų r.), mirė 1944-03-31 Kaune, palaidotas Marijampolėje, 
senosiose kapinėse. MIC, Romos katalikų kunigas, prozininkas, ver-
tėjas ir politikas.

Mokėsi Marijampolės gimnazijoje, 1898 m. įstojo į Seinų kunigų 
seminariją. 1903 m. seminariją baigė. Trumpai darbavosi Krokialaukio 
parapijoje – buvo tikybos mokytojas. Kunigu įšventintas 1904 m. lie-
pos 12 d., paskirtas Liubavo parapijos vikaru. 1905–1906 m. studijavo 
literatūrą Fribūre, tęsė studijas Krokuvoje. 1906 m. liepos pradžioje 
paskirtas Seinų katedros vikaru, kad galėtų dirbti leidžiant „Šaltinį“. 
Buvo „Šaltinio“ viceredaktorius. Rašė lengvai ir sklandžiai. „Šaltiny-
je“ Antano slapyvardžiu išspausdino apsakymėlių, trumpų to laiko 
politinių apybraižų. Skaitytojai greitai atkreipė dėmesį į „Šaltinyje“ 
pasirodžiusį Antaną ir laukdavo jo naujų rašinių. Tuo metu Rusijo-
je buvo labai gyvas politinis gyvenimas, kiekviena diena atnešdavo 
naujų žinių. Kun. Petrausko apybraižėlės iš politinio gyvenimo buvo 
glaustos, taiklios ir populiariu stiliumi parašytos. Vėliau trumpai dirbo 
„Šaltinio“ redaktoriumi, kol vyskupijos kurija redaktoriumi paskyrė 
kun. J. Vailokaitį. Nuo 1907 m. vikaras Marijampolės parapijoje, taip 
pat dėstė tikybą Marijampolės pradinėse mokyklose. 1911 m. paskir-
tas Varšuvos karo apygardos kapeliono padėjėju. 1913 m. Varšuvoje 
atnašavo pirmas lietuviškas šv. Mišias Šv. Pranciškaus bažnyčioje. Vė-
liau gavo leidimą lietuviškoms pamaldoms Kūdikėlio Jėzaus bažnytė-
lėje ir iki 1914 m. buvo jos rektorius. 

Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, grįžo į Seinus. Nuo  
1914 m. – Seinų katedros vikaras. Seinuose globojo lietuviškas mo-
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kyklas, prieglaudas, steigė suaugusiųjų švietimo kursus. Buvo vienas 
iš Seinų „Žiburio“ gimnazijos steigėjų ir mokytojų. 1917 metais daly-
vavo Vilniaus lietuvių konferencijoje kaip Seinų apskrities delegatas. 
Nuo 1918 m. – Barzdų parapijos klebonas. Įsteigė parapiją, pastatė 
bažnyčią, įsteigė namų ūkio mokyklą. Nuo 1924 m. Marijampolės 
vargdienių seserų vienuolyno ir jų vidurinės mokyklos kapelionas. 
1926 m. įstojo į marijonų kongregaciją, dirbo Marijampolės parapijoje, 
marijonų gimnazijoje. 1930–1934 m. gyveno ir dirbo JAV – buvo lietu-
vių misionierius, marijonų provincijos patarėjas ir sekretorius, 1934–
1935 m. Londono lietuvių parapijos klebonas ir marijonų vienuolyno 
vyresnysis. 1935–1938 m. Lietuvos marijonų provincijolas, 1939– 
1940 m. Žemaičių Kalvarijos klebonas, vėliau Ukmergės marijonų 
vienuolyno vyresnysis. Buvo gabus literatas ir vertėjas, išspausdino 
apsakymų ir vaizdelių. Antano slapyvardžiu išleido apysaką „Laisvės 
metu“ (1908). 1934 m. Čikagoje išleido knygą „Praeities pabiros“, ku-
rioje prisiminė XX a. pradžios įvykius. Išvertė keletą religinio turinio 
knygelių, „Ryto“ laikraštyje paskelbė vertingų prisiminimų apie vys-
kupą Jurgį Matulaitį.

N: Kondratas B. Kūrėjų pėdsakais Seinų ir Suvalkų krašte. 
Kn. 16. Vilnius, 2017, p. 221–222; Lietuvių enciklopedija, t. XXII,  
p. 392–393; Lietuvos bibliografija. Ser. A. Knygos lietuvių kalba. T. 3. 
1908–1917, kn. 2. Vilnius, 2006, p. 175–176; Directorium divini officii 
ad usum dioecesis Sejnensis seu Augustoviensis... Anno Domini 1906. 
Varsaviae, 1905, p. 17; Petrauskas Antanas // http://www.lkma.lt/lddb/
israsas.php?id=1802.

REITELAITIS Jonas gimė 1884-11-23 Navasodų k. (Sasnavos 
vlsč., Marijampolės apskr.), mirė 1966-11-30 Krikštonių k. (Lazdijų 
r.). Romos katalikų kunigas, istorikas ir kraštotyrininkas, Krikštonių 
miestelio kūrėjas, valstybės ir visuomenės veikėjas, publicistas.

Augo mažažemių valstiečių šeimoje. Dvejus metus mokėsi sava-
rankiškai ir pas kaimo daraktorių. 1899 m. rugsėjo 27 d., jau turėda-
mas 15 metų, baigė rusišką Sasnavos pradžios mokyklą ir iki 1905 m. 
dirbo siuvėju. Norėjo mokytis toliau, bet nebuvo lėšų. Dvi žiemas da-
raktoriavo savo kaime – mokė vaikus lietuviško rašto. Pramoko ama-
to ir tapo keliaujančiu siuvėju. Būdamas dvidešimt trejų metų, eks-
ternu išlaikė Marijampolės gimnazijos 4 klasių baigimo egzaminus ir  
1907 m. įstojo į Seinų kunigų seminariją. Prof. kun. P. Augustaitis, 
pastebėjęs nepaprastą šio klieriko dėmesį literatūrai, paskyrė jį semi-
narijos bibliotekininku. Godžiai skaitė įvairią literatūrą. Tuo neapsiri-
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bodamas ėmė bendradarbiauti leidžiant lietuvišką spaudą („Lietuvių 
tautą“, „Šaltinį“, „Šaltinėlį“, „Vadovą“).

1913 m. sausio 19 d. įšventintas kunigu ir paskirtas Novogrudo 
(Nowogród, Lomžos dek.) parapijos vikaru. Tų pačių metų rugpjūtį 
paskirtas Šventežerio parapijos vikaru. Čia dirbdamas įkūrė pradžios 
mokyklėlę. 1914 m., įstojęs į Lietuvių mokslo draugiją, daug jėgų skyrė 
kraštotyrai, toliau rinko tautosaką. 1916 m. paskirtas Seirijų parapijos 
vikaru. 1917 m. rugsėjo 18–23 d. buvo Lietuvių konferencijos, įvyku-
sios Vilniuje, dalyvis. 1925 m. gegužės 28 d. gautas vyskupo leidimas 
steigti naują parapiją Krikštonyse. Rūpinosi parapijos įkūrimu, pasta-
tė medinę bažnytėlę. Prie jos buvo klebonija ir dar trys namai. Taigi, 
ir visas kaimas. 1927 m. sausio 15 d. iš Seirijų perkeltas į Krikšto-
nis ir paskirtas naujos parapijos klebonu. Pastatė akmeninę bažnyčią.  
1934 m. rugsėjo 30 d. bažnyčia buvo konsekruota Kristaus Karaliaus 
titulu. Kartu buvo įsteigtos ir parapijos kapinės, pastatyta mokykla ir 
keletas gyvenamųjų namų.

Buvo labai įvairiapusiška asmenybė – turėjo begalę talentų, bet 
buvo kuklus, paprastas, draugiškas, ištvermingas. Plačių demokrati-
nių pažiūrų. Klebonaudamas Krikštonyse net 40 metų jis pelnė didelę 
parapijiečių pagarbą. Dirbo ne tik sielovados darbą, bet ir mokė mo-
teris austi, drabužius siūti; galėdavo ir ligonius gydyti, ir patarti, kokį 
vaistą pirkti. Mokėjo lotynų, rusų, lenkų, vokiečių kalbas, galėjo per-
skaityti seniausius rankraščius slavų ir lotynų kalbomis. Remdama-
sis bažnyčių, dvarų archyvais, bendraudamas su mokslo įstaigomis ir 
bibliotekomis bei muziejais, sukaupė gausią medžiagą Pietų Lietuvos 
istorijai aprašyti. Seniausius bažnyčių, dvarų dokumentus nurašinėjo, 
vertė į lietuvių kalbą, daugumą jų išspausdindavo rašomąja mašinėle. 
Parašė ir paskelbė spaudoje keturių Vilkaviškio vyskupijos parapi-
jų monografijas, dar apie šimtui parapijų surinko daug istorinės me-
džiagos. Pasirašinėdavo šiais slapyvardžiais: J. R.; K. R.; R-čių Jonas; 
L. Sūnus. Daug jo rankraščių saugoma Lietuvos mokslo akademijos 
Vrublevskių ir Vilniaus universiteto bibliotekų rankraštynuose. Vien 
Vilniaus universiteto bibliotekoje yra daugiau negu 1000 saugomų 
vienetų. Krikštonyse dirbo iki mirties (nuo 1963 m. – kaip altaristas), 
palaidotas savo pastatytos bažnyčios šventoriuje. Miestelyje veikia 
Jono Reitelaičio muziejus. Jo vardu pavadinta viena Krikštonių gatvė.

N: Akiras-Biržys P. Alytaus apskritis. K., 1931, p. 412–414; Kun. 
Jono Reitelaičio paminėjimas. Katalikų pasaulis, 1996, nr. 2, p. 36; 
Ilgūnas G. Sasnava: kraštas ir žmonės. Marijampolė, 2006, p. 383–
394; Kondratas B. Kūrėjų pėdsakais Lazdijų krašte [d. 13]. Vilnius, 
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2015, p. 105–107; Vilkaviškio vyskupijos kurijos archyvas, f. 1, ap. 14, 
b. R–008; Trys šimtai penkiolika Sūduvos dvasininkų. D. 1. Sudarė 
Butautas-Kudirka R. Vilnius, 2009, p. 236; Reitelaitis Jonas // http://
www.lkma.lt/lddb/israsas.php?nr=11162.

SIMONAITIS Motiejus gimė 1859-02-13 Čystos Būdos k., Sas-
navos vlsč., Marijampolės apskr. (kitur – gimtinė Puodziškė), mirė 
1922-03-19 Punske, Seinų apskr. Kunigas, knygnešys, Lietuvos visuo-
menės ir valstybės veikėjas.

Kilęs iš valstiečių šeimos. Marijampolės gimnazijoje baigė 6 
klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1878 m. liepos 4 d. Kunigu 
įšventintas 1883 m. sausio 28 d. 1883–1889 m. Jedvabno (Jedwabne, 
Lomžos dekanatas) parapijos kapelionas. 1889–1890 m. paskirtas Su-
valkų parapijos vikaru. 1890–1893 m. Lukšių parapijos vikaras (Ša-
kių r.). 1893–1896 m. Seinų vyskupijos konsistorijos regentas. 1897– 
1899 m. Skriaudžių (Prienų r.) parapijos administratorius (klebonas). 
1899–1900 m. Pilypavo (Filipów, Suvalkų dekanatas) parapijos admi-
nistratorius ir nuo 1900 m. Suvalkų dekanato, apėmusio dvylika kai-
myninių parapijų, dekanas. 1900 m. paskirtas Punsko Švenčiausiosios 
Mergelės Marijos Dangun ėmimo bažnyčios klebonu. Pakeitė pasenu-
sį kleboną Simoną Norkų-Narkevičių. Kunigaudamas Punske globojo 
ir rėmė lietuviškos spaudos platinimą ir pats jos parsigabendavo. Telkė 
knygnešius pristatyti lietuvių spaudos Vilniaus krašto lietuviams. Rū-
pinosi, kad pamokslai būtų sakomi lietuvių kalba. Lenkų buvo skun-
džiamas ir rusų administracijos keletą kartų baustas.

Agitavo steigti lietuviškas mokyklas, organizavo vakarinius 
švietimo kursus suaugusiesiems. Jo pastangomis susikūrė vartotojų 
kooperatyvas „Dzūkas“, Blaivybės draugija. Kunigas buvo linksmo 
būdo, žmonių mėgstamas ir gerbiamas. 1906 m. gruodžio 16 d. įkurtas 
švietimo draugijos „Žiburys“ Punsko skyrius. Jame įsiregistravo 76 
žmonės, pirmininku išrinktas M. Simonaitis. Punske įsteigė bibliote-
ką, mokė aplinkinių kaimų gyventojus ūkininkauti. 1908 metai buvo 
ypatingi Punsko parapijos gyvenime. Dalis parapijiečių nusprendė at-
siskirti ir toliau melstis Beceilų bažnyčioje. Kun. M. Simonaitis pritarė 
tokiam žingsniui, dovanojo naujai parapijai bažnyčios inventoriaus. Po 
paskutinį kartą vykusių pamaldų punskiečiai palydėjo išeinančiuosius 
iki būsimos parapijos ribų, o besijaučiantys lenkais nuėjo toliau, Be-
ceilų link. Netrukus klebonas pradėjo sakyti pamokslus tik lietuviškai. 
1917 metais, ruošiantis Lietuvių konferencijai Vilniuje, M. Simonaitis 
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buvo įtrauktas į būsimos konferencijos Organizacinį komitetą. Konfe-
rencijoje atstovavo Suvalkų apskrities lietuviams, buvo jų delegatas.

Grįžęs iš Vilniaus, kartu su bendraminčiais Petru Pacenka ir Ka-
zimieru Mielkumi 1918 m. lapkričio 15 d. Punske surengė mitingą, ku-
rio metu buvo įkurtas lietuviškas valsčius. Lenkams užgrobus Punską, 
valsčiaus administracija persikėlė į Lietuvą. Kunigas liko dirbti sie-
lovados darbą Punsko parapijoje ir prašė žmonių melstis. Netrukus 
lenkų administracinės valdžios buvo suimtas ir įkalintas. Grįžo labai 
prislėgtas, sirguliavo ir 1922 metais mirė. Bendradarbiavo leidžiant 
katalikišką spaudą, taip pat „Varpą“, „ūkininką“ ir kt. Pasirašinėjo 
Kelmelio, Šilakojo ir kt. slapyvardžiais.

Punsko naujosiose kapinėse prie koplyčios yra Motiejaus Simo-
naičio kapas ir antkapinis paminklas. Tamsaus granito obeliske su ge-
ležiniu ornamentuotu kryžiumi viršuje iškalinėta: „A.†A. / KUN. / M. 
SIMONAITIS / PUNSKO KLEBONAS IR DEKANAS / 13 II 1859 / † 
18 III 1922 / ILSėKIS PAS DIEVĄ.“

N: Dapkevičiūtė J. Knyga Seinų–Punsko krašto lietuvių kultū-
roje (iki 1939 m.). Punskas, 1996; Elenchus 1884–1922; Grinius K. 
Atsiminimai ir mintys; Katilius A. Punsko parapijos dvasininkai  
XIX a.–XX a. pradžia. Terra Jatwezenorum, d. 1. Punskas, 2016,  
p. 132–133; Katilius A. // http://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?nr=; 
LE(B), t. 27; P[ranciškus] A[ugustaitis]. Seinų dijecezijos bažnyčių 
monografija. Vadovas, 1912, nr. 43, p. 284; Sajauskas S., Katilius A. Sei-
nų kunigų seminarijos 1882 m. vinjetė. Terra Jatwezenorum. Jotvin-
gių krašto istorijos paveldo metraštis (4). Punskas, 2012, p. 233; Senda  
A. Didelis mūsų Punsko krašto kėlėjas – klebonas a. a. kun. deka-
nas Motiejus Simonaitis… // Senda A. Sendų giminės istorija. Čika-
ga, 1995, p. 120–123; Sitarskienė A. Prieškarinis Punskas. Punskas, 
1993, p. 27–28; Spaudos laisvės.

TIJŪNAITIS Stasys gimė 1888-05-08 Vareikiuose (Deltuvos 
vlsč., Ukmergės apskr.), mirė 1966-07-22 Pravieniškėse, palaidotas 
Rumšiškių kapinėse. Lietuvos pedagogas, žurnalistas, poetas, espe-
rantininkas, politikos ir visuomenės veikėjas.

Tėvai buvo mažažemiai valstiečiai, augino penkis vaikus, vertėsi 
skurdžiai ir sunkiai rado lėšų leisti vaikus į mokyklą. Stasys mokėsi 
Taujėnų ir Deltuvos pradžios mokyklose, 1906–1908 m. – Ukmergės 
miesto triklasėje mokykloje. Viliojo mokytojo darbas, tačiau brendo 
mintis tapti kunigu. Suprato, jog kunigas gali daugiausia padėti žmo-
nėms. Vylėsi, kad gali susilaukti paramos iš šalies. 1908 m. birželio  
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30 d. pėsčias išėjo į Seinus laikyti egzaminų į kunigų seminariją. Ke-
liaudamas į Seinus, buvo sustojęs Kaune. Aplankė „Draugijos“ redak-
torių kun. A. Dambrauską-Jakštą, kuris jį padrąsino ir kvietė grįžtant 
vėl užeiti. Egzaminus išlaikė, bet rusų valdžia neva dėl per mažo iš-
silavinimo neleido seminarijos vadovybei priimti jį mokytis, nors ke-
liems tokio pat cenzo lenkams seminarijon įstoti kliūčių nedarė. Sei-
nuose, nepriimtas į seminariją, užėjo į „Šaltinio“ spaustuvę. Susitiko 
su kun. J. Narjausku ir redaktoriumi kun. J. Vailokaičiu. Kad nereikėtų 
pėsčiam eiti namo, kun. Narjauskas davė penkiolika rublių kelionei 
traukiniu. Grįždamas, kaip buvo žadėjęs, užėjo pas A. Dambrauską, 
kuris pakvietė pasilikti Šv. Kazimiero knygų leidimo draugijoje. Dir-
bo ekspeditoriumi, pasiuntiniu, kartais ir korektūras paskaitydavo. Tai 
buvo jo pirmas žingsnis į spaudos darbą. Kelis mėnesius padirbėjęs Šv. 
Kazimiero draugijoje Kaune, 1908 m. pabaigoje persikėlė į Seinus, kur 
jį kvietė „Šaltinio“ administratorius kun. J. Narjauskas. Čia įsitrau-
kė į „Šaltinio“ leidyklos darbą. Tapo „Šaltinio“ leidinių korektoriumi, 
rašė straipsnelius ir redagavo „Šaltinėlį“; daugiau įgudęs, padėdavo 
„Šaltinio“ redaktoriui, o kartais jį visiškai pavaduodavo. S. Tijūnaičio 
straipsnių būdavo visuose leidiniuose.

1909 m. pabaigoje bendrovė išleido pirmąjį dvisavaitinio laikraš-
čio „Spindulys“ numerį, kuris buvo labiau skirtas Vilniaus ir Gardino 
gubernijų lietuviams ir buvo leidžiamas iki Pirmojo pasaulinio karo. 
Oficialus „Spindulio“ redaktorius buvo kun. Juozas Grajauskas, bet 
faktiškai jį redagavo ir beveik pats vienas užpildydavo S. Tijūnaitis.

1914 m. mokėsi pedagoginiuose kursuose prie Veiverių moky-
tojų seminarijos mokytojo teisėms įgyti. Daug skaitė. Išmoko rusų, 
lenkų, lotynų, jidiš, esperanto, vokiečių kalbas. Mokytojo darbas tapo 
pagrindiniu jo gyvenimo užsiėmimu, apie kurį jis anksčiau svajojo. 
„Šaltinio“ draugija savo beraščiams ir mažaraščiams darbininkams 
įsteigė vakarinius bendrojo lavinimo kursus su kiek platesne nei pra-
džios mokyklų programa. Ten dirbo kas antrą dieną. S. Tijūnaitis dėstė 
aritmetiką, geografiją ir Lietuvos istoriją.

1915 m. pradžioje dėl karo „Šaltinį“ nustota leisti. 1915 m. vasa-
rio 12 d. S. Tijūnaitis išvyko į Vilnių, dirbo dienraščio „Viltis“ redak-
cijoje (redaktorius Pr. Dovydaitis). Šio dienraščio pastate gimė Tijū-
naičių dukrelė Birutė. Jis dar Seinuose buvo vedęs seiniškę Jadvygą 
Stavinskaitę. Vilniuje trumpai tegyveno, nes, gresiant miesto apsupi-
mui ir evakuojant įstaigas bei įmones iš Vilniaus, 1915 m. rugsėjo 19 d.  
išleistas paskutinis „Vilties“ numeris. Netekęs darbo, Tijūnaitis 1915 
m. pabaigoje buvo pakviestas mokytojauti į Seinus. Iš prieškarinės 
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kultūrinės lietuvių veiklos Seinuose nieko nebuvo likę. Klebono kun. 
Sivicko iniciatyva susitarta su Bubelių kaimo ūkininkais steigti jų kai-
me mokyklą (šiame kaime Tijūnaičiams gimė sūnus Algirdas). Moky-
tojauti pasiūlyta S. Tijūnaičiui. ūkininko Žukausko namuose įrengta 
klasė ir 1915 m. gruodžio 1 d. pradėtas darbas. 1917 m. rugsėjo 18– 
23 d. Vilniuje sušauktoje Lietuvių konferencijoje atstovavo Seinams. 
Buvo paskirtas komisijos nariu konferencijos medžiagai tvarkyti.

1917 m. kun. Jono Totoraičio iniciatyva buvo gautas iš valdžios 
leidimas atkurti gimnazijas. Nutarta Seinuose steigti „Žiburio“ gim-
naziją. Ji atidaryta 1919 m. S. Tijūnaitis mokytojavo joje. 

Po metų, lenkams okupavus Seinus, gimnazija buvo perkelta į 
Lazdijus. Kai Seinuose pradėjo kurtis Lietuvos valstybės įstaigos, 
S. Tijūnaitis buvo vienas iš pačių pirmųjų jų organizatorių. Jis buvo 
pirmasis Seinų apskrities viršininkas (1918 m.), o paskui — apskri-
ties savivaldybės pirmininkas. Pasidarė įtakingas asmuo tarp lietu-
vių. Dėl to labai nepatiko lenkams, net buvo kėsintasi į jo gyvybę. 
Lenkams užimant Seinus 1919 m. rugpjūčio pabaigoje, Tijūnaitis su 
keletu kitų lietuvių buvo pasodintas į kalėjimą; netrukus lietuvių iš-
vaduotas, pasitraukė į Lazdijus. Jo turtas konfiskuotas, o šeima įka-
linta ir tik vėliau iškeista į lietuviams patekusius lenkų belaisvius.

Lazdijuose Tijūnaitis ėmėsi iš naujo organizuoti Seinuose lenkų 
sužlugdytas lietuvių įstaigas. Kaip mokytojas, jis čia atkūrė Seinuose 
veikusią „Žiburio“ gimnaziją, joje mokytojavo ir jai vadovavo iki tol, 
kol galėjo iš Seinų atvykti pats gimnazijos direktorius kun. dr. Motie-
jus Gustaitis. „Žiburio“ gimnazija Lazdijuose atidaryta 1920 m. sausio 
12 d. S. Tijūnaitis Lazdijuose dirbo iki 1920 m. pavasario, kada buvo 
išrinktas atstovu į Steigiamąjį seimą ir išsikėlė į Kauną. Nuo 1920 m. 
gegužės 15 d. iki 1922 m. lapkričio 13 d. Steigiamojo seimo atstovas, 
išrinktas 1-ojoje (Marijampolės) rinkimų apygardoje. Priklausė Lietu-
vos krikščionių demokratų partijos frakcijai. Rengė Lietuvos švietimo 
sistemos pertvarkymą, ruošė įstatymų projektus. Nuo 1922 m. lapkri-
čio 13 d. iki 1923 m. kovo 13 d. buvo Pirmojo Seimo atstovas ir nuo 
1924 m. birželio 5 d. iki 1926 m. birželio 2 d. – Antrojo Seimo atstovas, 
pakeitė Juozą Sakalauską.

Padirbėjęs pusketvirtų metų Kaune, 1923 m. rudenį išvyko mo-
kytojauti į Ugoniškės (Uogoniškės) mokyklą (Rumšiškių sen., Kaišia-
dorių r.). Čia dirbdamas toliau redagavo vaikų žurnalą „Žvaigždutė“, 
rinko kraštotyrinę medžiagą (kuri dabar saugoma Pedagoginiame mu-
ziejuje Kaune). Dirbo iki 1924 m. rugpjūčio 1 d. Po metų jau dirbo Kul-
voje, netoli Jonavos. Čia užtruko kiek ilgiau (1924–1928), bet, lenkams 

BENJAMINAS KALUŠKEVIČIUS



327

pamėginus jį nušauti (paleisti keli šūviai į vietą, kur jis miegojo, bet, 
laimė, jo tada nebuvo namie; rastas paliktas „testament śmiertelny“), 
buvo iškeltas į Kėdainius, kur mokytojavo 1928–1947 m.

Sovietinės okupacijos metais mokytojo darbą dirbo Kėdainiuose iki 
1947 m. Paskui (nežinia, kodėl) jau matome jį 1947–1948 m. Kėdainių 
apskrities gyvulių paruošų kontoroje dirbantį buhalteriu. Iš ten kelias 
nuvedė į Pravieniškių darbo koloniją (kalėjimą), kur dirbo rusiškoje pra-
džios mokykloje (1948–1949). Ar ten jis buvo ilgametis lietuvis moky-
tojas, pasiųstas tik rusų vaikų mokyti, ar buvo kalinys, dirbęs mokytoju? 
To tikrai nežinome. 1949 m. jis minimas kaip Kaišiadorių apskrities mo-
kyklų inspektorius, bet po pusmečio jau dirbo Vilniaus krašto Šalčinin-
kų šešiametėje rusiškoje mokykloje (1949–1952), o vėliau, 1952–1953 
mokslo metais, Vandžiogalos valsčiaus Ibėnų šešiametėje rusiškoje 
mokykloje. Vadinasi, paskutinius ketverius mokytojavimo metus jam 
nebuvo leista mokyti lietuvių vaikų. Išėjęs į pensiją, iki mirties gyveno 
Pravieniškėse. Išleido keliolika knygų, esperanto kalbos vadovėlį, sep-
tynias pasakų knygas, po karo – „Mūsų pasakas“, „Mįsles“ (abi 1958 
m.). Pedagoginę veiklą baigė Pravieniškių septynmetėje mokykloje, kuri 
1996 m. vasario 22 d. pavadinta jo vardu – Pravieniškių Stasio Tijūnaičio 
pagrindinė mokykla. Per 40 pedagoginio darbo metų iš pradinių moky-
klų išleido daugiau kaip tūkstantį ketvirtokų, kurie tapo mokslininkais, 
gydytojais, agronomais, o ypač daug – mokytojais. Keletą metų buvo 
Lietuvos katalikų mokytojų sąjungos pirmininkas.

Dirbo ir bendradarbiavo leidžiant lietuvišką spaudą, taip pat įsi-
liejo į Šv. Kazimiero draugijos, „Šaltinio“ bendrovės veiklą. Domėjosi 
kraštotyra, leksikologija, poezija, tautosaka, vadovavo chorams ir vai-
dintojų būreliams, pastariesiems rašė scenos vaizdelius. Išliko aktyvus 
visuomeniniame gyvenime. Priklausė Vilniui vaduoti sąjungai, blaivi-
ninkų, esperantininkų organizacijoms.

Už gerą mokytojavimą prieškarinėje Lietuvoje jam buvo paskirtas 
Gedimino ordino penktojo laipsnio auksinis medalis, už kurį reikėjo 
mokėti (bene) penkiasdešimt litų, bet nesutiko jo priimti. Jo sąmonėje 
nederėjo už pagerbimo žymenį mokėti pinigą, lyg ta pagarba būtų nu-
sipirkta. Keletą kartų jam buvo siūlomas mokyklų inspektoriaus dar-
bas. Nesutiko, nes tuo atveju būtų buvę neįmanoma redaguoti vaikų 
laikraštėlį, taip būtų nutolęs nuo Lietuvos vaikų.

Nepriklausomoje Lietuvoje redagavo ir kitus spaudinius: 1920–
1923 m. „Tėvynės sargą“, 1921–1923 m. „Lietuvos mokyklą“, 1923–
1933 m. „Žvaigždutę“. S. Tijūnaičiui redaguojant, „Žvaigždutės“ 
prenumerata išaugo nuo 2 tūkst. egz. (1923 m.) iki 9,5 tūkst. egz.  
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(1932 m.). Ji buvo tarp skaitomiausių vaikų leidinių šalyje. 1934– 
1940 m. Kėdainiuose redagavo savo įsteigtą vaikų žurnalą „Kregž-
dutė“. [1] Kūrė eiles ir publicistinius straipsnius, kuriuos skelbė lei-
diniuose „Nedėldienio skaitymas“, „Draugija“, „Šaltinis“, „Viltis“, 
„Vainikas“, „Spindulys“, „Raseinių balsas“, „Lietuvos mokykla“ ir 
kt. Pasirašydavo Tijūno sūnaus, Draugo J. ir kitais slapyvardžiais. Da-
lis S. Tijūnaičio surinktos medžiagos buvo perduota Varšuvos bibliote-
kininkei Barborai Vileišytei, kuri didžiąją jos dalį panaudojo knygoje 
„Kultūrinė Seinų spaustuvės veikla“ (1968 m. išleido Lietuvių katali-
kų mokslo akademija).

N: Žvaigždutė, 1928–1932 m. komplektai; Lietuvos Mokykla, 
1920–1924 m. komplektai; Vileišytė B. Kultūrinė Seinų spaustuvės 
veikla. Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija, metraštis, IV, 1968; Ti-
jūnaitis S. Gyvenimo keliu. Šaltinis, 1968, nr. 4 (Privatūs laiškai ir 
pasikalbėjimai); Vasaitis A. J. apie S. Tijūnaitį // http://www.aidai.eu/
index.php?view=article&catid=175%3A197708&id=2199%3Apa&opt
ion=com_content&Itemid=202.

TOTORAITIS Jonas gimė 1872-12-24 Bliuviškių k. (Griška-
būdžio vlsč., Šakių apskr.), mirė 1941-06-21 ten pat, eidamas šešias-
dešimt devintus metus. Palaidotas Griškabūdyje, vėliau perlaidotas 
Marijampolės senosiose kapinėse, šalia brolių marijonų. Kunigas, is-
torikas.

Gimė pasiturinčio valstiečio šeimoje. Mokėsi Griškabūdžio pra-
džios mokykloje, Marijampolės gimnazijoje baigė 5 klases ir 1890 m. 
įstojo į Seinų kunigų seminariją, kur įsitraukė į lietuvybės veiklą, su-
sidomėjo istorija. 1895 m. buvo įšventintas į kunigus ir pradėjo dirb-
ti Daukšių parapijoje vikaru. Ten jis savarankiškai studijavo istoriją, 
platino draudžiamąją lietuvišką spaudą. Po ketverių metų, gavęs vys-
kupo A. Baranausko leidimą, išvyko studijuoti istorijos į Fribūro uni-
versitetą, kur dalyvavo lietuvių studentų „Rūtos“ draugijos veikloje.  
1904 m. apgynė disertaciją „Lietuva karaliaus Mindaugo laikais iki 
1263 m.“. Grįžęs į Lietuvą, dirbo Daukšiuose. 1905 m. dalyvavo Di-
džiajame Vilniaus Seime, 1906 m. dirbo „Šaltinio“ redakcijoje Seinuo-
se, po to vikaru Šunskuose, redagavo „Žiburio“ kalendorių, darba-
vosi Sintautuose. Jurgiui Matulaičiui atnaujinus marijonų vienuoliją,  
1910 m. vienas pirmųjų davė vienuolio įžadus. Nuo 1911 m. dirbo Sei-
nų kunigų seminarijoje dvasios tėvu. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam 
karui, pasitraukė į Rusijos gilumą, apsigyveno Mogiliove, vėliau Pe-
terburge. 1917 m. grįžo į Lietuvą, dalyvavo Lietuvių konferencijoje 
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Vilniuje, įsitraukė į „Žiburio“ draugijos veiklą, prisidėjo prie „Žibu-
rio“ gimnazijų steigimo Marijampolėje (1918–1923 m. dėstė istoriją) 
ir Seinuose, rūpinosi lietuviškos Seinų kunigų seminarijos atidarymu 
ir metus jai vadovavo. 1918 m. rudenį atvyko į Marijampolės mari-
jonų vienuolyną ir labai padėjo šiai vietai suklestėti. 1921 m. įstei-
gė Marijampolės marijonų gimnaziją ir iki 1937 m. jai vadovavo. Be 
direktoriaus pareigų, dėstė istoriją, lotynų, graikų, vokiečių kalbas, 
kartu profesoriavo Kauno universiteto Teologijos-filosofijos fakultete, 
1924–1925 m. vadovavo Istorijos katedrai, 1930–1933 m. ėjo Lietuvos 
marijonų provincijolo pareigas. 1937 m. buvo atleistas iš universite-
to profesoriaus ir gimnazijos direktoriaus pareigų. Tais pačiais me-
tais paskirtas Marijampolės marijonų seminarijos rektoriumi. 1938– 
1939 m. rinko istorinę medžiagą Vatikano archyvuose. 1940 m. prasi-
dėjus sovietinei okupacijai, apsigyveno tėviškėje, Bliūviškių k., Šakių 
apskr.

Rašyti pradėjo dar būdamas klierikas. Dirbdamas vikaru Dauk-
šiuose, ėmė domėtis Lietuvos istorija, rašė straipsnius apie apylinkių 
piliakalnius į lietuviškus leidinius, rinko tautosaką. Surinkęs 150 pa-
sakų, nusiuntė jas J. Basanavičiui. 1910 m. išleido knygelę „Jaunimo 
globa ir susivienijimai“, 1912 m. – „Konferencijos kunigų rekolekci-
joms“. Vadovėliai „Naujųjų amžių istorija“ (1923) ir „Vidurinių am-
žių istorija“ (1926) buvo ypač populiarūs, 1923–1939 m. pasirodė net 
penkios jų laidos. 1924 m. parašė knygelę „Marijampolės kunigų ma-
rijonų vienuolynas“, 1928 m. „Dešimties (ir 60) Rygiškių Jono gimna-
zijos sukaktuvės“, 1930 m. „Vytautas katalikas“, 1932 m. „Mindau-
gas, Lietuvos karalius“, 1937 m. „Lietuvos Jeruzalė“. yra išlikusios 
penkios mašinėle perrašytos ir spaustuvėje padaugintos istorijos pas-
kaitos (penki sąsiuviniai). 1938 m. jis išleido svarbiausio savo gyve-
nimo veikalo „Sūduvos Suvalkijos istorija“ pirmą dalį. Kūrybinį Jono 
Totoraičio palikimą sudaro 20 knygų ir 232 straipsniai bei recenzijos. 
Nemaža dalis Jono Totoraičio kūrybinio palikimo išliko rankraščiuose, 
kiti jo darbai pražuvo per karus.

Jono Totoraičio kapas yra Marijampolės senosiose kapinėse. Kaip 
ir kitiems vienuoliams marijonams, pastatytas kuklus kryžius, pada-
rytas Marijonų stalių dirbtuvėse. Gimtinėje, Bliuviškių k., Šakių r., yra 
jam skirtas paminklinis akmuo. Griškabūdžio bažnyčios šventoriuje 
pastatyta V. Cikanos išdrožta skulptūra. 2004 m. Marijampolės savi-
valdybės sprendimu 5-ajai vidurinei mokyklai suteiktas Jono Totorai-
čio vardas. 2008 m. dailininkė Neringa Krivičienė nutapė Jono Toto-
raičio portretą, skirtą žymių marijonų galerijai.

SEINų IR SUVALKų APSKRIČIų DELEGATAI LIETUVIų KONFERENCIJOJE VILNIUJE 1917 M. 
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N: Kaluškevičius B.; Misius K. Lietuvos knygnešiai ir darakto-
riai. 1864–1904 m. Vilnius, 2004, p. 486; Lietuvių dvasininkai kū-
rėjai. Vilnius, 2000, p. 408; Marijampolės mokytojai. Šiauliai, 1998,  
p. 36–37; Peckus V. Rygiškiečiai – mokslo, meno ir kultūros veikėjai. 
Marijampolė, 2008, p. 95–97; Katilius A. Profesoriaus Jono Totoraičio 
rankraščiai. Tarp knygų, 1995, nr. 7, p. 29–31; http://www.grazituma-
no.lt/wiki/index.php/Jonas_Totoraitis.

Gausi faktografinė medžiaga, esanti archyvuose, bibliotekų ran-
kraštynuose ir mokslinėse publikacijose, turėtų paskatinti vietinius 
istorikus ir kraštotyrininkus tyrinėti šios konferencijos dalyvių bio-
grafijas ir veiklą. Svarbu ieškoti „savo giminės sąsajų su procesais, 
vykusiais 1917–1918 metais. Tai ypač svarbu dabar, kai šiandieninė 
mokykla klaidžioja kosmopolitizmo džiunglėse ir pamiršo ugdyti savo 
valstybės piliečius [...]. Nors daliai lietuvių padėtų atgaivinti jau miru-
sius tautinės savigarbos jausmus“.

Tautiniam ir valstybės atgimimui iš esmės vadovavo dvasininki-
ja. Gal todėl jos prikelta tauta išlaikė sunkius išbandymus ir sovietinę 

BENJAMINAS KALUŠKEVIČIUS

okupaciją. Kas gi nušalino ir vis dar nušalina dvasininkiją nuo tautinio 
atgimimo ir valstybės kūrimo procesų XX amžiaus pabaigoje ir XXI 
amžiaus pradžioje?
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Vis dėlto ši konferencijos istorija moko ir sunkiausiais momen-
tais, nepalankiausiomis sąlygomis neprarasti vilties, veikti tautos la-
bui. Tikslus turi suformuluoti žmonės, kuriais tauta tiki ir pasitiki.
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JONAS JURAVIČIUS

JOTVINGIų PėDSAKAIS BALTARUSIJOJE

Daugiau kaip prieš tris dešimtmečius kartu su kitais Alytaus rajo-
no ūkių vadovais viešėjau Baltarusijoje, Svisločiaus rajone. Prieš pie-
tus lankėme rajono ūkius, žinoma, geriausius, o po pietų mums parodė 
pramonės objektus. Pabaigoje aplankėme Porozovo miestelyje esantį 
baldų fabrikėlį. Šis fabrikas augino 115 hektarų žilvičių ir iš jų gamino 
baldus – stalą ir penkias kėdes. Dabar tokius baldus gyventojai vasarą 
naudoja soduose, bet anuomet tai buvo deficitinė prekė.

Mums apžiūrinėjant gamyklą darbininkams baigėsi darbo pamai-
na. Gamyklos direktorius Grinevičius aiškino, kad sėkmingai vykdomi 
planai, kad jų gaminama produkcija labai vertinama Rusijoje... Jo pa-
sakojimo klausėsi ir darbininkai. Staiga vienas iš jų taisyklinga lietu-
vių kalba garsiai, kad visi girdėtų, išrėkė:

– Jis jums, lietuviai, viską meluoja. Kad planą įvykdytume, mes 
priversti dirbti po darbo, išeiginėmis dienomis. O kai jau planą įvykdo-
me, tai kitą mėnesį jį išplečia, bet atlyginimas lieka toks pats!..

Stojo nejauki tyla. Baltarusiai nesuprato, apie ką darbininkas kal-
ba, lietuviai išsigando išgirstų žodžių. Tuo metu toks drąsus žmogaus 
pasisakymas reiškė jam nuosprendį. Mūsiškiai žvilgsniais manęs prašė 
taisyti padėtį. Rusų kalba padėkojau šiam žmogui už gražų mūsų dele-
gacijos pasveikinimą lietuvių kalba ir pažadėjau pabendrauti su juo po 
oficialiosios dalies. Numatytos ekskursijos baigėsi. Paskelbta pusan-
tros valandos pertrauka, o po to visi kviečiami į Svisločiaus ligoninėje 
įrengtą pirtį aptarti socialistinio lenktyniavimo. Tais laikais bet kokiai 
ekskursijai paskelbta pertrauka reiškė, kad visi bėgios po parduotuves 
ieškodami reikalingų prekių. Lietuviai Baltarusijos parduotuvėse pirk-
davo ūkio prekes... ir kukurūzų lazdeles.

Su mumis po parduotuves vaikščiojo ir gamyklos darbininkas, tik 
ką šnekėjęs lietuviškai. Dabar jis kiekviename žingsnyje koneveikė ta-
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rybų valdžią. Kai kurie net įtarė, jog jis mūsų delegaciją provokuoja 
ir sugrįžę namo turėsime aiškintis, kodėl „nedavėme tinkamo politinio 
atkirčio“.

Tai buvo maždaug trisdešimties metų vyriškis. Pradėjau su juo 
bendrauti. Teiravausi, ar nėra Porozove kokio nors kolekcionieriaus 
(tada aš pats toks buvau). O gal jis pažįstąs įdomų žmogų (nors jis pats 
mane tuomet labiausiai domino)? Taip, jis patikino žinąs tokį žmogų. 
Jo pavardė beveik tokia, kokia buvo Rusijos caro. Deja, jo neradome 
namuose. Žmona paaiškino, kad darbymetyje vyras dirba kolūkyje 
nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro.

Turėjau valandą laisvo laiko, todėl paprašiau šiandien Baltarusijo-
je sutiktą lietuvį papasakoti apie save.

– Aš nesu lietuvis, – pradėjo savo išpažintį, – gimiau ir augau Po-
rozove, čia baigiau septynias klases, labai norėjau būti jūreiviu, nors 
jūros niekuomet nebuvau net matęs. Mokyklos vadovybė ir kolūkio 
valdžia juokėsi iš šių mano svajonių ir prievarta nuginė į kaimo profe-
sinę mokyklą, kurioje išmokau vairuoti automobilį ir traktorių. Prieš 
armiją pusę metų dirbau kolūkyje vairuotoju. Davė seną sunkvežimį 
– dieną remontuoju, dvi važiuoju. Paėmė į armiją. Pakliuvau į Lietu-
vą, į Sniečkaus miestą. Reikėjo statyti atominę elektrinę. Pradžioje tris 
mėnesius labai vargau (mus vaikantis seržantas paaiškino, kad per tris 
mėnesius jie privalo iš mūsų atimti atsineštą protą ir svorį). Paskui 
gavau naują sunkvežimį ir buvau pasiųstas į kolūkį padėti doroti der-
liaus. Pasibaigus javapjūtei, mane vis dažniau ir dažniau siuntė į šį ko-
lūkį, o jau antraisiais tarnybos metais aš čia dirbau pastoviai. Mačiau, 
kad mano darbas kolūkyje maitina mano pulko vado šeimą. Dažnai 
krovinius veždavau į kitus rajonus, tekdavo ir į Latviją. Buvau instruk-
tuotas, kad valstybinė kelių milicija neturi teisės stabdyti ir tikrinti 
kariškų mašinų, o kariniai tikrintojai nemokėjo perskaityti sąskaitų, 
parašytų lietuviškai.

Pulko vadas, matydamas, kad aš gerinu jo gyvenimą, sutiko leisti 
atostogų, bet liepė suderinti tai su kolūkio pirmininku. Pirmininkas 
pradėjo aimanuoti, kad aš jam labai reikalingas. Tą pačią dieną ka-
sininkė išmokėjo man, kaip geriausiam vairuotojui, nemažą pinigų 
sumą. Gyvenau gerai, tik jaučiau, kad kolūkio žmonės labai jau šaltai 
ir abejingai žiūri į rusų kareivius. Manęs šalindavosi kolūkio vairuoto-
jai – mat buvau kareivis, ne lietuvis ir dar „pirmininko žmogus“.

Kadangi jau daug lietuviškų žodžių supratau, pradėjau mokytis kal-
bėti. Su žmonėmis pradėjau sveikintis lietuviškai, į klausimus atsakinė-
davau lietuviškai, ir pamačiau, kad tai mane labai suartino su vietiniais. 

JONAS JURAVIČIUS
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Didžiausias lietuvių kalbos mokytojas buvo pirmininkas. Pavyzdžiui, 
važiuojame į Latviją ir jis man sako: „Visą kelią su manim turėsi kalbėti 
tik lietuviškai, o būnant Latvijoje su niekuo nekalbėsi rusiškai, aš saky-
siu, kad šis kareivis yra lietuvis, tarnaujantis rusų kariuomenėje.“

Pamačiau, kad Latvijoje dar labiau nemėgsta rusų negu Lietuvoje. 
Pirmąsias politines pamokas apie prieškario Pabaltijo tris valstybes 
išmokau Latvijoje. Čia ir mano pirmininkas drąsiai kalbėdavo apie 
tai, apie ką neužsimindavo Lietuvoje. Latviai manęs irgi nebijojo, nes 
viršininkas jiems mane pristatė kaip lietuvį kareivį, nemokantį rusų 
kalbos. Jie tarpusavyje kalbėdavosi rusiškai, aš įdėmiai klausydavausi 
ir vaidinau nesuprantantį.

Tarnyba ėjo į pabaigą. Pulko vadas apgailestavo, kad tuoj išvyk-
siu. Supratau, jam buvo gaila ne manęs, o bekonų, kuriuos jam atvež-
davau iš kolūkio. Liko savaitė – ir aš laisvas. Pirmininkas pasikvietė 
pietų ir pasiūlė pasilikti kolūkyje. Pažadėjo aprūpinti gyvenamuoju 
plotu, o dirbti reikėtų su dviem lengvaisiais automobiliais – „Volga“ ir 
„Luazu“. Tektų vežioti pirmininką. O dėl atlyginimo sakė: „Susitarsi-
me, nuskriaustas nebūsi.“

Aš pats turėjau slaptą svajonę likti dirbti šiame kolūkyje. Žmo-
nės šneka, kad pirmininko vairuotojas yra pirmas žmogus kolūkyje po 
pirmininko.

Aš jau visur ir su visais kalbėdavau lietuviškai. Daugelis man plo-
davo per petį ir girdavo, kad gerai kalbu. Pirmininkas dabar tapo kas-
dieniu mano mokytoju. Jo didžiausias reikalavimas – kalbėti be rusiš-
ko akcento. Sunkiausia buvo su tuo jūsų dvibalsiu „uo“ – uoga, duona, 
vanduo, man dar ir šiandien ausyse skamba šie žodžiai. Važiuojame, 
kalbamės ir staiga šaukia: „Stok, stok!“ Kas pasidarė, klausiu, o jis 
man: „Pakartok, kaip pasakei žodį „uodas“!

Davė man ir visuomeninio darbo, paskyrė draugovininkų vadu. 
Reikėjo šeštadienį ir sekmadienį vakarais budėti kultūros namuose. 
Man jūsų merginos labiau patiko už mūsiškes, su girtais jos šokti nei-
davo. Didžiausią netvarką šokiuose sukeldavo slapta atėję kareiviai. 
ypač nekultūringi buvo kareiviai iš Vidurio Azijos. Jie mokėjo kaž-
kokį vieną savo tautos šokį ir jį šoko, nesvarbu, kas būdavo grojama. 
Su draugais išgėrusius triukšmadarius išmesdavome iš salės. Tačiau 
vienąkart negalėjome sutvarkyti didelės kareivių grupės, todėl pa-
skambinau į karinį dalinį. Atvažiavo, suėmė ir paskyrė po dešimt parų 
arešto. Nuo tada pasipylė man grasinimai, vadino mane lietuvių nacio-
nalistu. Neilgai trukus jie man atkeršijo. Išėjau iš salės į lauką parūky-
ti, o kieme kareiviai manęs tykojo apsiginklavę lazdomis.

JOTVINGIų PėDSAKAIS BALTARUSIJOJE
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Tik po savaitės ligoninėje atgavau sąmonę. Išgulėjau tris mėne-
sius, tapau invalidu. Sugriuvo viso gyvenimo, ypač ateities, svajonės. 
Pasiūlė darbą atsarginių detalių sandėlininku. Kalbėti lietuviškai mo-
kėjau, bet rašyti – ne.

Po ketverių gero gyvenimo metų grįžau į gimtinę – Porozovą. Po 
metų Baltarusijos gydytojų komisija invalidumo grupę „nuėmė“, bet 
vairuoti mašiną uždraudė. Nesuprantu, ar aš sveikas, ar ne? Įsidar-
binau šiame baldų fabrike. Šalia fabriko yra slaptas karinis dalinys. 
Koks jis slaptas, jei apie jį mes viską žinome?! Nežinau, ar todėl, kad 
nukentėjau nuo rusų kareivių, ar kad perėmiau lietuvių požiūrį į juos, 
bet negaliu aš su jais sveikintis, neatsakau, jeigu ko nors klausia.

Kartą kolūkio pirmininko paklausiau, kodėl jis pasirinko vairuo-
toju mane, nors tarp vietinių buvo gerų vyrų. O jis į mano klausimą 
atsakė klausimu: „O kodėl Lietuvos kunigaikštis Vytautas asmeninei 
apsaugai pasirinko karaimus?“

Į pirtį atvykau laiku. Priėjęs fabriko direktorius atsiprašė „už 
darbininko išsišokimą“. Jis pamanė, kad minėtas darbuotojas prakal-
bo vokiškai, nes lygiai tokiu tonu kalba vokiečiai per rodomus filmus 
apie karą. „Trejus metus tas vyras dirba gamykloje, o nežinojau, kad 
jis moka lietuvių kalbą...“ – sakė.

Važiuoju į Porozovą

Praėjus trečdaliui amžiaus nuo šio įvykio, važiuoju Baltarusijon. 
Noriu aplankyti tris vietas, paminėtas profesorės Vaidos Kamuntavi-
čienės, kur XVII a. gyveno jotvingiai – vadinamoji „Senoji Lietuva“. 
Šiandien, norint pakliūti į Baltarusiją, reikia pereiti „kryžiaus kelią“, 
bet tvarkos juk nepakeisi.

Porozove surandu tą patį medinį namelį, prie kurio buvau aną-
syk. Randu tik vieną žmogų, gyvenantį šioje sodyboje. Tai Jelena Ro-
manovska. Ilgokai šeimininkė negalėjo suprasti mano kelionės tikslo. 
Apgailestavo, kad aš per vėlai atvykau. Va, kai buvo jos uošvis gyvas, 
tai jisai apie Romanovskių giminę būtų galėjęs pasakoti kelias dienas. 
Tačiau pažadėjo apsakyti viską, ką pati prisimenanti iš uošvio pasa-
kojimų.

– 1863 metų sukilime daugelis vyrų, ypač lenkų tautybės, tapo 
sukilėliais, – ėmė pasakoti ji. – Porozove vyrus į sukilėlių būrį subūrė 
Romanovskis. Sukilimui pralaimėjus, Romanovskis į namus negrįžo, 
klajojo kituose kraštuose. Caro valdininkai, nesugaudami vyrų, pyk-
tį išliejo ant čia likusių moterų. Romanovskio žmonai liepė pereiti į 
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stačiatikių tikėjimą, o kai ji katalikybės neatsisakė, buvo prievarta iš-
tremta ir atsidūrė prie Maskvos, moterų vienuolyne. Uošvis sakyda-
vęs, kad dėl šio ištrėmimo buvo kaltas Vilniaus generalgubernatorius 
Muravjovas.

Praėjus keleriems metams, aprimus žmonių gyvenimui, sugrįžo į 
namus Romanovskis. Kažkokiu būdu sužinojo žmonos buvimo vietą. 
Nukeliavo į Rusiją, netoliese vienuolyno įsidarbino tarnu dvare ir slap-
ta su žmona pabėgo. Nebėgo Baltarusijos link, o leidosi Peterburgo pu-
sėn. Kažkokiu keliu išsirūpino audienciją pas Rusijos carą, tikriausiai, 
kad buvo panašios pavardės – caras Romanovas, o jie Romanovskiai.

Romanovskiai gavo caro raštą, patvirtinantį, kad jie laisvi ir kad 
šeimos išskirti negalima. Mano uošvis, apie tai pasakodamas, visada 
iš stalčiaus išsitraukdavo šį raštą ir klausytojams perskaitydavo. Man, 
jaunai moteriai, tie dažni pasakojimai nebuvo įdomūs. Paskui tas caro 
išduotas raštas iškeliavo į Lietuvą.

Mano vyro sesuo Marija mokykloje labai gerai mokėsi. Baigus 
vidurinę, dėl tolesnio jos mokslo turėjo teisę spręsti mokykla ir kolū-
kio valdžia. Ją būtų, ko gero, pasiuntę į kurią nors Baltarusijos profe-
sinę mokyklą. Tačiau moksleiviui pasirinkus Rusijoje esančią moky-
mo įstaigą, vietinė valdžia būna bejėgė. Todėl Marija stojo mokytis į 
Kaliningrado pedagoginį institutą. Baigusi mokytojos mokslus, gavo 
paskyrimą dirbti Lietuvoje, kažkur prie Vilniaus, kur dauguma gy-
ventojų yra lenkai ir rusai. Jai ten buvo gerai. Vyras buvo greitosios 
medicinos pagalbos stoties viršininkas. Dažnai su „Volga“ atvažiuo-
davo mūsų aplankyti, daugelis giminaičių jų dėka buvo apgyvendinti 
ir įdarbinti Lietuvoje. Ir tą caro raštą Marija išsivežė į Lietuvą. Čia ji 
išaugino tris vaikus – dvi dukras ir sūnų. Ji pati jau mirusi. 

Viena duktė buvo mokytoja, kita – inžinierė. Mokyčiausias jos 
vaikas, jauniausias, yra didelio mokslo kunigas. Žinau tik tiek, kad jo 
vardas Miroslavas ir kunigauja Miroslavo parapijoje.

Čia tai bent – važiavau į Baltarusiją ieškoti Romanovskių gimi-
nės, o čia pat, Miroslave, dirba ir gyvena Marijos Romanovskos sūnus! 
Prieš atsisveikindamas su senole pasiteiravau dar, kaip tarybiniais me-
tais Porozove gyveno katalikai.

– Panašiai, kaip ir po 1863 metų sukilimo, – atsakė. – Po Antrojo 
pasaulinio karo užėję rusai ištrėmė daug šeimų į Sibirą. Nukentėjo tik 
lenkų tautybės žmonės, nes jie atseit geriau gyveno už kitus. Prisime-
nu, prieš karą čia visi ramiai gyveno: stačiatikiai turėjo cerkvę, mes 
– bažnyčią, žydai – sinagogą. Per karą žydus išžudė vokiečiai, po karo 
katalikų bažnyčią uždarė. Kiek rašėme Maskvon prašymų, kad kata-
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likams leistų melstis bažnyčioje, gaudavome atsakymą, kad Porozove 
yra veikianti cerkvė ir ten galime melstis.

Suirus Tarybų Sąjungai, atgavome savo bažnyčią. Sulaukėme ir 
kunigo. Aptarnauja mus vienuoliai – pranciškonai iš Lenkijos. Kasdien 
vyksta pamaldos, turime savo bendruomenės namus. Bažnyčią ir jos 
tarnus išlaikome patys, valstybė nepadeda, o cerkvę viduje remon-
tavo, nudažė išorę valstybės lėšomis. Atrodo, kad daugiau pas carą 
keliauti nereikės.

Ružanai

V. Kamuntavičienė rašo, kad Porozovas priklausė Ružanų deka-
natui. 1645 metais dekanatas paliepė Porozovo klebonui vykdyti pra-
ėjusių metų nurodymus. Tikriausiai nesisekė jotvingių „atvesti“ į ka-
talikų tikėjimą, todėl ankstesnius nurodymus liepta toliau įgyvendinti.

Ružanus pirmą kartą aplankiau prieš kelis dešimtmečius. Paskui 
čia atvykdavau kiekvienais metais. Prieš apžiūrėdamas dvaro rūmų 
griuvėsius, jau buvau skaitęs, kad Ružanų Sapiegų rūmai buvo vadi-
nami LDK Versaliu.

Seniau čia besilankant, nepaisydama metų laiko ar nepalankaus 
oro, visada prisistatydavo pagyvenusi moteris, mandagiai pasiūlyda-
ma gidės paslaugas. Pasakotoja labai gerai žinojo Sapiegų giminės is-
toriją, rūmų likimą. Savo klausytojams ji primindavo, kad labiausiai 
rūmų ansamblis nukentėjo po karo, kuomet tarybinė vietos valdžia 
netrukdė žmonėms ardyti rūmų, imti plytų ir kitų statybinių medžia-
gų. Vietinė „gidė“ savo pasakojimą vienišiems turistams pabaigda-
vo istorija, kaip Sapiega atvykusiam LDK kunigaikščiui Vladislovui 
Vazai padovanojęs gryno aukso dubenį iš ryto apsiprausti. Išlydėdama 
svečius pro vartus, ji parodydavo kolonoje išmuštą skylę, kurioje at-
seit Sapiegos buvo paslėpę visą rūmų auksą. Tarybiniais metais slapta 
atvykę iš Prancūzijos Sapiegų palikuonys tą auksą pasiėmę. Manau, 
kad ši pasakojimo dalis buvo jau gidės vaizduotės kūryba.

Po kelių susitikimų su gide pajutau, kad ji apie šiuos rūmus ir 
Sapiegas žino daug daugiau, negu pasakoja. Į man rūpimus klausimus 
ji visada rasdavo pagrįstus atsakymus. Pasisakė, kad ilgus metus va-
dovavo Ružanų bibliotekai ir buvo surinkusi apie rūmus daug istorinės 
medžiagos. Tačiau anuomet šios žinios Baltarusijoje niekam nebuvo 
nei įdomios, nei pageidaujamos. Buvusi bibliotekininkė gyveno šalia 
rūmų, bet prie atvykusiųjų prieidavo tik tuomet, jeigu automobilio 
valstybiniai numeriai nebuvo baltarusiški. Buvo matyti, kad moteris 
gyveno vargingai, tačiau iš lankytojų atlyginimo neprašė.
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Atvykus į Sapiegų rūmus 2016 metais, prie paradinių durų mane 
sutiko būrelis moterų su gražiomis gėlėmis rankose. Sutiko, bet gėlių 
neįteikė. Paaiškėjo, kad tądien muziejus užsakytas ir išpirktas... ves-
tuvininkų. Po 15 minučių muziejuje turėjo prasidėti civilinė santuoka.

Sužinojusios, kad atvykau „iš tolimos Lietuvos“, nusprendė pa-
dėti. Viena iš darbuotojų pasisiūlė trumpai pabūti mano vadove.

Pirmieji muziejininkės sakiniai buvo panegirika Sapiegų giminei. 
XVII amžiuje Leonas Sapiega pastatė Ružanų pilį, kurioje apsilankė 
du LDK karaliai. Pilis pirmą kartą nukentėjo XVII a. pilietinio karo 
metu. XVIII a. pabaigoje LDK kancleris Aleksandras Sapiega čia pa-
statęs dvarą. Jį sudarė keturi dideli korpusai. Pagrindiniame korpuse 
buvo kabinetai, šokių salė, svečių kambariai ir Sapiegų miegamieji. 
Rytiniame korpuse – maniežas arkliams ir teatras. Vakariniame korpu-
se – archyvas, biblioteka ir meno galerija. Atskirame pastate gyveno 
teatro artistai, aptarnaujantis personalas ir apsauga.

Po 1830–1831 m. sukilimo dvaras buvo konfiskuotas. Jį nupirko 
žydai, kurie dvarą pavertė gamykla. Kuriuose pastatuose gamyba ne-
vyko, tie neprižiūrimi iro. 1914 metais gaisras nuniokojo pagrindinį 
korpusą, kurio tarpukariu niekas neremontavo. 1944-aisiais vokiečiai 
pasitraukdami rūmus padegė. O kad rūmai labiausiai nukentėjo tary-
biniais laikais, apie tai „naujoji“ mano gidė neužsiminė nė žodeliu.

2008 metais prasidėjo rūmų restauravimas. Restauruoti paradiniai 
vartai ir du pastato sparnai, kuriuose yra įkurtas muziejus.

Pasakiau, kad mane labiausiai domina prieš 300 metų čia gyvenę 
jotvingiai. Moteris iš karto pareiškė, kad jos darbo programoje jotvingių 
temos nėra. Nors galiausiai prisiminė, kad Minske studijuodama istoriją 
kažkuriame kurse apie jotvingius turėjusi parašyti kursinį darbą. Per-
skaičiau jai ištrauką iš istorijos metraščio „Terra Jatwezenorum“, kad 
Ružanų dekanato, Porozovo, Kosovo, Olševo senuose vizitacijos aktuose 
parašyta, jog „parapijiečiai mišrūs, kilmingi daugiausiai katalikai, liku-
sieji graikų apeigų, o kiti „Senąja Lietuva“ vadinami“. Kad šiame krašte 
jotvingiai buvo vadinami „Senąja Lietuva“, Ružanų istorikė nežinojo.

Tadas Kosciuška

Lankausi trečioje V. Kamuntavičienės paminėtoje Ružanų deka-
nato parapijos vietoje. Dabar čia labiausiai žinomas Tado Kosciuškos 
memorialinis muziejus, esantis Bresto srities pakraštyje, šalia Kosovo 
miestelio.

Muziejaus darbuotoja, sužinojusi, kad esu iš Lietuvos, iš pradžių 
atsiprašė. Ekskursijas priiminėja ir aiškina lenkų, anglų, rusų, balta-
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rusių kalbomis, o lietuvių dar neišmoko. Muziejaus lankytojų, ypač 
vasarą, daugiausiai būna iš Lenkijos, bet dažni svečiai ir iš JAV, Švei-
carijos, Prancūzijos...

Muziejus atidarytas 2004 metais. Buvo išlikę tik buvusio kuklaus 
dvarelio gyvenamojo namo pamatai. Iš viso atstatyti trys pastatai. 
Statybos ir restauravimo darbus finansavo Amerikoje įsteigtas Tado 
Kosciuškos fondas. Šią sodybą buvo nupiešęs Napoleonas Orda, išliko 
taip pat prieškarinio dvarelio nuotraukos. Keitėsi sodybos savininkai. 
Per Pirmąjį pasaulinį karą dvaras buvo apiplėštas. Tarpukariu, 1936 
metais, lenkų valdžia čia įrengė kuklų muziejėlį Tado Kosciuškos gar-
bei. 1942-aisiais rusų partizanai sodybą sudegino kartu su kitoje kelio 
pusėje esančiais Puslovskio rūmais. Taip rusų partizanai „laisvino“ 
Baltarusiją nuo vokiečių.

Kosciuškos buvo kilę iš neturtingos baltarusių šlėktos, nors turėjo 
savo herbą ir antspaudą. Tadas Kosciuška gimė 1746 metais, pakrikš-
tytas Kosovo bažnyčioje. Iki 9 metų buvo mokomas namuose, vėliau 
mokykloje mokė vienuoliai. 1765-aisiais įstojo į Varšuvos kadetų kor-
pusą. Mokyklą baigė kapitono laipsniu. 1769 m. gavęs karališkąją sti-
pendiją, išvyko į Prancūziją. Paryžiuje mokėsi karo inžinerijos, meno 
akademijoje gilino žinias apie dailę ir skulptūrą. Kalbėjo penkiomis 
kalbomis, skambino fortepijonu ir pats kūrė muziką.

Sėkminga buvo jo karinė karjera Amerikoje. 1783 metais už da-
lyvavimą nepriklausomybės kovose Tadui Kosciuškai JAV kongresas 
suteikė brigados generolo laipsnį. Grįžęs į Lietuvos–Lenkijos valstybę 
vadovavo dviem armijoms – Lietuvos ir Lenkijos. Po dvejų metų jam 
suteiktas generolo leitenanto laipsnis. Prasidėjus 1794-ųjų sukilimui, 
T. Kosciuška tapo Žečpospolitos karinių pajėgų vadu. Spalio mėne-
sį, sukilėlių armijai pralaimėjus mūšį prie Varšuvos, sunkiai sužeistas  
T. Kosciuška pateko į nelaisvę ir buvo kalinamas Peterburgo tvirtovė-
je. Po Rusijos carienės Jekaterinos II mirties jos sūnus Povilas I, tapęs 
caru, Kosciušką amnestavo ir leido jam išvykti į užsienį. Buvęs sukilė-
lių vadas pasirinko Šveicariją.

Dar esant jam gyvam, buvo aukštai įvertintas už nuopelnus. Gar-
bės piliečio vardą jam suteikė JAV ir Prancūzija. Aukščiausiais vals-
tybiniais ordinais apdovanojo JAV ir Žečpospolita, vėliau buvo pripa-
žintas nacionaliniu herojumi Lenkijoje ir JAV.

– Kam sekasi darbe, nesiseka meilėje, – sakė gidė. Tadas kilo kari-
nės karjeros laiptais, bet meilėje nesisekė. Generolas šeimos nesukūrė. 
Pirmoji jo meilė buvo Liudvika Sosnovska – vaivados duktė. Jos tėvas 
nenorėjo nė girdėti apie dukters vestuves su neturtingu jaunikiu. Pla-
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nas pagrobti mylimąją nepasisekė. Tėvai ją skubiai prievarta ištekino 
už kunigaikščio Juzefo Liubomirskio. Būdamas 44 metų, T. Kosciuška 
įsimylėjo aštuoniolikmetę Teklę Žurovskają, bet ir jos tėvai buvo prie-
šingi jų vedyboms.

Tadas Kosciuška 1817 m. mirė Šveicarijoje. Nuo jo mirties praėjo 
200 metų. Simboliška, kad pasaulyje Tadui Kosciuškai yra pastatyta 
apie 200 paminklų, jo vardu pavadinta miestai, gatvės, kalnai nuo JAV 
iki Australijos.

– Šiandien Baltarusija didžiuojasi – tai mūsų tėvynės sūnus, nors 
lenkų turistai man prieštarauja, sako, kad „jis mūsų, tikras lenkas“. 
Tada aš pasitaisau ir sakau, kad Tadas Kosciuška ir Adomas Mickevi-
čius yra lenkų, lietuvių ir baltarusių vyrai, – sako gidė.

Puslovskio pilis-dvaras

Iš Tado Kosciuškos dvaro kiemo matyti esantys kitoje kelio pusė-
je didingi, milžiniški Puslovskio dvaro pastatai. Rūmai su parku iškilo 
1838 metais. Buvo 132 kambariai. 12 pilies bokštų simbolizavo metų 
laikus, 4 centriniai bokštai reiškė derliaus mėnesius: gegužę, birželį, 
liepą, rugpjūtį. Pilis pastatyta taip, kad dienos saulė visiškai apšvies-
davo kiekvieną kambarį. Vidaus koridorių sistema leido pro langus 
prasiskverbti saulės spinduliams į kiekvieną pilies kampą. Dvarą savo 
lėšomis pastatė vaivada Kazimieras Puslovskis, bet jo anūkas jį pralo-
šė (lošdamas kortomis).

Su šiuo dvaru susiję daug legendų. Esą, parodų salėje buvusios 
stiklinės grindys, po kuriomis plaukiojo žuvys. Kita legenda pasakoja 
apie dvaro šeimininko laikomą „naminį“ liūtą, kurį nakčiai jis išleis-
davęs saugoti dvarą nuo vagių. Tačiau pats neįtikimiausias mitas, kad 
tarp šio Kosovo dvaro ir Sapiegų rezidencijos Ružanuose buvęs 25 ki-
lometrų ilgio tunelis.

2008 metais dvaras pradėtas restauruoti. Restauratoriai žada at-
kurti dvaro sodą ir gėlių kambarius, bus viešbutis, civilinės metrikaci-
jos biuras ir restoranas.

Miroslave pas Romanovskių anūką

Grįžęs iš Baltarusijos einu tiesiai pas Miroslavo parapijos kleboną 
Miroslavą. Dėstau jam savo žinias apie Romanovskių giminės praeitį. 
Matau, jis geriau žino šią istoriją už mane. Caro dovanojimo raštas guli 
knygose pas vyriausiąją seserį. Neseniai kunigas buvo seseriai apie šį 
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dokumentą užsiminęs, bet ta prisipažinusi, kad jis kažkur tarp knygų 
užsimetęs. Juk prabėgo tiek daug metų, o jo niekam neprireikė. Gal 
kada nors atsitiktinai bus rastas...

Kunigas Miroslavas ankstyvoje jaunystėje dažnai lankydavo-
si Porozove pas senelius. Tėvas jam leisdavo net automobilį vairuoti 
į Baltarusiją. Nepatiko jam tuomet Baltarusijoje. Lietuvoje gyventi 
buvo geriau, todėl daug giminių iš Baltarusijos kunigo tėvų dėka gavo 
darbą ir susirado gyvenamąją vietą Lietuvoje. Nei vienas iš jų negrįžo 
Baltarusijon. 

O Miroslavas, baigęs vidurinę mokyklą, įstojo į Vilniaus kunigų 
seminariją, paskui studijavo Lenkijoje, Liublino katalikiškajame uni-
versitete.

Apie kunigą Miroslavą Alytaus šv. Benedikto gimnazijos direkto-
rius Vytautas Brigaila taip atsiliepė:

– 2001 metais mano vadovaujamoje mokykloje kapelionu pradėjo 
dirbti kunigas Miroslavas. Nuostabiai sutarė su mokiniais, jaunimu. 
Kiekvieną vasarą, atostogų metu, dviračiais vykdavo su grupe jau-
nuolių į piligrimines keliones. Aplankė daugelį Europos šalių, jų šven-
tąsias vietas. Artimiausia kelionė buvo į Žalgirio mūšio vietą, paskui 
pasiekė Čenstakavą, Portugaliją, Romą ir daug kitų vietų.

Dirbdamas mokykloje mokėsi Liublino katalikiškajame universi-
tete ir 2015 metais jam buvo suteiktas teologijos mokslų daktaro var-
das. Jo perkėlimas dirbti klebonu į Miroslavo parapiją mums, moky-
klai, buvo labai nenaudingas.

Pakalbinau ir Miroslavo parapijos giesmininką Valentiną Čer-
niauską. Jis pasakė:

– Klebonas Miroslavas per metus ūkinių darbų bažnyčioje, jos 
aplinkoje atliko daugiau, negu buvo padaryta per praėjusius 20 metų. 
Miroslave yra gimnazija, seniūnija, kultūros namai ir parapija. Di-
džiausią kultūrinį, šviečiamąjį darbą tarp suaugusiųjų atlieka bažny-
čia, vadovaujama klebono Miroslavo. Į jo organizuojamas ekskursijas 
po Lietuvą, Lenkiją visi norintys pakliūti negali, nors visada vyksta po 
100 žmonių. 2016 metais su jaunimo grupe kunigas lankėsi Krokuvoje, 
susitiko su popiežiumi.

Pasiteiravau ir paties klebono, ar žino, kad jo motina į Lietuvą 
atvyko iš jotvingių krašto.

– Žinau, ir žinau, kad aš dabar gyvenu buvusiose jotvingių žemė-
se, vardu Sūduva.
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JURGITA STANKAUSKAITė

APIE ŠIURPILIO KRANTUS SKALAUJANČIO 
EGLyNėLIO EGLĘ

Šiurpilis – tai vienas brangiausių Sūduvos krašto gintarų, kurį 
paliko šios teritorijos gyventojai jotvingiai. Sakoma, kad tai buvęs di-
džiausias gynybinis kompleksas, daugelį metų saugojęs ne tik savo 
pilies įgulą, turtus ir aplink išsidėsčiusias gyvenvietes, jų žmones, bet 
ir kitus, mažesnius piliakalnius, pasiruošusius stoti į kovą su didžiau-
siu priešu – kryžiuočiais. Žvelgiant į Šiurpilį iš viršaus, į iškilusias tri-
jų kalvų viršūnes ir jas supančius keturis ežerus, galima įsivaizduoti, 
kaip labai buvo mylima ir gerbiama ši žemė bei sava gentis, jeigu jos 
apsaugai pasirinkta svetimiems sunkiai prieinama vieta.

Ne be reikalo Šiurpilis savo praeitimi ar gamtos grožiu traukė ir 
vis dar traukia archeologus, istorikus, literatūrologus arba paprastą 
plikomis rankomis žemę dirbantį kaimo žmogų. Čia galima ieškoti 
atsakymų į vis dar neatsakytus klausimus arba naujai klausti: kodėl 
tokia galinga, sumaniai įrengta ir gintis pasiruošusi tvirtovė neatlaikė 
priešų puolimų; kodėl Šiurpilis nuolat stebina naujai iškilusiais radi-
niais; kodėl čia sklinda sunkiai suvokiama aura; kodėl nesibaigia, pa-
vyzdžiui, Eglės žalčių karalienės pasaka arba atsiranda naujos, nieka-
da negirdėtos mistinės istorijos ir pasakojimai.

Verta atkreipti dėmesį į pačius pasakojimus, kurie įdomūs tiek 
vaikams, tiek suaugusiems. Vieni būna tikroviškesni, kiti tarsi išplėšti 
iš fantastinės knygos puslapių. Viskas priklauso nuo paties kūrėjo, jo 
fantazijos, pasaulėžiūros, santykio su gyvenimu ir vieta arba objektu, 
apie kurį formuojamas tekstas. Kalbant apie legendas ir pasakojimus, 
jų kūrėjo (arba kūrėjų) nurodyti neįmanoma. Taigi ir apie Šiurpilį su-
kurtų žodinių tekstų autoriai nėra žinomi, tačiau vien dėl jų gausos 
galima teigti, kad ši vieta buvo išskirtinė.
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Šiurpilis plačiai aprašytas įvairiuose veikaluose. Aleksandro Po-
lujanskio knygoje „Kelionės po Augustavo guberniją“ (Aleksander 
Połujański „Wędrówki po gubernji augustowskiej“) ne tik atsižvelgia-
ma į piliakalnio istoriją, bet ir susitelkiama ties Šiurpilio teritorijoje 
sklindančiais padavimais. Labai dažnai juose atsiranda žinomos lietu-
vių liaudies pasakos „Eglė žalčių karalienė“ Eglės paveikslas. Svarbu 
paminėti, kad Sūduvos krašte, esančiame Lenkijos teritorijoje, taip 
pat gerai žinoma minėta pasaka, kurios herojė „apsigyvena“ Šiurpilio 
vandenyse arba Eglinės piliakalnyje, kurį kadaise, anot žmonių pasa-
kojimų, supo vanduo.

Eglė – jauna, graži ir paslaptinga mergelė, gyvenanti Šiurpilio 
tvirtovės dvasioje. Ji turi antgamtinių gebėjimų netikėtai pasirodyti 
ir pradingti. Čia ji vadinama karalaite, karaliene, mergele arba nim-
fa. Jos vardas glaudžiai susijęs su Šiurpilio krantus skalaujančių ežerų 
pavadinimais. Verta prisiminti, kad jotvingių valdos buvo iškilusios 
tarp keturių plytinčių ežerų – Šiurpilio, Tchličisko, Eglynėlio ir Egly-
no. Pastarieji du pavadinimai siejami su Eglės vardu, tačiau nėra aišku, 
ar pasakų herojės vardas kilęs nuo ežerų pavadinimų, ar atvirkščiai. 
Kažin ar įmanoma rasti atsakymą.

Viename pasakojime, tiksliau, padavime, kaip rašo A. Polujans-
kis, piešiama lietuvių nimfa Eglė. Jame iškyla nepaprastai gražus 
Eglės paveikslas. Kadangi pats padavimas yra naujas ir negirdėtas 
arba neišpopuliarintas, prasminga jį išversti į lietuvių kalbą, pristatyti 
platesnei visuomenei ir šiek tiek panagrinėti.

XVIII a. gyveno ūkininkas Misiukevičius. Kadangi vyras turėjo 
nemažai darbų, pagalvojo, kad nekvaila būtų įdarbinti jauną pagal-
bininką, galintį nudirbti sunkius ūkio darbus. Kaip sugalvojo, taip ir 
padarė. 

Neaišku iš kur, bet netrukus į Misiukevičiaus namus atkeliavo 
darbštus bernelis. Ūkininkas juo labai pasitikėjo, nes galėdavo jam 
patikėti kiekvieną darbą.

Kartą jaunasis pagalbininkas išėjo žemės arti. Darbo buvo 
daug. Arė jaučiais dirvą nuo ankstyvo ryto iki pietų. Sulaukęs pietų 
meto paleido jaučius į pievas prie pat Eglynėlio krantų. Darbas sun-
kus, tad reikėjo pasistiprinti. Sočiai pavalgęs nusprendė pasnausti 
po tyliu ir ramiu dangumi. Miegas buvo toks saldus, jog atsikėlė tik 
pačiais pavakariais. Jaunuolis išsigando pažvelgęs į besileidžiančią 
saulę. Diena jau baigėsi, o jis nespėjo išarti lauko. Nusispjovė iš pyk-
čio, giliai atsiduso ir persižegnojęs nusprendė imtis darbo. Oi, kaip 
jis nustebo neradęs savo jaučių...

APIE ŠIURPILIO KRANTUS SKALAUJANČIO EGLyNėLIO EGLĘ



346

– Kas čia dabar? Kur dingo mano jaučiai? Neteko girdėti, kad 
dienos metu galima jaučius pavogti. Gal juos Ežerinis1 nuskandino, o 
gal velnias nuviliojo į girią? Kad juos kur tuos velnius! Motina Šven-
čiausioji, turbūt tik piktosios dvasios nuviliotas taip ilgai miegojau...

Supratęs, kad jaučiai patys neatsiras, išėjo jų ieškoti. Ir ten žiū-
rėjo, ir šen dairėsi, niekur nerado šeimininko jaučių. Vargšeliui net 
rankos nusviro. Staiga priešais save išvydo nuostabaus grožio mer-
giną, vardu Eglė. Nors ji dėvėjo juodus rūbus, vis tiek buvo be galo 
graži. Ši jo paklausė:

– Ko liūdi? Kodėl toks susirūpinęs?
Bernelis užklaustas labai susigėdijo, bet įgavęs drąsos ėmė ir 

papasakojo Eglei nelaimingą nutikimą.
– Galiu surasti tavo jaučius, – Eglė atsakė. – Jeigu ir tu man 

padėsi. Išlaisvink mane iš kančių. Negaliu šiame ežere gyventi viena 
be mylimo bernelio.

– Viską padarysiu, ko tik panorėsi, – žemai nusilenkęs tarė jau-
nuolis.

– Gerai, – toliau kalbėjo Eglė, – tačiau privalai pažadą tesėti.
– Už jaučių suieškojimą esu pasiruošęs išpildyti visus tavo norus.
– Privalai paimti mane ant rankų ir devynis kartus nunešti nuo 

šio kalno iki pat griovio, jungiančio Tchličisko ir Eglyno ežerus.
– Ne tokius svorius esu nešiojęs. O jūs, panele, juk ne iš akmens 

sulipdyta. Vienas juokas.
– Nepasitikėk taip savo jėgomis. Ne tokia jau čia paprasta už-

duotis, kaip tau gali atrodyti. Atsimink, kad nešdamas mane nuo kal-
no negali atsigręžti. Kitaip tavo vargas nueis niekais.

– Argi man įdomu žiūrėti atgal, kai priešais turiu tokį grožį?
– Gerai, jaunuoli. Nežinau, ar ištvermingai laikysies duoto žo-

džio. Pažiūrėsim.
Ir nusivedė Eglė jaunuolį į kalną. Šis švelniai paėmė ją į glėbį ir 

su malonumu leidosi nuo kalno. Esant visai arti griovio, staiga šalia 
nuo kalno nuriedėjo keli akmenys. Jeigu jaunuolis nebūtų pasparti-
nęs žingsnių, kažin ar nebūtų jo užgavę. Nieko nelaukdamas tęsė, 
ką pažadėjo. Kuo daugiau kartų nunešė Eglę nuo kalno, tuo labiau 
šviesėjo jos rūbai, o veidas skaistėjo. Jaunuoliui atrodė, kad aštuntą 
kartą leisdamasis nuo kalno mato ne gražią merginą, o tikrą dievai-
tę. Laimingas jautėsi nešdamas neapsakomo grožio merginą, bet dar 
labiau džiaugėsi dėl to, kad paskutinį kartą teks bėgti nuo aukšto kal-

1 Ežerų dievas.
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no. Įveikęs pakalnės pusiaukelę, išgirdo tarsi Perkūno trenksmą. Jam 
už nugaros pradėjo riedėti didžiuliai akmenys. Išsigandęs riedulių 
garso, galinčio abu pražudyti, atsigręžė į kalną ir sustingo iš baimės. 
Eglė jam tarė:

– Pražudei mane, berneli. Neišlaisvinai manęs iš kančių. Teks 
man čia gyventi dar ne vienus metus. Lik sveikas! 

Vargšas jaunuolis neteko ne tik jaučių, bet ir gražuolės Eglės. 
Nuliūdęs grįžo namo ir viską papasakojo savo šeimininkui. Kuo bai-
gėsi jaunojo padėjėjo istorija, iki šiol nežinia2.

Ši Šiurpilio Eglė negyvena kur nors pasakų pasaulyje. Eglynė-
lio Eglė geba pasirodyti mirtingiesiems. Verta atkreipti dėmesį, kad 
šiame padavime tiksliai nurodomas istorijos laikas, ko paprastai fan-
tastiniuose pasakojimuose nebūna. Galbūt ne be reikalo jis vadinamas 
padavimu, kurio tikslas įprasminti ypatingą vietą, kūriniu perduoti 
tos vietos paslaptingumą ar istorinį įvykį. Sudėtinga pasakyti, ar toks 
XVIII a. gyvenęs jaunuolis galėjo regėti mistinę asmenybę Eglę. Gal 
tai tik paprastas jaučius praganiusio bernioko prasimanymas, o galbūt 
tik sapnas.

Įdomu, kad padavime susipina du tikėjimai. Minimos yra seno-
jo tikėjimo dievybės (Perkūnas, Ežerinis, Velnias) ir krikščioniškojo 
pasaulio esybės (Motina Švenčiausioji, piktoji dvasia). Galima teigti, 
kad tai yra tam tikra informacija skaitytojui, jog konkrečiai nusaky-
toje vietoje susipina du laikai, tarsi du skirtingi gyvenimai. Vienas 
įprasmina tolimą praeitį, šiuo atveju jotvingių gyvavimo laikus, ku-
riais žmogaus likimas priklausė nuo dievų, o kitas labai panašus į šiuo-
laikinį pasaulį, kuriame pagalbos ir paguodos ieškoma krikščioniška-
jame tikėjime. Eglės paveikslas tampa jungtimi tarp vieno ir kito laiko, 
galbūt ir dviejų skirtingų erdvių: realios ir mistinės. Šio padavimo Eglė 
savo pasirodymu ir bandymu suteikti pagalbą žmogui tarsi bando nu-
tiesti tiltą tarp dviejų erdvių, kurioms turbūt neįmanoma susikirsti. 
Tačiau galima ieškoti atsakymo, ar šiuo kūriniu nesiunčiamas įspėjimo 
ženklas, kad reikia būti atsargiems, negalima žaisti su antgamtinėmis 
būtybėmis, protėvių dievais.

Kažin ar Šiurpilio piliakalnį skalaujantys ežerai neslepia daugiau 
paslaptingų pasakojimų, kuriuos kurdami žmonės siekė ne tik išva-
duoti savo mintis, bet ir meniškai perduoti vietos svarbą, jos nepa-
prastumą, skirtingų pasaulių tvyrojimą virš praeities ir dabarties, pa-

2 Aleksander Połujański, Wędrówki po gubernji augustowskiej. Warszawa: Gazeta Co-
dzienna, 1859, p. 137–141.
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statyti žodžiais nulipdytą paminklą seniems žemės valdovams atminti, 
atskleisti iškilusių piliakalnių ir išsiliejusių ežerų prasmę, galiausiai 
per Eglės paveikslą atkreipti įvairaus amžiaus skaitytojų ar klausytojų 
dėmesį į tylų Šiurpilio egzistavimą.
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STRESZCZENIA ARTyKUŁóW

NA KRĘTyCH ŚCIEŻKACH HISTORII

Stanislovas Sajauskas 
FOTOGRAF KAZyS LUKŠyS I JEGO DZIAŁALNOŚĆ  
W POŁUDNIOWEJ LITWIE
 
W artykule została przedstawiona krótka biografia fotografa  

i operatora filmowego, obywatela Stanów Zjednoczonych Kazysa Lu-
kšysa oraz przegląd jego działalności fotograficznej. K. Lukšys uro-
dził się w 1892 r. we wsi Vazgirdonys, w rejonie orańskim (Varėna). 
Do Stanów Zjednoczonych wyjechał w 1910 r. Początkowo pracował 
w kopalni węgla. Podczas I wojny światowej służył w wojsku, a po 
jej zakończeniu kontynuował naukę. Uzyskał uprawnienia elektryka  
i operatora filmowego. Odwiedzał litewskie kolonie, pokazując pu-
bliczności filmy z napisami w języku litewskim.  

Do Litwy przyjeżdżał z kamerą. Tworzył filmy dokumentalne, 
które następnie pokazywał swoim rodakom w Stanach Zjednoczo-
nych. Nakręcił ponad 100 dokumentów o ówczesnych wydarzeniach 
na Litwie. Równocześnie fotografował litewskie krajobrazy, sprzeda-
jąc je potem mieszkającym w Ameryce rodakom. W 1928 r. w Rosie-
niach (Raseiniai) wybudował dom, w którym zamieszkał z rodziną. 
Tam założył kino „Romuva”, studio filmowe „K. Lukšys ir Ko” i otwo-
rzył hotel. W latach 1922-1940 K. Lukšys 15 razy odwiedził Litwę. Po 
obu stronach Atlantyku wyświetlał filmy dokumentalne przedstawia-
jące życie rodaków mieszkających po przeciwnych brzegach oceanu.

Działalność twórczą K. Lukšysa przerwała sowiecka okupacja 
Litwy 15 czerwca 1940 r. Zabrano mu dom, skonfiskowano sprzęt fil-
mowy i fotograficzny, zamknięto spółki. Przed wybuchem II wojny 
światowej K. Lukšys zdążył jeszcze wrócić do Stanów Zjednoczo-
nych. Członkowie jego rodziny, po złożeniu wniosku o pozwolenie na 
wyjazd, zostali oskarżeni o zdradę sowieckiej „ojczyzny” i na długie 
lata uwięzieni w syberyjskich łagrach. 
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K. Lukšys zmarł w 1963 r. w Santa Monica (Kalifornia).
Fotograficzna spuścizna K. Lukšysa rzadko docierała do anek-

towanej przez Sowietów Litwy i nie była publikowana. Dopiero po 
restytucji niepodległości w 1990 r., dzięki pomocy K. Bačkevičiusa, 
Muzeum Narodowego, Biblioteki Narodowej im. M. Mažvydasa, Mu-
zeum Historyczno-Krajoznawczego w Rosieniach oraz prywatnych 
kolekcjonerów, autorowi artykułu udało się zebrać ok. 400 zdjęć litew-
skich krajobrazów autorstwa K. Lukšysa. W artykule po raz pierwszy 
jest publikowana część fotografii wykonanych w regionie Dajnawy 
(Dzukiji) i Sudowii (Suvalkiji; określenie Suwalszczyzny).

Deimantė Aidukaitė 
GŁOŚNE ZAŚLUBINy OPISANE  
W PRZEDWOJENNEJ PRASIE

Każda młoda para ma swoją historię zaślubin. Część z nich od-
chodzi w niepamięć, inne zostają uwiecznione. Celem artykułu jest 
przegląd wydarzeń weselnych, które zostały opisane w przedwojen-
nej prasie. Autorzy artykułów, by wzbudzić zainteresowanie czytelni-
ków, nie szczędzili własnych spostrzeżeń, porad oraz finezyjnego hu-
moru. Krótkie relacje ślubne, pochodzące z parafii usytuowanych na 
południowym krańcu Litwy, zasługują na bardziej wnikliwą analizę, 
ponieważ zawierają również informacje o specyfice ślubów w okresie 
przedwojennym. Dokładne, a czasem jedynie fragmentaryczne, dane 
ze wspomnianych artykułów udaje się autorce przypisać konkretnym 
parom nowożeńców.

Deimantė Aidukaitė 
O CZyM ŚWIADCZĄ METRyKI ZGONóW ŁOŹDZIEJSKIEJ 
PARAfII RZyMSkOkATOLICkIEJ

Śmierć zawsze towarzyszyła ludziom. Epidemie chorób zakaź-
nych zbierały śmiertelne żniwo wśród całych rodzin, przede wszyst-
kim zaś wśród dzieci. Zdarzało się, że jednego dnia rodzice chowa-
li jedno, po tygodniu drugie, a w ciągu następnych kilku dni trzecie 
dziecko. W okresie przedwojennym śmierć dziecka nadal była w Li-
twie zjawiskiem dość naturalnym. Kraj znajdował się w europejskiej 
czołówce pod względem wskaźnika umieralności niemowląt. Wysoka 
śmiertelność panowała również wśród dorosłych. Szacuje się, że dłu-
gość życia w latach 1938-1939 wynosiła niecałe 55 lat. Długość życia 



351

i umieralność niemowląt należą do najbardziej wiarygodnych wskaź-
ników dobrobytu społecznego. W sposób obiektywny odzwierciedlają 
one warunki życia społeczeństwa, poziom opieki medycznej, sposób 
odżywiania, warunki higieniczne itp. 

Jakie zatem choroby były najczęstszą przyczyną śmierci przed II 
wojną światową? Jak wysoka była umieralność niemowląt? W jakich 
proporcjach występowały zgony z przyczyn naturalnych oraz przed-
wczesne (np. w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zabójstwa czy sa-
mobójstwa)? Częściowo odpowiedzi na te pytania zawierają kościelne 
księgi metrykalne zgonów. W tym celu dokonano analizy ksiąg zgonów 
w łoździejskiej (Lazdijai) parafii rzymskokatolickiej z lat 1922-1938. 
Wówczas parafia należała do powiatu sejneńskiego – najmniejszego za-
równo pod względem ludności, jak i obszaru. Według spisu ludności  
z 1923 r., gmina Łoździeje liczyła 6698 mieszkańców. Miasto było cen-
trum administracyjnym powiatu i posiadało jedyny w regionie szpital.

Gintaras Lučinskas 
LICZBA OFIAR HOLOKAUSTU W OLICIE – SOWIECKIM 
WyMySŁEM?

Po okupowaniu Olity (Alytus) przez wojska niemieckie latem 
1941 r. w lesie w Widzgirach (Vidzgiris) rozstrzeliwano i grzebano 
w zbiorowych mogiłach ludność żydowską. Las ten stał się miejscem 
wiecznego spoczynku Żydów z Olity i okolicznych miejscowości.  
W czerwcu 1959 r. odsłonięto obelisk upamiętniający te wydarzenia.

Zarówno w czasopismach, encyklopediach i literaturze propa-
gandowej z czasów sowieckich, jak i współcześnie (już po restytu-
cji niepodległości w 1990 r.) w pracach historycznych, w prasie oraz  
w mediach internetowych wciąż z uporem powielana jest informa-
cja, że podczas okupacji hitlerowskiej w Widzgirach stracono około  
60 000 Żydów, w tym około 2 000 z Olity. Tę porażającą liczbę przy-
pisuje nam większość opracowań, studiów oraz książek dotyczących 
badań nad Holokaustem.

Działacze sowieccy nieraz sami plątali się w gąszczu liczb ofiar 
ludobójstwa na ziemi olickiej (2 229 – 2 231 – 2 600 – 2 800 – 3 834 –  
7 000 – 10 000 – 11 000 – 13 000 – 15 000 – 18 200 – 30 000 – 60 000) 
i dopuszczali fałszowania historii. Poprzez swoje „dzieła” wprowa-
dzają w błąd również wielu historyków niepodległej Litwy, autorów 
wydawnictw encyklopedycznych oraz kompendiów, badaczy, dzien-
nikarzy, przewodników turystycznych i wiele innych osób.
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W 2016 r. autor artykułu złożył w Centrum Badania Ludobójstwa 
i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy oraz w Muzeum Krajoznawstwa 
w Olicie wnioski „W sprawie ludobójstwa Żydów w Olicie jesienią 
1941 r.”.

Z przeprowadzonych przez historyka dra Arūnasa Bubnysa ba-
dań wynika, że w Olicie zostało straconych co najmniej 2 229 Żydów, 
a w całym powiecie olickim około 7300. Oczywiste jest więc, że liczba 
60 000 jest nieuzasadniona i została zmyślona w celach politycznych.

Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė 
PARTyZANCkIE DZIECI

Wraz z drugą okupacją sowiecką w 1944 r. rozpoczął się w Litwie 
terror i przymusowe wcielanie młodych mężczyzn do okupacyjnej ar-
mii. Tysiące mieszkańców Litwy chciało bronić swej ojczyzny przed 
okupantem z bronią w ręku. Swój obowiązek spełnili wstępując w sze-
regi partyzantów.

Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė, córka dowódcy litew-
skich partyzantów gen. Adolfasa Ramanauskasa-Vanagasa i jego 
żony – partyzantki Birutė Mažeikaitė-Ramanauskienė (pseudonim 
,,Vanda”), przedstawia losy kilkorga partyzanckich dzieci w okresie 
okupacji sowieckiej. Ich wychowaniem zajmowali się krewni, a cza-
sem nawet obcy ludzie. Dzieci były ukrywane, żyły „nielegalnie” pod 
fałszywymi nazwiskami. Zdarzały się również przypadki, że trafia-
ły do domów dziecka. Bohaterami niniejszego artykułu są: Laimu-
tis Žemaitis (syn Przewodniczącego Prezydium Rady Ruchu Walki  
o Wolność Litwy Jonasa Žemaitisa-Vytautasa), poeta i rzeźbiarz 
Albertas Belevičius (syn partyzanta Dzukiji Jonasa Belevičiusa), 
Antanas Kraujelis (syn ostatniego partyzanta Auksztoty Antana-
sa Kraujelisa-Siaubūnasa), syn Jonasa Kadžionisa-Bėdy i jego żony 
Malviny, partyzantki o pseudonimie „Siostrzyczka”, dzieci dowódcy 
oddziału żmudzkiego Vladasa Montvydasa Žemaitisa-Dėdė, Algirdas 
Jėčius (syn dowódcy okręgu dajnawskiego Domininkasa Jėčiusa), 
dzieci pierwszego dowódcy partyzantów Litwy Południowej J. Vit-
kusa-Kazimieraitisa oraz Vytautas Baublys (syn znanego partyzanta 
Dzukiji Adolfasa Baublysa-Merkysa). 

Autorka dzieli się również własnymi wspomnieniami o dzieciń-
stwie spędzonym w ukryciu, ogromnym strachu oraz przerażających 
przeżyciach spowodowanych działaniami KGB wobec niej i jej bli-
skich.
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Alfonsas Vitkauskas 
DWA POKOLENIA LEŚNICZyCH W PUSZCZy  
BALWIERZySKIEJ. JURGIS I JUOZAS KALėDA 

Znajdujący się w obrębie starostwa balwierzyskiego (Balbieri-
škis), w rejonie preńskim (Prienai), Las Balwierzyski jest też nazy-
wany Puszczą Balwierzyską. W latach 1920-1996 leśniczymi byli tu 
członkowie rodziny Kalėdów – Jurgis Kalėda oraz jego syn Juozas 
Kalėda. Okres sprawowania funkcji leśniczego przez Jurgisa Kalėdę 
znaczyły wydarzenia II wojny światowej – front przemieszczał raz  
w jedną, raz w drugą stronę... Potem nastały czasy walk partyzanc-
kich. W Lesie Balwierzyskim schronienie znalazło wielu młodych 
mężczyzn, którzy przystąpili do walki zbrojnej z okupantem sowiec-
kim. W lesie rządził leśniczy, wszędzie bywał i znał każdy jego zaką-
tek. Skutecznie udając, że na jego terenie nie dzieje się nic szczególne-
go, wielokrotnie pomagał partyzantom. 

Wraz z ojcem do lasu często chodził syn Juozas. Wiele wyda-
rzeń z tamtego okresu na zawsze utrwaliło się w jego pamięci. Jednym  
z nich była egzekucja Kazimierasa Degutisa-Raginisa – dowódcy par-
tyzantów oddziału Księcia Vaidotasa – i jego zastępcy Petrasa Au-
gaitisa-Taurasa w Lesie Balwierzyskim 13 czerwca 1946 r. Juozas 
Kalėda widział donosicieli i rosyjskich żołnierzy zmierzających do 
lasu w celu unicestwienia wspomnianych partyzantów.

Po śmierci Jurgisa Kalėdy w 1958 roku stanowisko leśniczego 
objął jego syn Juozas. Pracował tu aż do emerytury. Obecnie mieszka  
w Balwierzyszkach, w domu wybudowanym przez ojca. Dzieje rodzi-
ny Kalėdów są pięknym przykładem ciągłości pokoleń.

Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė 
POWOŁANIE. DZIAŁACZ RUCHU OPORU, CHIRURG  
I ONKOLOG BOLESLOVAS MILIAUSKAS

Boleslovas Miliauskas urodził się w 1930 r. na zajętej wówczas 
przez Polskę Wileńszczyźnie, we wsi Szarkiszki (Šarkiškiai). Wycho-
wywał się w wielodzietnej rodzinie – miał trzech braci i dwie siostry. 
Ojciec Vladas Miliauskas był litewskim ochotnikiem, dziadek Eugeni-
jus zginął od polskich kul w zemście za synów ochotników.

Być może z tego powodu Boleslovas, będąc uczniem Szkoły 
Średniej nr 1 w Wilnie (obecnie – Gimnazjum Witolda Wielkiego), 
nawiązał współpracę z partyzantami. W odległości około trzech kilo-



354

metrów od jego rodzinnej wsi, tuż za torami kolejowymi, znajdowało 
się torfowisko porośnięte dużym i gęstym lasem. To miejsce stanowi-
ło doskonałe schronienie dla partyzantów. Byli oni częstymi gośćmi  
w domu Miliauskasów. Wkrótce Boleslovas stał się aktywnym kol-
porterem prasy. Do Wilna (Vilnius) dostarczał i rozprowadzał wśród 
gimnazjalistów periodyk „Laisvės varpas” („Dzwon Wolności”). Pod-
czas wojny natknął się w lesie na rosyjski lekki karabin maszynowy, 
a na poddaszu internatu znalazł kilka skrzynek naboi. Mimo strachu 
młodzieniec podjął ryzyko dostarczenia i przekazania znaleziska par-
tyzantom z oddziału Żelaznego Wilka (Geležinis Vilkas) dowodzone-
go przez Dobilasa (Koniczyna).

B. Miliauskas został aresztowany rankiem 19 września  
1946 r. Miał wówczas szesnaście lat. Skrępowano mu ręce, potrak-
towano jak niebezpiecznego bandytę. Przebywał w 19 więzieniach  
i punktach obozowych na Litwie, w Rosji, Kazachstanie i na Syberii. 
Odbywanie katorgi B. Miliauskas zakończył w Krasnojarsku. Nieste-
ty, nie mógł jeszcze powrócić do Litwy, ponieważ musiał odbyć karę 
zesłania (mimo że na zesłanie nie został skazany). W wyniku przy-
musowego przesiedlenia rozpoczął naukę w Instytucie Medycznym  
w Krasnojarsku. Po ukończeniu pierwszego roku – wiedziony tęskno-
tą za krajem – powrócił do Litwy. Ojczyzna jednak okazała się okrutną 
macochą. Boleslovas napotykał na ciągłe utrudnienia w kontynuowa-
niu studiów, dopełnieniu obowiązku meldunkowego czy otrzymaniu 
skierowania do pracy w wybranym miejscu. Kilkakrotnie zmieniał 
miejsca zatrudnienia – z Wobolnik (Vabalninkas) w rejonie birżań-
skim (Biržai) przeniósł się do Olity (Alytus). Po jakimś czasie B. Mi-
liauskas był zmuszony opuścić również Olitę. Wiedział, że jest śledzo-
ny, a sytuacja sukcesywnie się pogarszała. W Kupiszkach (Kupiškis) 
trzy lata pełnił funkcję kierownika oddziału chirurgii, w Płungianach 
(Plungė) to stanowisko piastował 13 lat. Nieustannie był w kręgu za-
interesowania organów bezpieczeństwa (w Płungianach śledziło go aż 
siedmiu agentów!).

Po powrocie do Olity prawie 10 lat pracował jako lekarz onkolog.
Boleslovas Miliauskas zmarł w 2012 r. 

Scholastika Kavaliauskienė
WIEŚ VAIVA

Wieś Vaiva znajduje się na pograniczu Dzukiji i Suvalkiji (okre-
ślenie Suwalszczyzny), 8 kilometrów na północny zachód od Balwie-
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rzyszek (Balbieriškis). Wieś graniczy z rejonem olickim (Alytus). Po-
mimo, że rejon preński (Prienai), do którego należy miejscowość, jest 
bliżej Suvalkiji, jednak mieszkańcy starostwa Balwierzyszek pięknie 
mówią gwarą dzukską.

Nazwa wsi „Vaiva” pochodzi z 1929 roku, gdy w niepodległej 
już Litwie przeprowadzono słynną reformę rolną. Do tego czasu była 
to ziemia, należąca do dworu w miejscowości Liudvikavas. Majątek  
w Balwierzyszkach oraz okoliczne folwarki przez pokolenia należały 
do rodziny Tyszkiewiczów. W późniejszym okresie folwarki zostały 
wyprzedane. Nazwa dworu Liudvikavas zapewne pochodzi od któ-
regoś hrabiego – imię Ludwik (Liudvikas) było w tej rodzinie dość 
popularne.

Po reformie rolnej wieś Vaiva liczyła 41 domostw. Według da-
nych spisu ludności, w 2014 r. w miejscowości tej pozostały zaledwie 
3 zagrody i 8 mieszkańców. Przesiedlanie się mieszkańców wsi Vaiva  
z pojedynczych zagród do pobliskich osiedli zapoczątkowało proces 
jej obumierania. 

Tuż po wojnie w miejscowości Vaiva aktywnie działały litewskie 
oddziały partyzanckie. Wspomnieniami na temat dworu Liudvikavas, 
powojennych trudów oraz działalności partyzanckiej dzielą się osoby 
starszego pokolenia: Ona Gabrilevičiūtė-Jočbalienė, Anelė Karosaitė-
Bužinskienė, Magdalena Karosaitė-Sinkevičienė, Anelė Sinkevičiūtė-
Bužinskienė oraz Aldona Zigmantaitė-Laukaitienė.

Do zapisania wspomnień wymienionych osób skłoniła autorkę 
chęć ich ocalenia dla przyszłych pokoleń i historii regionu. 

Darius Daukšas 
LITWINI W POLSCE – POLACy NA LITWIE: SPOSOBy  
WyRAŻANIA TOŻSAMOŚCI ETNICZNEJ NA POGRANICZU

Autor podejmuje problematykę kształtowania się tożsamości et-
nicznej i narodowej pośród dwóch wybranych społeczności etnicznych 
z uwzględnieniem ich stosunku do kraju pochodzenia. Wykorzystanie 
antropologicznej teorii pogranicza pozwala mu na miarodajne wy-
różnienie tych grup spośród innych społeczności etnicznych. Jednym  
z fundamentalnych elementów określających tożsamość omawianych 
grup jest pochodzenie. Elementy kulturowe, np. język, są bardziej ak-
centowane przez Litwinów mieszkających w Polsce (język litewski  
i tradycje są przez nich postrzegane jako nieodłączne atrybuty litew-
skości), tymczasem Polacy na Litwie raczej nie są skłonni podkreślać 
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roli języka polskiego jako kluczowego elementu tożsamości (wręcz 
przeciwnie, kilka osób biorących udział w badaniu przyznało się do 
nieznajomości języka polskiego – posługują się one językiem rosyj-
skim bądź litewskim).

Różny jest także stosunek omawianych grup do sąsiadujących 
krajów – Polski i Litwy. Dla określenia swojej tożsamości Polacy  
z Litwy częściej akcentują posiadanie obywatelstwa litewskiego, Pol-
ska zaś jest postrzegana jako obce państwo (zagranica). Natomiast 
Litwini mieszkający w Polsce obywatelstwo polskie bardziej traktu-
ją jako formalność (na papierze), większe znaczenie przywiązując do 
tożsamości etnicznej, jednak podkreślają również żywiony szacunek 
do kraju, w którym żyją. Na uwagę zasługuje też duże zaangażowanie 
tej grupy wobec państwa litewskiego (podwójne obywatelstwo, nauka 
w Litwie, działalność zawodowa związana z Litwą).

W KRĘGU SZTUKI

Justinas Sajauskas
ŚWIAT FELIKSA SIRUTISA – NIELEGALNEGO  
KOLPORTERA KSIĄŻEK 

Szkic literacki.

Alfonsas Vincentas Ambraziūnas 
W MEANDRACH ŻyCIA I TWóRCZOŚCI

Autor, znany rzeźbiarz litewski, opowiada o swoim życiu, stu-
diach w Instytucie Sztuk Pięknych w Wilnie oraz swojej twórczości 
artystycznej. Najwięcej uwagi poświęca historii powstania memo-
riału IX Fortu w Kownie (Kaunas), która sięga 1966 roku. Wtedy 
bowiem został ogłoszony krajowy konkurs na rzeźbę upamiętniają-
cą miejsce kaźni Żydów. Zwycięzcami konkursu zostali: rzeźbiarz  
A. Ambraziūnas, autor niniejszego tekstu, oraz architekci V. Vie-
lius i G. Baravykas. Konstruując monolit monumentu użyto niehe-
blowanych desek, dzięki czemu forma zyskała cechy nowatorskości  
i nowoczesności. Przez międzynarodowych krytyków dzieło zostało 
nazwane „The beauty of Soviet brutalizm” (pol. „Sowiecki szczyt 
brutalności”). Przy tworzeniu tak złożonego monumentu niezbędna 
była współpraca różnych specjalistów. Postęp prac utrudniała zasto-
sowana oryginalna technologia. Formy architektoniczne i skompli-
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kowane detale rzeźbiarskie były łączone i mocowane do stalowych 
konstrukcji. Zgodnie z założeniem, końcowy efekt miał sprawiać wra-
żenie lekkości, jakby całość powstała „za jednym zamachem”. Sama 
budowa monumentu IX Fortu trwała trzy lata. Wraz ze wszystkimi 
etapami konkursowymi realizacja projektu zajęła prawie dwie dekady 
(1966-1984). 

Dzisiaj IX Fort w Kownie nabiera znacznie szerszego znaczenia 
– jest on miejscem poszanowania i pamięci wszystkich niewinnie stra-
conych, więzionych i zesłanych ofiar. Swoim rozmachem i ekspresją 
monument symbolizuje nieśmiertelność bezgranicznego cierpienia  
i duszy, pamięć narodu, sięgającą do czasów carskiego jarzma, faszy-
stowskiej okupacji i terroru stalinowskich represji.

W artykule są wzmianki również o innych rzeźbach, znajdują-
cych się w południowej Litwie, a upamiętniających zesłania rodaków, 
śmierć partyzantów, walkę o wolność i niepodległość Litwy.

Katarzyna Jachimowicz 
DZIEŁO WARSZAWSKIEGO RZEŹBIARZA BARTŁOMIEJA 
MAZURKA NA CMENTARZU SIEDMIU WyZNAŃ  
W SUWAŁKACH

W części rzymskokatolickiej zespołu cmentarzy siedmiu wyznań 
w Suwałkach zachował się interesujący nagrobek sygnowany przez 
warszawskiego artystę Bartłomieja Mazurka (1856-1937). Prawdopo-
dobnie nabył go Edward Noniewicz (1831-1916), a uczynił to z myślą 
o swojej żonie, Emilii z Sobolewskich (1841-1895) oraz przedwcze-
śnie zmarłym jedynym synu, Konradzie Leonie (1873-1892). Wyko-
nany z piaskowca nagrobek przedstawia żałobnicę opartą plecami  
o krzyż w formie stylizowanego pnia drzewa. Motyw ten rozwinął się 
w XIX w., m.in. pod wpływem poetycko-filozoficznych rozważań na 
temat piękna śmierci. Artyści wykorzystali go w swojej twórczości, 
odpowiadając na potrzeby i pragnienia ówcześnie żyjących. Również 
Bartłomiej Mazurek, zaprojektowanym przez siebie motywem płacz-
ki, trafił w gusta i upodobania mieszkańców nie tylko Warszawy. Na 
Powązkach odnajdziemy ponad dwadzieścia replik i wariantów rzeźb 
sygnowanych przez tego artystę. Znaczna ich część to kopie. Spopu-
laryzowany przez Mazurka motyw płaczki często powtarzali miej-
scowi, nieznani z nazwiska rzemieślnicy. Interesującym przykładem 
kopii jest nagrobek z figurą Matki Boskiej, wystawiony dla Mauryce-
go Steckiewicza na wileńskiej Rossie. Możliwe, że anonimowy autor 
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wzorował się na pomniku rodziny Noniewiczów. Świadczy o tym czas 
powstania (po 1897 r.) i odległość między miastami – z Wilna bliżej 
jest do Suwałk niż do Warszawy.

Sofija Jūratė Vyliūtė 
SUWALSKI SNyCERZ – MISTRZ OŁTARZy I JEGO CóRKA 

Adomas Karalius (1854-1946) – mistrz snycerstwa, artysta ludo-
wy, znaczący twórca sztuki sakralnej z przełomu XIX i XX w. Urodził 
się w Litwie (w powiecie szackim (Šakiai), jednak dużą część swe-
go życia spędził w Suwałkach – centrum administracyjnym guberni. 
W stosunkowo krótkim czasie po przybyciu do miasta (1903) zdo-
był rozgłos i uznanie dzięki imponującym rzeźbom w drewnie. Ar-
tysta otrzymywał dużo zleceń, zatrudniał pomocników, kształcił też 
uczniów. Spod jego dłuta wychodziły piękne ołtarze, ambony, konfe-
sjonały, cyborium, prospekty organowe, meble do zakrystii oraz inne 
drewniane elementy wnętrz kościelnych. Z niedawno odnalezionego 
przez krewnych artysty „Spisu prac kościelnych” wynika, że dzieła 
A. Karaliusa zdobią dziesięć kościołów w Polsce i trzydzieści w Li-
twie (m.in. w Puńsku, Małym Płocku, Studzienicznej, Krasnymborze, 
Sylwanowcach, Kolnie, Birsztanach (Birštonas), Kalwarii (Kalvari-
ja), Giełgudyszkach (Gelgaudiškis), Višakio Rūda, Šilavotas). Są to 
ozdobne, ornamentowane rzeźby o neogotyckich i neobarokowych 
kształtach, tworzące artystyczne zespoły. Niektóre spośród nich są 
zaliczane do „najważniejszych zespołów neogotyckich” na terytorium 
Litwy.

Prace A. Karaliusa stanowią wciąż ukryty skarb. Po dziś dzień 
– poza kilkoma wzmiankami w periodykach – nie zostały one skata-
logowane, nie doczekały się oceny artystycznej ani oględzin specjali-
stów, pomimo że kościoły, w których znajdują się jego prace, wciąż są 
czynne, a potomkowie artysty zachowali wykonane przez niego białe 
meble (w stylu rokoko, misternie rzeźbione).

Artykuł wspomina o urodzonych i wychowanych w Suwałkach 
dzieciach A. Karaliusa. Obdarzone zdolnościami artystycznymi jedne 
z nich wykazywały talent do ekspresji wizualnej, inne – uzdolnienia 
muzyczne. Córka Anelė Karaliūtė (ur. w 1909 r. w Suwałkach) została 
śpiewaczką. Po ukończeniu Szkoły Muzycznej w Kownie była anga-
żowana do głównych partii operowych w Teatrze Państwowym. Jej 
kariera zawodowa trwała krótko, ponieważ została zesłana na Syberię. 
Podobny los spotkał czworo z siedmiorga dzieci A. Karaliusa.
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W 1918 roku A. Karalius wrócił do niepodległej Litwy. Zamiesz-
kał w Mariampolu (Marijampolė), dokąd przeniósł z Suwałk również 
swoją pracownię rzeźbiarską. Do późnych lat życia spędzał w niej 
całe dnie. Zmarł w wieku 93 lat. Został pochowany na mariampolskim 
cmentarzu, obok żony. Tam spoczywają również dwie jego córki.

Artykuł nie aspiruje do oceny twórczości artystycznej A. Kara-
liusa. Autorka miała na celu jedynie ocalenie imienia artysty oraz jego 
dzieł od zapomnienia.

Jaunius Vylius
GRA NA KANKLACH W SUVALKIJI

Gra na kanklach w Suvalkiji (określenie Suwalszczyzny) jest 
znana od końca XIX w. Najbardziej rozpowszechniona była gra indy-
widualna. W okolicach Gryszkabudy (Griškabūdis) w owym okresie 
zaczęły powstawać pierwsze zespoły kanklistów. Pochodzący spod 
wsi Gryszkabuda Pranas Puskunigis w 1906 r. wprowadził granie na 
tym instrumencie w Skrawdziach (Skriaudžiai), a następnie w Kownie 
(Kaunas). Z okresu międzywojennego na Litwie znanych jest kilku 
kanklistów starszego pokolenia, natomiast zespoły muzyczne grające 
na kanklach zaczęły powstawać znacznie później: w 1987 r. w Sza-
kiach (Šakiai), 1989 r. w Patašinė, 1982 r. w Kozłowej Rudzie (Kazlų 
Rūda), 1992 r. w Mariampolu (Marijampolė). Szczególną popularność 
ten rodzaj muzyki, wykonywanej na kanklach suvalkijskich, zyskał  
w Mariampolu: powstała tu szkoła gry na kanklach, zaczęto organizo-
wać święta muzyki kanklowej. 

NOWE KSIĄŻKI 

Juozas Sigitas Paransevičius 
„POGAŃSKIE IMPERIUM” S.C. ROWELLA

Latem 2017 roku w polskich księgarniach pojawiła się ważna  
w kontekście historii Litwy książka Stephena C. Rowella pt. „Pogań-
skie Imperium. Litewska dominacja w Europie środkowo-wschodniej 
1295-1345” (Oświęcim, Wydawnictwo Napoleon V). Jest to tłumacze-
nie wydanej przez Uniwersytet w Cambridge w 1994 roku książki pt. 
„Lithuania Ascending: A Pagan Empire within East-Central Europe, 
1295-1345”. Książka liczy 375 stron (w tym prawie 50 zajmują źró-
dła i bibliografia). Cały materiał został ujęty w dziesięciu rozdziałach.  
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W pierwszym pt. „Europa środkowo-wschodnia (1290-1320)” została 
przedstawiona ówczesna sytuacja w sąsiednich krajach: w Polsce, na 
Mazowszu, Rusi, w Bizancjum i w nowo powstałym państwie zakonu 
krzyżackiego. W drugim rozdziale omówiono wykorzystane źródła. 
Rozdział trzeci traktuje o Litwie Mendoga oraz okresie poprzedzają-
cym rządy Giedymina. W czwartym ukazano, jak rozszerzało się te-
rytorium państwa – od czasów Mendoga do chrztu Litwy w 1387 r. 
powierzchnia zwiększyła się 10-krotnie – oraz jak mądrze było rzą-
dzone i umacniane. W piątym rozdziale Litwa została przedstawio-
na jako państwo pogańskie. W rozdziałach szóstym i ósmym opisano 
wciąż rosnącą potęgę Litwy, znaczenie państwa w ówczesnej Europie 
środkowo-wschodniej, jej realizm polityczny oraz geniusz Giedymina.  
W rozdziale siódmym kontynuuje się opis polityki pogańskiego pań-
stwa, ukazane zostały stosunki z sąsiednimi krajami chrześcijańskimi 
oraz papieżem Janem XXII. Rozdział dziewiąty stanowi krótki prze-
gląd ostatniego roku rządów Giedymina oraz najważniejszych wyda-
rzeń po jego śmierci. W rozdziale dziesiątym zamieszczono analizę 
czynników, które pomogły Litwinom w stworzeniu potężnego Impe-
rium.

Stephen C. Rowell, Pogańskie Imperium. Litewska dominacja w 
Europie środkowo-wschodniej 1295-1345, Oświęcim, Wydawnictwo 
Napoleon V, 2017, s. 375.

Vytautas Kardelis 
GWARy LITEWSKIE W POLSCE –  
MONOGRAFIA ZBIOROWA

Pod koniec 2016 roku ukazała się zbiorowa monografia pt. „Roz-
wój gwar litewskich na początku XXI w.: litewskie gwary w Polsce” 
(„Lietuvių tarmių kaita XXI a. pradžioje: Lenkijos lietuvių šnektos”). 
Książka ta została przyjęta z uznaniem zarówno przez środowisko  
językoznawców, jak i przez osoby interesujące się językiem litew-
skim i jego gwarami. Monografię opracował zespół doświadczonych 
dialektologów z Instytutu Języka Litewskiego w Wilnie: Danguolė 
Mikulėnienė, Asta Leskauskaitė, Vilija Ragaišienė, lingwistka z Za-
kładu Bałtystyki Uniwersytetu Warszawskiego Nijolė Birgelienė oraz 
młody naukowiec z Instytutu Języka Litewskiego Laura Geržotaitė. 

Monografia składa się z przedmowy, wprowadzenia, pięciu roz-
działów analitycznych, wniosków, spisu tabel i ilustracji, wykazu 
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źródeł, bibliografii, streszczeń w języku angielskim i polskim oraz 12 
aneksów. Po dokonaniu oceny wcześniej prowadzonych badań nad 
gwarami litewskimi w Polsce, głównie w aspekcie diachronicznym, 
autorki skupiły się na badaniach i próbie ukazania całościowego ob-
razu tych gwar peryferyjnych w ujęciu synchronicznym, tj. w czasie 
rzeczywistym („tu i teraz” – na początku XXI w.), wykorzystując do 
tego materiał językowy zebrany w trakcie obecnie prowadzonej eks-
ploracji terenowej. 

Monografia zawiera również informacje z zakresu socjolingwi-
styki, dialektologii tradycyjnej i perceptywnej. Atutem publikacji są 
teoretyczne podstawy prowadzonych badań, określone w sposób ja-
sny i umotywowany, czego dotychczas w dialektologii litewskiej ra-
czej brakowało. Jest to prawdopodobnie największa zaleta omawianej 
książki. Dużą wartość opracowania stanowią także aneksy.

Lietuvių tarmių kaita XXI a. pradžioje: Lenkijos lietuvių 
šnektos: kolektyvinė monografija [Danguolė Mikulėnienė, Asta 
Leskauskaitė, Vilija Ragaišienė, Laura Geržotaitė, Nijolė Birgelienė], 
Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2016, s. 504.

Vilija Sakalauskienė 
SŁOWNIK GWAR POŁUDNIOWyCH DIALEKTU  
POŁUDNIOWOAUKSZTAJCKIEGO

„Słownik gwar południowych dialektu południowoauksztajckie-
go” („Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodynas”), T. 1 (A-M) (2016) – 
jest źródłem leksyki właściwej dla dialektu południowoauksztajckiego 
(gwary Dzuków). Należy on do typu tzw. słowników gwarowych peł-
nych, tj. zawierających całe używane w gwarze słownictwo. Do jego 
opracowania wykorzystano materiały z języka mówionego oraz źró-
deł rękopiśmiennych. Autorkami słownika są doświadczone badaczki 
litewskich gwar południowych (Dzuków) Asta Leskauskaitė i Vilija 
Ragaišienė. Słownik zawiera leksykę odziedziczoną i ogólnogwarową 
oraz słownictwo nowsze – zapożyczenia z innych języków bądź neo-
logizmy powstałe na gruncie rodzimym – wraz z przykładami ich uży-
cia podane w transkrypcji fonetycznej. W części wstępnej omówiono 
obszar występowania gwar, ich charakterystyczne cechy, strukturę 
słownika oraz zasady jego opracowania. Objaśnienie skrótów podano 
w odrębnym spisie. 
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W słowniku zrezygnowano z układu gniazdowego czasowników 
prefiksalnych, łączenia przysłówków z przymiotnikami, a zdrobnień  
z rzeczownikami. Wszystkie słowa ułożono w kolejności alfabetycz-
nej, co pozwoliło uniknąć sztucznie tworzonych gniazd wyrazowych. 

Wyrazy hasłowe zostały opatrzone wieloma przykładami gwaro-
wymi. Dzięki temu zdania są obrazowe, z dużą dozą emocji, wiernie 
oddające koloryt gwary dzukskiej. Materiał ilustracyjny zawiera licz-
ne porównania, przysłowia i frazeologizmy. Autorki kierowały się za-
sadą, aby hasła były ilustrowane jak największą liczbą zdań z użyciem 
form zależnych danego wyrazu. 

Recenzowany słownik stanowi wartościowe opracowanie, nie-
zwykle przydatne zarówno dla badaczy gwar oraz leksykografów, jak 
i dla wykładowców, nauczycieli, studentów. 

Asta Leskauskaitė, Vilija Ragaišienė. Pietinių pietų aukštaičių 
žodynas 1, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 1: A-M, 2016, s. 684.

ROCZNICOWE WSPOMNIENIE

Sigitas Birgelis 
POCZĄTKI PARAFII PUŃSKIEJ W ŚWIETLE  
DOKUMENTóW KRóLA ZyGMUNTA III WAZy

Kościół w Puńsku został erygowany dekretem króla polskiego 
Zygmunta III Wazy z dnia 27 października 1597 roku. Dostępne są 
różne źródła i publikacje na temat początków parafii puńskiej, ale nie 
wszystkie zawarte w nich informacje są ze sobą zgodne. W niniejszym 
artykule starano się doprecyzować niektóre informacje. Aby jednak 
wykluczyć wszelkie przeinaczenia, potrzebne są dodatkowe badania 
źródeł. Do najważniejszych dokumentów założycielskich należy za-
liczyć sporządzone przez króla Zygmunta III Wazę i znajdujące się 
w kancelarii parafialnej akty fundacyjne oraz przywileje dla kościoła 
puńskiego z 1597, 1600 i 1606 roku. 

Pierwszy z aktów, wydanych przez króla Zygmunta III Wazę, 
został podpisany 27 października 1597 roku w Warszawie. W roz-
patrywanym akcie król usankcjonował wzniesiony przez leśniczego  
S. Zaliwskiego kościół, erygował parafię, hojnie ją uposażył, oraz 
pozostawił sobie prawo do powoływania proboszcza narodowości li-
tewskiej lub znającego język litewski (idque nonnisi Lithuanum aut 
linguae Lithuanice gnarum relinquimus).
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Drugi dokument wystawiony w Warszawie przez króla Zygmunta 
III Wazę pochodzi z dnia 23 lutego 1600 roku. Zostały w nim powtó-
rzone przywileje nadane pierwszym królewskim dekretem, ponownie 
potwierdza się więc fakt erygowania parafii oraz jej uposażenie. Uznaje 
się, że przyznane beneficja są niewystarczające i należy je zwiększyć. 
Stwierdza się nadto, że w dokumencie erekcyjnym z 1597 r. granice 
placu pod kościół nie zostały precyzyjnie określone i należy je uściślić.

Trzeci dekret króla Zygmunta III pochodzi z dn. 13 marca 1606 
roku. Aktem tym król Zygmunt III Waza ponownie potwierdza ery-
gowanie parafii oraz nadane na rzecz proboszcza beneficja we wsi 
Studencza. Dodatkowo przyznaje się 15 mórg przy drodze do Wiżajn, 
przekazuje się też łąkę zwaną Wigri, potwierdza, że leśniczy jest zo-
bowiązany co roku płacić na rzecz parafii po 50 polskich florenów,  
a mieszkańcy po 6 groszy litewskich od włóki. 

Z powyższych dokumentów wynika, że inicjatorem, organizato-
rem i fundatorem parafii puńskiej był chorąży liwski, leśniczy sejwej-
ski, łoździejski i merecki Stanisław Zaliwski. Dzięki jego staraniom 
nad jeziorem puńskim został wzniesiony kościół, usankcjonowany  
i erygowany przez króla Zygmunta III Wazę. Na wniosek leśniczego 
powstałą parafię król uposażył i nadał jej przywileje. Prawdopodobnie 
również na prośbę fundatora w królewskim dokumencie znalazł się 
zapis, iż „proboszczem parafii Puńsk musi być Litwin lub ksiądz język 
litewski znający”.  

Sigitas Birgelis
O TRZECH PUŃSKICH KOŚCIOŁACH

Pierwszy kościół w Puńsku z własnej inicjatywy i funduszy wy-
budował merecki (Merkinė), łoździejski (Lazdijai) i sejwejski leśniczy 
Stanisław Zaliwski. Wzmianka o tym kościele znajduje się w asygno-
wanym przez króla Zygmunta III Wazę dokumencie erekcyjnym pa-
rafii z dnia 27 października 1597 roku. Drugi kościół w Puńsku został 
wybudowany około 1776 roku staraniem proboszcza Jana Chłopickie-
go. Opis świątyni znajduje się w Archiwum Diecezjalnym w Łomży. 
Budowę trzeciego puńskiego kościoła w 1877 roku rozpoczął ks. Ka-
zimieras Jonkaitis, a zakończył ks. Simonas Norkus. Jego opis został 
wydrukowany w roczniku „Terra Jatwezenorum” (S. Norkus, Pun-
sko bažnyčia (Seinų diecezijoje), „Terra Jatwezenorum”, 2009, 1 t.,  
s. 201-212). Opis obecnego kościoła puńskiego i zabudowań pocho-
dzi z 1967 r. i został sporządzony przez ks. Ignacego Dziermejkę. 
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Sigitas Birgelis 
CMENTARZE RZyMSKOKATOLICKIE W PUŃSKU

Pochówki w parafii puńskiej obecnie odbywają się na nowym 
cmentarzu rzymskokatolickim. Określenie „nowy cmentarz” jest po-
jęciem względnym, ponieważ liczy on ponad sto lat. 

Pierwszy cmentarz rzymskokatolicki w Puńsku powstał w 1597 
roku wraz z erygowaniem parafii. Wzmianka o nim w inwentarzu po-
jawia się stosunkowo późno, bo dopiero w 1740 r. W dokumencie od-
notowano, że cmentarz posiada drewniane ogrodzenie. Z pewnością 
było to miejsce pochówku ówczesnych puńskich mieszczan, bowiem 
chłopi do XIX w. byli grzebani na cmentarzach wiejskich. W para-
fii puńskiej szczątkowo zachowały się one do dziś, np. w miejscowo-
ściach Ogórki i Nowiniki. 

Źródła pisane podają, że w podziemiach pierwszego kościoła 
grzebano zmarłych księży. Wspomina się m.in. o grobie ks. Kazimie-
rza Szymanowskiego. 

Po zakazaniu na początku XIX w. pochówków przykościelnych 
w Puńsku powstała nowa nekropolia. Założono ją na niewielkim pa-
górku, po wschodniej stronie jeziora. Najstarszym dokumentem,  
w którym można znaleźć dane o pochówkach w tym miejscu, jest 
księga zmarłych z lat 1814-1829. 

Ozdobą tego cmentarza jest niewielka kapliczka ufundowana 
przez marszałka powiatu sejneńskiego Stanisława Ciemnołońskiego. 
Została ona zbudowana na początku XIX stulecia w miejscu pochów-
ku jego zmarłej żony. 

Nowy cmentarz parafialny powstał staraniem proboszcza, poety, 
współpracownika prasy litewskiej i społecznika ks. Szymona Nar-
kiewicza. W pobliskiej wsi Trakiszki kupił on 6 mórg ziemi i założył 
nową nekropolię. Powierzchnia nowego cmentarza parafialnego wy-
nosi nieco ponad 3 ha. Alejki dzielą cmentarz na 8 części. Pośrod-
ku ksiądz wybudował okazałą murowaną kaplicę. W jej podziemiach 
znajdują się obecnie groby księży Szymona Narkiewicza oraz Anto-
niego Żewisa. Msza św. w kaplicy jest odprawiana raz w roku – w dniu 
1 listopada.
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Juozas Vaznelis 
CMENTARZE RZyMSKOKATOLICKIE ORAZ ŻyDOWSKI  
I EWANGELICKI W PARAFII PUŃSKIEJ DO KOŃCA XIX W.

Autor omawia miejsca pochówku ludzi różnych wyznań, znajdu-
jące się na ziemi puńskiej. Swoje wywody opiera na materiałach archi-
walnych, publikacjach oraz wspomnieniach mieszkańców. Z okresu 
przed założeniem parafii Puńsk w źródłach historycznych wymienia 
się kilka nazw wsi, dlatego niewątpliwie musiały istnieć również 
miejsca pochówku. Po ustanowieniu parafii zmarłych zaczęto grzebać 
nieopodal kościoła. W Archiwum Państwowym w Suwałkach znajdu-
ją się odpisy dokumentów poświadczające pogrzeby w tym miejscu 
do końca XVIII w. W XVIII i XIX w. zmarli byli grzebani również 
na cmentarzach wiejskich. W aktach zgonów widnieją cmentarze  
w Starych Olksnianach (Senieji Alksnėnai), Poluńcach, Szlinokie-
miach, Słobódce, Burakach, Mockawie (Mockava), Nowinikach, Woj-
poniach. Mimo zakazu pochówki na wiejskich cmentarzach odbywały 
również później (szczególnie w przypadku zmarłych noworodków  
i małych dzieci). 

Na początku XIX w., tj. od około 1801 r., zmarłych chowano na 
nowym cmentarzu (przy drodze do Oszkiń), który obecnie jest nazy-
wany starym cmentarzem. W kapliczce tej nekropolii spoczywa pro-
boszcz B. Beniaszewicz (Beniaševičius) i budowniczy obecnego ko-
ścioła ks. K. Jonkaitis. Do dnia dzisiejszego zachowało się tylko pięć 
nagrobków z inskrypcjami. Dwa nagrobki trafiły do muzeum J. Vainy. 
Na jednym z nich widnieje data z 1908 roku. Dowodzi to, że spora-
dycznie chowano tu zmarłych również na początku XX w., mimo że 
wówczas funkcjonował już trzeci cmentarz – czynny do dnia dzisiej-
szego, zwany cmentarzem w Trakiszkach.

Uważa się, że do Puńska Żydzi przybyli w 1629 r. Zapewne wów-
czas został założony też odrębny cmentarz. Żydzi mieszkali nie tylko 
w Puńsku, ale również w Szlinokiemiach, Widugierach i innych oko-
licznych wsiach. Zmarłych wyznawców religii mojżeszowej grzebano 
na odrębnym cmentarzu. 

Ewangelicy do Puńska przybyli na przełomie XVIII  
i XIX w. Nie posiadali oni własnego duchownego, dlatego ich 
dzieci były chrzczone przez proboszcza puńskiej parafii. Cmen-
tarze ewangelickie znajdowały się w Puńsku, Poluńcach i Wojpo- 
niach.                                                                                                                                                                                                                            
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Obecnie część wspomnianych w artykule miejsc wiecznego spo-
czynku jest zapomniana i zaniedbana. Niektóre z nich po prostu za-
orano lub miejsca byłych cmentarzy symbolicznie oznaczono krzyża-
mi, jak np. w Poluńcach (1913), Szlinokiemiach (1936), Nowinikach 
(1949), Pełelach (1949), Sankurach (1996). Na byłym cmentarzu  
w Ogórkach postawiono trzy krzyże, oznaczono również miejsca by-
łych cmentarzy w Oszkiniach i Przystawańcach (2016). Na miejscu 
byłej bramy starego cmentarza parafii Puńsk stoi kamień z napisem  
w języku litewskim i polskim: „Stary cmentarz rzymskokatolicki  
w Puńsku” (2003). Nieopodal kaplicy wzniesiono dębową kapliczkę 
przydrożną (1998), nieco niżej – dębowy krzyż upamiętniający tysiąc-
lecie pierwszej wzmianki o Litwie (2009). W 2016 r. żelaznym krzy-
żem został oznaczony grób zastrzelonego w 1920 r. żołnierza ochotni-
ka Jonasa Murauskasa.

Sigitas Birgelis 
PROBOSZCZOWIE PARAFII PUŃSKIEJ: JóZEF SZWEDAS  
I ANTONI ŻEWIS

Warunek, że proboszczem parafii puńskiej ma być Litwin lub 
ksiądz znający język litewski jest zapisany w asygnowanym przez 
króla Zygmunta III Wazę dokumencie erekcyjnym parafii z dnia 27 
października 1597 roku (idque nonnisi Lithuanum aut linguae Li-
thuanice gnarum relinquimus). Niewątpliwie w tym okresie i póź-
niej parafię puńską w przeważającej większości zamieszkiwali Litwi-
ni. Stosunkowo niewiele wiadomo o stosunkach narodowościowych  
w parafii od jej początków do końca XIX w. Konflikty na tle narodo-
wościowym ujawniły się w okresie międzywojennym oraz po II woj-
nie światowej. Ofiarami tych nieporozumień byli między innymi księ-
ża Józef Szwedas (Juozas Švedas) i Antoni Żewis (Antanas Žievys).

Ks. Józef Szwedas urodził się 10 listopada 1884 r. w powie-
cie wyłkowyskim (Vilkaviškis). Zmarł 1973 r. w Kownie. W latach 
1922-1932 m. pełnił funkcję proboszcza w parafii Puńsk. Był wybit-
nym społecznikiem i utalentowanym dyrygentem. Chór parafialny pod 
jego kierownictwem reprezentował bardzo wysoki poziom. Ksiądz 
zapoczątkował uroczyste obchodzenie Święta Zmarłych oraz proce-
sje na cmentarz. Jego staraniem kościół w Puńsku otrzymał organy  
i dzwony kościelne. Na skutek konfliktów narodowościowych w 1932 r. 
ks. Józef Szwedas był zmuszony uciekać do Litwy.
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Ksiądz Antoni Żewis urodził się 11 lutego 1886 r. we wsi Kuo-
-džiai w parafii Syntowty (Sintautai). Zmarł w 1949 r. Został pocho-
wany w krypcie kaplicy cmentarnej w Puńsku. Pracował w różnych 
parafiach, był kapelanem wojska polskiego. Po przejściu do rezerwy, 
w latach 1936-1949 był proboszczem parafii puńskiej. Po II wojnie 
światowej zlikwidowano msze święte w języku litewskim w Sejnach  
i w Smolanach. To samo próbowano uczynić w Puńsku, jednak tym 
planom przeciwstawił się ks. A. Żewis. Według funkcjonariuszy służ-
by bezpieczeństwa PRL, duchowny ten należał do „najbardziej wro-
gich aktywistów” w powiecie suwalskim. Urząd Bezpieczeństwa Pu-
blicznego w Suwałkach nakazał go śledzić. Ksiądz A. Żewis zmarł 
jednak, nim zdążono go aresztować. 

Kazimieras Baranauskas 
PIERWSI ŚPIEWACy KOŚCIELNI W PUŃSKU

Śpiewanie w języku litewskim w puńskim kościele datuje się 
od końca XIX w. Chór kościelny założono po przybyciu do parafii  
ks. Jurgisa Žemaitisa. Brakuje informacji o pierwszych śpiewakach ko-
ścielnych, poprzednikach uczestników chóru. Wielu utalentowanych 
śpiewaków i pieśniarzy pochodziło ze wsi Wołyńce. Jedną z pierw-
szych chórzystek była Ona Bancevičiūtė-Baranauskienė (1880-1957), 
śpiewająca sopranem, prywatnie babcia autora artykułu. Zachęcona 
przez matkę od 1898 r. uczestniczyła w próbach przyszłych chórzy-
stów, śpiewała w kościele podczas niedzielnych i świątecznych mszy. 
O. Bancevičiūtė-Baranauskienė brała udział w uroczystym nabożeń-
stwie podczas wizytacji parafii przez biskupa sejneńskiego Antoniego 
Baranowskiego (Antanas Baranauskas) w 1899 lub 1900 roku. Wów-
czas biskup udzielił jej sakramentu bierzmowania. 

Przez wiele lat mieszkańcy wsi Wołyńce niemalże całymi ro-
dzinami przynależeli do chóru kościelnego. W artykule wymieniono 
następujące rodziny: Valinčiai, Bansevičiai, Vazneliai, Ramanauskai 
i inne. 

Benjaminas Kaluškevičius 
DELEGACI Z POWIATóW SEJNEŃSKIEGO I SUWALSKIEGO 
NA kONfERENCJI LITWINÓW W WILNIE W 1917 R. 
    
W 2018 roku odbędą się obchody stulecia odzyskania niepodle-

głości przez Litwę. 16 Lutego jest dniem szczególnie ważnym w histo-
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rii państwa litewskiego. Do momentu ogłoszenia Aktu Niepodległości 
– jako celu politycznego – litewska elita intelektualna musiała poko-
nać kilka istotnych etapów przygotowawczych. Jednym z nich było 
zorganizowanie i zwołanie Konferencji Litwinów w Wilnie w dniach 
18-22 września 1917 r. W tym historycznym etapie odbudowy pań-
stwowości litewskiej uczestniczyli także Litwini z ówczesnych powia-
tów sejneńskiego i suwalskiego.  

Działania I wojny światowej nie ominęły również ziem litew-
skich. Latem 1915 r. zostały one okupowane przez armię niemiecką. 
Tym samym zniesiono miejscową administrację stworzoną przez car-
ską Rosję. 

W 1917 r. pojawiły się przesłanki o prawdopodobnej porażce Nie-
miec i ich sojuszników w toczącej się wojnie. Mimo to Niemcy nie 
rezygnowali z zamiaru zaanektowania zajętych terenów imperium ro-
syjskiego. Litwa miała zostać przyłączona do Niemiec. Zaplanowano 
powołanie Rady Powierników Litewskich (Beirat), jako organu dorad-
czego. W jej skład mieli wejść przedstawiciele miejscowej ludności. 
Rada byłaby zobowiązana do zaakceptowania przyłączenia ziem li-
tewskich do Niemiec. Członkowie tego organu mieli być wybierani 
przez starostów powiatów.

Działające w Wilnie Litewskie Towarzystwo Pomocy Ofiarom 
Wojny po długich i trudnych pertraktacjach z niemiecką administracją 
wojskową wynegocjowało możliwość wyboru Rady podczas zwołanej 
Konferencji. Po otrzymaniu zgody litewscy działacze z Wilna utwo-
rzyli 23-osobowy Komitet Organizacyjny (KO) do zorganizowania 
Konferencji. Z ówczesnych powiatów sejneńskiego i suwalskiego do 
KO zostali zaproszeni dwaj księża – znani ze swej aktywności dzia-
łacze społeczni i publicyści – Motiejus Simonaitis, proboszcz parafii 
Puńsk oraz Juozas Katilius, wikariusz filii w Smolanach.

KO obradował w Wilnie w dniach 1-4 sierpnia 1917 r. i uchwa-
lił, że podczas nadchodzącej Konferencji należy dążyć do utworzenia 
niepodległego demokratycznego państwa litewskiego w granicach 
etnograficznych, przestrzegając narzuconych konwencji niemieckich.

Z powiatów sejneńskiego i suwalskiego na Konferencję zostało 
zaproszonych / lub wybranych 10 przedstawicieli: Jonas Dereškevi-
čius, nauczyciel; Vincas Dvaranauskas, ksiądz; Adomas Lastauskas, 
ksiądz; Juozas Marma, ksiądz; Kazimieras Mielkus, rolnik; Antanas 
Pečiulis, handlowiec; Antanas Petrauskas, ksiądz; Jonas Reitelaitis, 
ksiądz; Stasys Tijūnaitis, nauczyciel; Jonas Totoraitis, ksiądz. Wszy-
scy byli pochodzenia chłopskiego. Posiedzenia Konferencji odbywały 
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się w języku litewskim. Przedstawicieli władz okupacyjnych na obra-
dy nie zaproszono. 

Bezwzględną większością głosów podczas Konferencji postano-
wiono, że „aby Litwa mogła swobodnie się rozwijać, musi być utwo-
rzone niezależne państwo litewskie, zorganizowane według zasad 
demokracji, obejmujące obszary etnograficzne z uwzględnieniem 
korektyw ekonomicznych”. W tym celu podczas Konferencji została 
wybrana 20-osobowa Rada Narodowa (w późniejszym okresie nazwa-
na Radą Państwa Litewskiego). Rada ta, wykonując postanowienia 
Konferencji, 16 lutego 1918 r. podpisała i ogłosiła Akt Niepodległości 
Litwy.

 
ŻyJĄ W NASZEJ PAMIĘCI

Jonas Juravičius 
ŚLADAMI JAĆWINGóW NA BIAŁORUSI

Autor podąża śladami Jaćwingów na Białorusi. W tym celu od-
wiedził parafie, należące do dekanatu w Różanach, które, zdaniem  
Vaidy Kamuntavičienė, jeszcze w XVII w. były zamieszkiwane przez 
potomków Jaćwingów, zwanych „Starą Litwą” („Terra Jatweze-
norum”, 2013, t. 5, s. 62-70). Tym razem autor artykułu odwiedził 
Porozów, Różaną oraz Kosów. Spotkana w Porozowie osiemdziesię-
cioletnia Jelena Romanowska opowiedziała ciekawą historię rodu Ro-
manowskich. Część członków tej rodziny trafiła do Litwy. Marija Ro-
manowska, po ukończeniu Kaliningradzkiego Państwowego Instytutu 
Pedagogicznego, otrzymała przydział pracy na Wileńszczyźnie. Jej 
syn Miroslavas został księdzem i obecnie jest proboszczem w Miro-
sławiu (Miroslavas). Duchowny jest doskonale zorientowany, że jego 
matka pochodziła z dawnych ziem jaćwieskich, a i on sam, pełniąc 
posługę duszpasterską w Mirosławiu, mieszka na terytorium niegdyś 
należącym do Jaćwingów.

Najznamienitszym miejscem Różanej jest pałac Sapiehów, niegdyś 
zasłużenie nazywany Wersalem WKL. Obecnie większość budynków 
jest w ruinie. Miejscowa przewodniczka, mimo że jest historykiem, nie 
wiedziała, że zamieszkujący niegdyś te terytoria Jaćwingowie byli na-
zywani „Starą Litwą”. Trzecim miejscem odwiedzonym przez autora 
artykułu było znajdujące się na obrzeżu okręgu brzeskiego miastecz-
ko Kosów. W 2004 r. otwarto tu muzeum Tadeusza Kościuszki.
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Jurgita Stankauskaitė 
O JEGLI Z JEGLóWECZKA 

W artykule szczególną uwagę poświęcono utworom literatu-
ry pięknej, związanym z terytorium najpotężniejszego jaćwieskiego 
kompleksu obronnego w Szurpiłach. Autorka przypomina anonimo-
we opowieści, budzące ciekawość zarówno dzieci, jak i dorosłych. Są 
to historie z pogranicza rzeczywistości i fantastyki, w których często 
wykorzystuje się obraz Jegli (Eglė), bohaterki popularnej baśni litew-
skiej „Jegla królowa węży”. Ta baśniowa postać „zamieszkuje” wody 
Szurpił. Jegla jest młodą, piękną i tajemniczą niewiastą, posiadającą 
nadnaturalne zdolności. Jej imię ma związek z nazwami jezior otacza-
jących grodzisko w Szurpiłach. Nie wiadomo jednak, czy imię baśnio-
wej bohaterki wywodzi się od nazw jezior czy też na odwrót. Autorka 
zamieszcza przetłumaczoną z języka polskiego legendę, której Litwi-
ni z Sudowii mogą jeszcze nie znać. Przedstawia też krótką analizę 
utworu, rozpatrując m.in. przeplatanie się dwóch różnych światów  
w płaszczyźnie czasu i wiary.
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SUMMARIES Of THE ARTICLES

IN THE MEANDERS Of HISTORy

Stanislovas Sajauskas
PHOTOGRAPHER KAZyS LUKŠyS AND HIS ACTIVITIES IN 
SOUTHERN LITHUANIA

The article presents a short biography of a US citizen, photographer, 
and film operator, Kazys Lukšys, and an overview of his photographic 
activities. Kazys Lukšys was born in 1892, in Vazgirdonys village, 
Lithuania. In 1910 he arrived in the United States, worked at a coal 
mine, served in the army during the First World War, and at the end 
of the war, he studied. He acquired specialities of an electrician, and 
a cinema operator. He travelled around Lithuanian colonies in the US 
showing films with Lithuanian subtitles.

Having acquired a camera K. Lukšys came to Lithuania. Here, 
he created documentaries, which he brought to the United States 
and showed them to the compatriots. K. Lukšys created over 100 
documentary films about Lithuanian events. He also photographed 
Lithuanian sights, and sold the photographs to the compatriots 
in America. In 1928, having borrowed a loan, he built a house in 
Raseiniai where he lived with his family, founded the cinema Romuva, 
a film studio K. Lukšys ir Ko (K. Lukšys and Co.), and opened a hotel. 
During the period of 1922-1940 K. Lukšys arrived in Lithuania 15 
times, he showed the documentaries about the life of his compatriots 
on the other shore on both sides of the Atlantic.

His creative activity was interrupted by the Soviet occupation of 
Lithuania in 1940. On June 15 the Soviet government nationalized his 
home, seized his filming and photography equipment, and closed his 
companies. Before the breakout of the Second World War he managed 
to return to the United States. Unfortunately, his family members, 
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after having requested to go to their husband and father, were accused 
of the Soviet "homeland" betrayal and imprisoned for a long time in 
the Siberian camps.

K. Lukšys died in 1963 Santa Monica, California.
The photographic K. Lukšys' heritage rarely reached the Soviet 

annexed Lithuania and was not proclaimed. And only after the 
liberation of Lithuania in 1990 owing to K. Bačkevičius, the collectors 
of the Lithuanian National Museum, the National M. Mažvydas Library, 
the Raseiniai History Ethnographic Museum, the author managed to 
get about 400 photographs of Lithuanian sights taken by K. Lukšys. 
This publication presents a part of the photographs taken by him in the 
regions of Dainava (Dzūkija) and Sūduva (Suvalkija) for the first time.

Deimantė Aidukaitė
RESONANT MARRIAGES IN THE PRIE-WAR PRESS

Each couple has their own marriage story. Some of the stories are 
forgotten while the others remain documented in certain sources forever. 
The purpose of this article is to look at the wedding experiences which 
were described in the pre-war press. With an attempt to attract the 
readers’ attention, the authors, while describing weddings, added their 
own insights, moral, and subtle humour. Short articles from the parishes 
of southern Lithuania are worthy of closer attention because they often 
present facts together with various hints about the characteristics of 
marriage at that time. Accurate as well as fragmented information is 
associated with specific newlywed couples’ personalities.

Deimantė Aidukaitė
WHAT DO THE PARISH DEATH METRICS Of LAZDIJAI 
RCC (ROMAN CATHOLIC CHURCH) TELL US?

In the lives of people, the death was constantly aside. The entire 
families, especially children, were driven to death in the rage of 
contagious disease epidemics. One day parents could lose one child, 
one week after another, and a few days later a third baby. During the 
first period of independence of Lithuania, the death of a child was still a 
thing natural enough. According to the infant mortality rate, the country 
ranked among the leaders in Europe. Adult mortality was also high. In 
1938-1939 a likely life expectancy in Lithuania was only 55 years old. 
Human life expectancy and infant mortality are among the most reliable 
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indicators of public welfare encompassing countless factors. These are 
objective signs of the conditions under which the society lived: what 
medical care, nutrition, hygiene conditions, etc. were.

What diseases did most commonly cause the deaths of pre-war 
people? What was infant mortality? What is the correlation between 
the natural death and the premature death (due to an accident, murder, 
or suicide)? It is the Church's Death Metrics Book that helps to partly 
answer these questions. For this purpose, the Death Metrics Books of 
the Lazdijai RKB Parish, completed in the period of 1922-1938, were 
chosen for the study. The territory of the Lazdijai Parish then was a 
part of the Seinai County, which was characterized by the smallest 
population and the territory occupied. With reference to the 1923 
Population Census, 6698 inhabitants lived in the Lazdijai County, 
and Lazdijai was the centre of the Seinai County, where the only one 
hospital was functioning.

Gintaras Lučinskas
THE NUMBER OF HOLOCAUST VICTIMS IN ALyTUS: IS IT 
A SOVIET TALE?

In the summer of 1941, after Alytus had been occupied by the 
units of the German Army, the Jewish people were shot dead in 
Vidzgiris forest and buried in common graves. This forest has become 
an eternal resting place not only for the Jewish in Alytus town, but 
also for the Jewish from around towns. The Monument Obelisk was 
built in June 1959 in commemoration of them.

In the Soviet-era periodicals, encyclopaedias, propaganda 
literature, as well as in the historical literature, press and the Internet 
media of the Independent Lithuania (after 1990), it was persistently 
stated that about 60.000 Jews, including 2.000 Jews from Alytus were 
buried during the years of the Nazi occupation in the places of mass 
homicide in Vidzgiris forest. This terrible number is imposed on us in 
many Holocaust research reports, studies, and books.

The Soviet-era activists did not only confound in the number toils 
of victims of the genocide in Alytus region (2.229 – 2.231 – 2.600 – 
2.800 – 3.834 – 7.000 – 10.000 – 11.000 – 13.000 – 15.000 – 18.200 
– 30.000 – 60.000) and falsified historical facts, but their "legacy" 
misled many historians of the independent Lithuania, encyclopaedia 
and directory compilers, researchers, journalists, guides, and many 
other people.
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In 2016 the author of these lines sent a petition to the Lithuanian 
Centre for the Study of Genocide and Resistance and the Museum of 
Alytus Regional Studies on the Genocide of the Jews in Alytus in the 
autumn of 1941. 

The analysis of the research carried out by the historian Dr. 
Arūnas Bubnys reveals that at least 2.229 Jews were murdered in 
Alytus, and around 7.300 Jews throughout the whole Alytus County. 
It is more than obvious that the number of 60.000 is politicized, 
artificially exaggerated, i.e. it is unreasonable and just a tale.

Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė
PARTISANS‘CHILDREN

In 1944 in Lithuania, during the period of the second Soviet 
occupation, occupation raids, terror, and forced mobilization into the 
occupation army began. Thousands of Lithuanian people felt obliged 
to defend their homeland from the occupant with arms and faithfully 
carried out this duty as partisans.

The daughter of the Lithuanian partisan leader Adolfas 
Ramanauskas-Vanagas and Birutė Mažeikaitė-Ramanauskienė, 
under the partisan nickname Vanda, describes the life of several 
partisans‘children in the soviet era. They were raised by the relatives, 
and sometimes by the strangers. The children had to be hidden, 
live illegally, under a different name. The article describes the fates 
of Laimutis Žemaitis (the son of the Chairman of the Presidium of 
the Lithuanian Freedom Movement Jonas Žemaitis-Vytautas), the 
poet and sculptor Albertas Belevičius (the son of Dzūkija partisan 
Jonas Belevičius), Antanas Kraujelis (the son of the last Aukštaitija 
partisan Antanas Kraujelis-Siaubūnas), the son of Jonas Kadžionis-
Bėda and his wife Malvina, a partisan under the name Sesutė (Sister), 
the children of the Žemaičių County Commander Vladas Montvydas 
Žemaitis-Dėdė, the son of Algirdas Jėčys (the son of the Dainava 
County Leader Domininkas Jėčys), the children of the first leader of 
the South Lithuania partisans J. Vitkus-Kazimieraitis, and Vytautas 
Baublys (the son of the famous Dzūkija partisan Adolfas Baublys-
Merkys). The author also describes her personal memories of having 
to hide in her childhood, the fears she experienced in the soviet era, 
and all sorts of dreadful experiences about the KGB's activities towards 
her and her relatives.
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Alfonsas Vitkauskas
TWO GENERATIONS OF THE BALBIERŠGIRė FORESTERS: 
JURGIS AND JUOZAS KALėDOS

The Balbieriškis Forest, also called the Balbieršgirė, is located 
in the Balbieriškis Parish of the Prienai County. From 1920 to 1996, 
Jurgis Kalėda and his son Juozas Kalėda worked as foresters in the 
Balbieršgirė. During the Jurgis Kalėda foresting period World War II 
was taking place: the front moved forwards, and then backwards... 
Then the post-war Lithuanian partisan movement began. Many 
young men retreated to the Balbieriškis Forest to fight the Russian 
occupation. The forester was the host in the forest, he had to be there 
everywhere, but at the same time be blind and death. However, he 
helped the partisans.

His son, Juozas Kalėda, used to be in the forest with his father. 
Many of the events of that period remained unforgettable in his 
memory. One of such events was manslaughter of the Commander of 
the Duke Vaidotas partisan group Kazimieras Degutis-Raginis and his 
deputy Petras Augaitis-Tauras in Balbieriškis forest on June 13, 1946. 
Juozas Kalėda saw the Stribai and the Russian soldiers on their way to 
kill these partisans.

After the death of Jurgis Kalėda in 1958, his son, Juozas Kalėda, 
began to work as a forester and carried this duty until his retirement. 
He lives in the small town of Balbieriškis in his father's house. The life 
of Kalėdos is a beautiful example of human generation change.

Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė
CALLING (ABOUT A RESISTANT, SURGEON, ONCOLOGIST 
BOLESLOVAS MILIAUSKAS)

Boleslovas Miliauskas was born in 1930 in Šarkiškės village, in 
the then Polish occupied territory of Vilnius region. He grew up in a 
large family: with three brothers and two sisters. His father Vladas 
Miliauskas was a Lithuanian volunteer, and his grandfather Eugenijus 
was killed by the Polish bullets in reward for his son being a volunteer.

Supposedly, Boleslovas helped partisans while he was studying 
at Vilnius Secondary School No. 1 (present Vytautas Magnus 
Gymnasium). Approximately three kilometres from his native village 
of Šarkiškės, behind the railway, there was a stretch of moorland 
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ground overgrown with a large and thick wood. It was a suitable 
refuge for the partisans. They visited the Miliauskai home very 
often. Unexpectedly, Boleslovas became an active press distributor, 
who travelled to Vilnius and distributed the Laisvės varpas (The 
Freedom Bell) to the gymnasium students. In addition, during the 
war he had found a Russian lightweight machine gun in the forest, 
and a few cartridges of ribbed ammunition in the dormitory shelter. 
The gymnasium student, being at risk and afraid, managed to carry 
the whole thing home and pass it on to the Geležinis vilkas (The Iron 
Wolf) squad led by Dobilas.

At the age of 16, on the morning of September 19th 1946, with 
his hands tied up as being the greatest offender, he began his Golgotha 
road. He was in 19 prisons and camp-sites in Lithuania, Russia, 
Kazakhstan, and Siberia. Boleslovas Miliauskas completed his sentence 
in Krasnoyarsk camps, but he was unable to return to Lithuania 
because he was required to undergo the exile, although he had not 
been tried for exile. After the forced exile, he entered the Krasnoyarsk 
Medical Institute. However, after completing the first year, he was too 
homesick to stay, so he returned to Lithuania. Unfortunately, the Dream 
Homeland appeared to be a cruel stepmother for her child, because 
there were various obstacles to for him to start studying, he could not 
get the registration, or get the desired work appointment. He had to 
travel from one work place to another: Vabalninkas (Biržai County), 
Alytus. However, the physician-surgeon Boleslovas Miliauskas left 
Alytus with a deep pain in his heart, because he realized that he was 
being followed and the situation would only get worse. In Kupiškis he 
worked as the head of the surgery department for three years, and in 
Plungė he worked in this position for 13 years. However, was always 
in the spotlight of security: in Plungė it was followed by even seven 
agents.

Then he returned to Alytus and worked as an oncologist for 
almost 10 years. A medical surgeon, oncologist Boleslovas Miliauskas 
completed his story of life in 2012.

Scholastika Kavaliauskienė
MEMORIES FROM VAIVA VILLAGE

The Vaiva village is on the alleged border between Dzūkija and 
Suvalkija, 8 kilometres southwest of Balbieriškis. Rural fields are 
located near the Alytus County border. Although the Prienai County, 
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in the territory of which the Vaiva village is located, is closer to 
Suvalkija, but the people of the Balbieriškis Parish speak very nice 
Dzukian (Dzūkija) language. 

The village name Vaiva originated in 1929, in Independent 
Lithuania, when the famous Land Reform was implemented in the 
country. Until that time, it was the fields of Liudvikavas Estate. The 
Balbieriškis Manor and the palivarks (farmsteads) in its surroundings 
were ruled by the Count Tiškevičius from generation to generation, 
later the palivarks were sold out. The mansion of Liudvikavas was so 
named in the honour of some of the counts, because there were some 
Liudvikas in the family.

After the Land Reform there were 41 farmsteads in the Vaiva 
village. According to the 2014 population census, there are 3 
farmsteads and 8 inhabitants in the Vaiva village left. The village began 
to disappear when the residents started to be moved from farmsteads 
to settlements. People by some means started to move to other villages 
and, thus, the Vaiva village failed to become a settlement.

During the post-war period, Lithuanian partisan squads were 
active in this village. The representatives of the older generation, Ona 
Gabrilevičiūtė-Jočbalienė, Anelė Karosaitė-Bužinskienė, Magdalena 
Karosaitė-Sinkevičienė, Anelė Sinkevičiūtė-Bužinskienė, Aldona 
Zigmantaitė-Laukaitienė, speak about Liudvikavas Estate, the events 
related to the post-war difficulties and partisan activities. The destiny 
of the family of Janina Naudžiūnienė is also remembered.

The memories of these people were inspired by the desire 
to preserve stories about the lives of their ancestors for the future 
generations. These stories make the history of the region.

Darius Daukšas
POLISH LITHUANIANS AND LITHUANIAN POLES:  
THE EXPRESSION OF ETHNICITy AT THE BORDER

The article analyses the peculiarities of the construction of ethnic 
and national identity of two ethnic communities, and discusses their 
relationship with the countries of origin. The article is based on 
the theoretical anthropological concept of margin, which makes it 
possible to see the distinction of these groups in comparison with other 
ethnic communities. One of the cornerstones defining the identity of 
the two groups in question is their origin. Cultural elements such as 
the language are more emphasized by the Polish Lithuanians (the 
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Lithuanian language and customs are seen as inseparable attributes of 
Lithuanianness), while the Lithuanian Poles tend not to emphasize the 
Polish language as an important element of their identity (even more, 
some of the informants said that they do not even speak Polish – they 
speak either Russian or Lithuanian).

There is a difference between the two groups as concerns the 
relationship with neighbouring countries (Poland and Lithuania). The 
Lithuanian Poles are more accustomed to the Lithuanian citizenship 
when defining their identity, and Poland is perceived as a foreign state. 
Meanwhile, the Polish Lithuanians tend to see the Polish citizenship 
as a paper, with a stronger emphasis on the ethnic identity, but they 
also highlight the respect for the country of residence. Significant and 
active is the involvement of the latter with Lithuania (dual citizenship, 
studying in Lithuania, working activity is oriented to Lithuania).

UNDER THE ARCADES Of ART

Justinas Sajauskas
THE WORLD OF BOOK SMUGGLER FELIKSAS SIRUTIS

Literary sketch.

Alfonsas Vincentas Ambraziūnas
THE MEANDERS Of CREATIVITy

The author writes about his life, studies at the Vilnius Art Institute 
and his creative work. Mainly, the emphasis is given to the creation of 
the Kaunas IXth Fort Memorial. A republic contest was launched in 
1966 for this ensemble. Ultimately, the sculptor A. Ambraziūnas and 
the architects V. Vielius and G. Baravykas won it. The monolith of 
monument was made of unplanned planks, due to that the form acquired 
novelty and modernity. Later, international critics called it The Beauty 
of Soviet Brutalism (Lith. Sovietinio brutalizmo aukštumos). The 
development of such a complex monument required the assistance of 
various specialists. The work was impeded by the original technology 
chosen. Architectural forms and complex sculptural fragments were 
combined and attached to steel constructions. It had to seem that 
everything was done easily, in one breath. The very construction of 
the Monument of the IXth Fort lasted for three years. However, it took 
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almost two decades (1966-1984) to complete the project with all the 
stages of the contests for its implementation.

Today, the Kaunas IXth Fort acquires a much broader meaning: it 
is becoming a place of honour and remembrance for all those who were 
guilty without fault, for all the prisoners and exiles. With its ambition 
and expressiveness this monument symbolizes the immortality of 
infinite suffering and spirit, the memory of the nation that reaches 
tsarist oppression, fascist occupation, and the horror of Stalinist 
repressions.

The article also discusses other objects in southern Lithuania, in 
which the creator has immortalized the exile of the nation, the death of 
partisans, the struggle for the freedom and independence of Lithuania.

Katarzyna Jachimowicz
THE WORK OF THE WARSOVIAN SCULPTOR BARTŁOMIEJ 
MAZUREk AT THE CEMETERy Of SEVEN CONfESSIONS 
IN SUVALkAI

There is an interesting gravestone made by the Warsovian 
sculptor Bartłomiej Mazurek (1856-1937) in the Roman Catholic part 
of the cemetery of Seven Confessions in Suvalkai. It was probably 
bought by Edward Noniewicz (1831-1919) for his wife Emilia 
Sobolewska (1841-1982) and for his only son Leon Konrad (1873-
1852) who died too young. The sculpture is made of sandstone and 
presents a mourner leaning on the cross stylized in the form of a tree 
trunk. This theme developed in the 19th century under the influence of 
poetic-philosophical reflections on the beauty of death and was used 
by artists in order to respond to the needs and desires of the people 
of that time. The work of Bartłomiej Mazurek was admired not only 
by people from Warsaw, but also by residents of other districts. There 
are over twenty replicas and variants of the sculpture signed by the 
artist at the Powązki Cemetery, however, a significant part of them 
are the copies. The motif of a mourner popularized by Mazurker, 
was often used by local unknown craftsmen. An interesting copy of 
Mazurek‘s work is a gravestone presenting the Virgin Mary, built 
for Maurycy Steckiewicz at Rasos Cemetery in Vilnius. It is possible 
that an anonymous author imitated the monument of the Noniewicz 
family. This is evidenced by the time of the creation (after 1897) 
and the distance between the cities, since it is closer from Vilnius to 
Suvalkai than to Warsaw.
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Sofija Jūratė Vyliūtė
THE MASTER OF ALTARS AND HIS DAUGHTER FROM 
SUVALkAI

Adomas Karalius (1854-1946) was a master of wood, a folk artist, 
a notable creator of the sacral art in the end of the 19th century and 
the beginning of the 20th century. He was born in Lithuania (in the 
family of the Šakiai County farmer), and spent a considerable amount 
of his life and work in the centre of the Suvalkai Province. When he 
arrived in Suvalkai in 1903, he quickly became famous for impressive 
wood carvings, received many orders, had assistants and students. 
Having equipped a workshop he carved altars, pulpits, confessionals, 
ciborium, organ prospects, sacristy furniture, and other wooden 
parts of the church interior. In his List of Church of Works, recently 
discovered by his relatives, it is stated that A. Karalius's works can be 
found in ten Polish and thirty Lithuanian churches (Punskas, Mažasis 
Plockas, Studena, Krasnyboras, Sylvanovcai, Kolnas, Birštonas, 
Šilavotas, Gelgaudiškis, Višakio Rūda, Kalvarija, and elsewhere). 
They are ornamental, neo-gothic, neo-baroque forms, forming artistic 
ensembles of the whole; some of them belong to the most important 
neo-gothic ensembles in Lithuania.

The works of Adomas Karalius are still a buried treasure. They 
have not been catalogued yet, with the exception of a few notes in the 
periodicals, they have not been evaluated by the specialists, although 
all the churches are still functioning, and two of A. Karalius's furniture 
collections have survived in the house of the descendants: rococo 
style, stylishly carved, white colour.

This article also briefly reviews the biographies of A. Karalius‘s 
children born or raised in Suvalkai. Marked by the gene of art, some 
of them were prone to visual expression, others - to music. Daughter 
Anelė Karaliūtė (born Suvalkai in 1909) chose the profession of a 
singer. After graduating from the Kaunas Music School, she sang the 
main roles of operas at the State Theatre of Lithuania. However, she 
sang for only a while: with a small baby on her hands she was deported 
to Siberia. And not only was she: four of the seven children of Adomas 
Karalius suffered a brutal beast in hunger in the north of Russia.

In 1918, Adomas Karalius returned to Independent Lithuania. He 
settled in Marijampolė, moved his workshop from Suvalkai and did 
carving work in them from the early morning to the late retirement. 
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He died when he was 93. He was buried in Marijampolė Cemetery, 
next to his wife, where two of his daughters were also buried later. 

The latter article does not claim to provide professional insights, 
meanings and definitions of A. Karalius inheritance. It is aimed at a 
minor revelation in the centenary folk art sphere, at reminding of the 
work and presence of the talented wood master sinking down in the 
oblivion.

Jaunius Vylius
PLAyING KANKLėS IN SUVALKIJA NOW AND THEN

Playing kanklės (a Lithuanian plucked string musical instrument) 
in Suvalkija has been known since the end of the 19th century. At 
that time, most people played kanklės alone, but at the same time the 
first kanklės players‘circles appeared in Griškabūdis. In 1906 Pranas 
Puskunigis from Griškabūdis neighbourhood brought playing kanklės 
to Skriaudžiai, and then to Kaunas. In the inter-war period in Lithuania 
there were quite a few old individual kanklės players, and the groups 
of playing kanklės started to develop much later: in 1987 in Šakiai, in 
1989 in Patašinė, in 1982 in Kazlų Rūda, and in 1992 in Marijampolė. 
Particularly widespread the music of kanklės was in Marijampolė: 
a kanklės school was established, and kanklės music festivals were 
started.

NEW BOOKS

Juozas Sigitas Paransevičius
S. C. ROWELL‘S PAGAN EMPIRE

In the summer of 2017, a very important for the Lithuanian 
history book by Stephen C. Rowell Pogańskie Imperium. Litewska 
dominacja w Europie środkowo-wschodniej 1295-1345, was 
published by the Napoleon Publishing House in Oświęcim. This is 
a translation from English: Lithuania Ascending: Pagan Empire in 
East-Central Europe, 1295-1345 published by the University of 
Cambridge in 1994. The volume of the book is 375 pages (almost 50 
pages are sources and bibliography used). All the material is presented 
in ten chapters. The first Central and Eastern Europe (1290-1320) 
refers to the current situation in the neighbouring countries: Poland, 
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Mazovia, Russia, Byzantium, and the recently established State of 
the Teutonic Order. The second chapter discusses the use of sources. 
The third reveals the Mindaugas‘s Lithuania and the time before the 
reign of Gediminas. The fourth shows how the territory of the country 
expanded from Mindaugas times until 1387, how since the baptism 
Lithuania increased by 10 times, and how it was skilfully ruled and 
strengthened. In the fifth chapter Lithuania is presented as a pagan 
state. The sixth and eighth chapters cover the ever-increasing strength 
of Lithuania, the importance of the country in the then central and 
Eastern Europe, its realistic policines, and the genius of Gediminas. 
The seventh chapter continues to cover pagan politics, relations with 
neighbouring Christian countries and with Pope John XXII. The ninth 
chapter briefly reviews the last years of Gediminas's governance and 
the main events after his death, while the tenth analyses the factors 
that helped Lithuanians create a powerful Empire. 

Stephen C. Rowell, Pogańskie Imperium. Litewska dominacja w 
Europie środkowo-wschodniej 1295-1345, Oświęcim, Wydawnictwo 
Napoleon V, 2017.

Vytautas Kardelis
THE SPEECHES OF POLISH LITHUANIANS – COLLECTIVE 
MONOGRAPH

The collective monograph The Change of Lithuanian Dialects at 
the beginning of the 19th century: the Speeches of Polish Lithuanians, 
which was written at the end of 2016 by the  dialectologists from the 
Institute of the Lithuanian Language, made the linguistic community 
as well as those interested in the Lithuanian language and its dialects 
excited and intrigued. The monograph was prepared by a team of 
experienced and professional dialectologists: Danguolė Mikulėnienė, 
Asta Leskauskaitė, Vilija Ragaišienė, Nijolė Birgelienė, who works as 
a linguist at Warsaw University, and Laura Geržotaitė who is a young 
scientist of the Institute and who recently defended her dissertation.

The monograph consists of a preface, an introduction, five 
sections, and conclusions, a list of tables, a list of images, sources, 
literature, summaries in English and Polish, and 12 annexes. The 
authors, having evaluated previous significant studies of speeches of 
Polish Lithuanians, in which the focus was on the part of the speeches, 
focused on the interconnections between the speeches "at the time of 
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observation - here and now". They decided to present the overall (or 
systematic) view of the peripheral speeches of Lithuanians in Poland 
spoken at the beginning of the 19th century. Empirical material was 
also collected in compliance with the "here and now" principle.

In this monograph the reader will come across socio-linguistic 
information, get acquainted with perceptual dialectology, and will 
also find traditional dialectology. It is very important to mention that 
this collective monograph presents a clear and motivated theoretical 
basis for research, which has been lacking from the Lithuanian 
dialectology so far. This is probably the most important advantage of 
the monograph. Annexes are also of great value.

The authors have achieved the set goal and fulfilled the intended 
tasks. They performed a massive, thorough, and undoubtedly 
important and valuable work that will find its place in the Lithuanian 
dialectology mosaic, will stimulate scientific discussion and new 
research. The authors hope this monograph, albeit scientific, will find 
its place not only in the libraries of Punskas and Seinai, but also in the 
homes of the people of Punskas and Seinai.

The Change of Lithuanian Dialects at the beginning of the 19th 
century: The Speeches of Polish Lithuanians: collective monograph/ 
[Danguolė Mikulėnienė, Asta Leskauskaitė, Vilija Ragaišienė, Laura 
Geržotaitė, Nijolė Birgelienė]; Institute of the Lithuanian Language. - 
Vilnius: Institute of the Lithuanian Language, 2016 - 504 p.

Vilija Sakalauskienė
DICTIONARy Of THE SOUTHERN SOUTH AUkSTAITIAN 
SPEECHES

Dictionary of the Southern South Aukstaitian Speeches, Vol. 
1, (A-M) (2016) is a source for lexis of South Aukstaitian subdialect 
(Dzukian), which is compiled of the material collected from spoken 
language and manuscript sources. The authors of the dictionary, Asta 
Leskauskaitė and Vilija Ragaišienė, are experienced dialectologist. The 
dictionary includes spoken hereditary and spoken general lexis, words 
of foreign origins, as well as more recent or new words with illustrative 
sentences written in phonetic transcription. The introductory part 
discusses the area of speeches and their most characteristic features, 
the structure of the dictionary and the principles of its compilation. 
All relevant abbreviations are explained separately.
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The dictionary does not use the nested structure to present prefixed 
verbs, adverbs together with adjectives, and diminutives together with 
nouns. All words are arranged sequentially in alphabetical order, thus 
avoiding artificially created nests.

The words are provided with a lot of illustrative material 
that is collected from spoken speeches. Therefore, the sentences 
are picturesque, expressive, reflecting the colour of the Dzukian 
dialect. Illustrative material is rich in comparisons, proverbs and 
phraseologisms. The authors believe that each entry in the dictionary 
should contain as many illustrative sentences as possible, which would 
reflect the whole range of different forms of a specific word.

Dictionary of the Southern South Aukstaitian Speeches is a truly 
valuable work which will help dialect researchers and specialists of 
lexicography; it will also be a source of information for teachers, 
lecturers and students. The fact that the Southern South Aukstaitians 
have finally attracted the attention of dialectologists, and that these 
speeches are as richly lexicographically illustrated as some other 
Lithuanian speeches which are codified in dictionaries, should be a 
great joy.

Dictionary of the Southern South Aukstaitian Speeches 1, 
Vilnius: Institute of the Lithuanian Language, 1: A-M, 2016, 684 p.

ANNIVERSARy RECOLLECTIONS

Sigitas Birgelis
THE HISTORy Of THE PUNSkAS PARISH IN THE DOCU-
MENTS OF KING SIGISMUND III VASA

A church in Punskas was erected by a decree of the Polish king 
Sigismund III Vasa on October 27, 1597. There are various sources 
and publications about the origins of the Punskas parish, however, 
the information provided is not always compatible. The author of the 
article tries analyse the information very precisely, however, in order 
to exclude any misrepresentation, additional research of the sources 
is needed The most important documents are the founding acts and 
privileges for the church of Punskas from 1597, 1600 and 1606 signed 
by the king Sigismund III Vasa, which are kept in the parish office.

The first of the acts issued by the king Sigismund III Vasa 
was signed on October 27, 1597 in Warsaw. The king legitimized 
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the church built by the forester Zalivskis, erected the parish and 
generously endowed it. He also reserved himself the right to appoint 
a parish priest of Lithuanian nationality or the one who can speak this 
language (idque nonnisi Lithuanum aut linguae Lithuanice gnarum 
relinquimus).

The second document issued in Warsaw by the king Sigismund 
III Vasa is dated February 23, 1600.  In this document the privileges 
granted by the first royal decree were repeated, and therefore, the 
fact of the erection of the parish and its remuneration was confirmed. 
It was acknowledged that the granted benefice was insufficient and 
it should have been increased. It further stated that in the founding 
document of 1597 the boundaries of the square for the construction of 
the church had not been defined precisely and therefore they needed 
to be clarified. 

The third decree of the king Sigismund III Vasa dates back to 
March 13 1606. In this act Sigismund III Vasa reaffirmed the erection 
of the parish and the benefice granted to the parish priest in Studena 
village. In addition, 15 morgen by the road to Vižainis were granted 
and a meadow on both sides of Šešupė, called Wigri, was passed to the 
priest. It was also confirmed that the forester had to pay annually to 
the parish 50 Polish florins while the residents had to do the same - pay 
6 Lithuanian grosz from one volok.

The documents prove that the initiator, organizer and founder of 
the parish in Punskas was Stanislovas Zalivskis - the ensign of Liw, the 
forester of Seivai, Lazdijai and Merkinė. Thanks to his efforts a church 
was built near Punskas Lake, which was later sanctioned and erected 
by the king Sigismundus III Vasa. At the request of the forester the 
king endowed the parish and gave the privileges. It is likely that at the 
founder's request there was a record made in the royal document that 
"the parish priest of Punskas must be a Lithuanian or the one who can 
speak the Lithuanian language".

Sigitas Birgelis
THREE CHURCHES

The initiator, organizer and founder of the first church in Punskas 
was Stanislovas Zalivskis - the ensign of Liw, the forester of Seivai, 
Lazdijai and Merkinė. He is mentioned in the documents issued by the 
king Sigismund III Vasa on October 27, 1597. The second church of 
Punskas was built around 1776 by the parish priest Jonas Chlopickis. 
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Its description was found in the archives of the Łomża Diocese. 
The third church of Punskas was started to build by Fr. Kazimieras 
Jonkaitis in 1877 and finished by Fr. Simonas Norkus. The description 
of the church was published in "Terra Jatwezenorum" (S. Norkus, 
The Church of Punskas in the Seinai Diocese, Terra Jatwezenorum, 
2009, vol. 1, pp. 201-212). The current church and other buildings of 
Punskas were described by Fr. Ignas Dzermeika in 1967.

Sigitas Birgelis
ROMAN CATHOLIC CEMETERIES IN PUNSkAS

At present the burials in the parish of Punskas take place at the 
new Roman Catholic cemetery. The term "new cemetery" is quite 
relative because the place is over a hundred years old. 

The first Roman Catholic cemetery in Punskas was established in 
1597 when the parish was erected. It was mentioned in the inventory 
relatively lately - only in 1740, noting that the cemetery had a wooden 
fence. It was certainly the burial place of the townsmen of Punskas, as 
peasants till the 19th century were buried in rural cemeteries. In the 
parish of Punskas such burial places have survived until this day, for 
example in Agurkiai and Navinykai.

The written sources say that in the basement of the first church 
priests were buried. It is mentioned that there were graves of priests 
and among them the grave of Kazimieras Šimanauskas.

At the beginning of the 19th century burials next to the churches 
were forbidden, therefore a new cemetery was opened in Punskas. It 
was located on a small hill on the eastern side of the lake. The oldest 
document which contains data about burials in this place is the Book 
of the Dead from 1814-1829.

The decoration of the cemetery is a small chapel founded by 
marshal of the Seinai district - Stanisław Ciemnołoński. It was built at 
the beginning of 19th century at the burial site of his deceased wife. 
The new cemetery was created by the efforts of the parish priest, 
poet, co-worker of the Lithuanian press and a community worker Fr. 
Simonas Norkus. He bought 6 morgen of land in the nearby village 
of Trakiškės, located south-east of Punskas. The area of the new 
parish cemetery is just over 3 hectares. It was divided into 8 parts. Fr. 
Simonas Norkus built a magnificent brick chapel in the very middle 
of the cemetery. In the basement of the chapel there are graves of 



387

priests Simonas Norkus, Antanas Žievys. The Holy Mass in the chapel 
is celebrated once a year - on All Saints` Day.

Juozas Vaznelis
CATHOLIC, JEWISH AND EVANGELICAL CEMETERIES IN 
PUNSkAS PARISH UNTIL THE END  
Of THE 19 TH CENTURy

Drawing on archival material, publications and people’s memories, 
the author presents the burial places of people of various faiths in the 
Punskas region. Historical sources mention several villages in this 
region even before the establishment of the Punskas parish. Naturally, 
burial places had to be present there as well. After the establishment 
of the parish, the burial site was located by the church. 

The State Archive in Suvalkai contains copies of documents which 
evidence that people were buried in that specific location until the end 
of the 18th century. During the 18th and the 19th centuries, burials also 
took place in village cemeteries. In death certificates, the cemeteries of 
the Old Alksnėnai, Paliūnai, Šlynakiemis, Slabada, Burokai, Mockavos 
Navininkai, and Vaiponiškė are mentioned. Such burials (especially 
of the dead new-borns or children) were encountered even after the 
prohibition to burry in village cemeteries. 

At the beginning of the 19th century, approximately since 1801, 
a new cemetery (near the road to Ožkiniai) was opened. At present, 
the cemetery is referred to as the old one. Pastor B. Beniaševičius and 
the founder of the present church, Fr. K. Jonkaitis are buried in the 
cemetery chapel. Only five tombstones with records have survived to 
these days. Two tombstones, one of which is dated 1908, can be found 
at the Juozas Vaina Ethnographic Museum. As the date shows, people 
could be buried in the cemetery even at the beginning of the 20th 
century although at that time, the third, or current Trakiškės, burial 
place was already active.

It is believed that the Jews came to Punskas in 1629. Most 
probably, their cemetery was also established at approximately that 
time. The Jews lived not only in Punskas, but also in Šlynakiemis, 
Vidugiriai and other villages. They were buried in a separate cemetery, 
in Punskas. The Evangelicals came to the region at the junction of the 
18th-19th centuries. At that time, they did not have a priest, and their 
children were baptized by a pastor of Punskas parish. The Evangelical 
cemeteries were located in Punskas, Paliūnai and Vaiponiškė.
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Now, many of these places of eternal rest are forgotten, 
unattended and some are ploughed down. Other former cemeteries 
are marked with crosses as, for example: Paliūnai (1913), Šlynakiemis 
(1936), Navinykai (1949), Peleliai (1949), Sankūrai (1996). Three 
crosses were built at the place of Agurkiai cemetery. The burial places 
of Ožkiniai and Pristavonys (2016) have also been marked. A stone 
with an inscription in Lithuanian and Polish "The Old Roman Catholic 
Cemetery of Punskas" (2003) is located at the place of the former 
gates of the old burial site. One can see an oaken road-side shrine 
(koplytstulpis) (1988) and an oaken cross in honour of the millennium 
of Lithuania (2009) near the chapel. In 2016, an iron cross was built 
to commemorate the grave of the volunteer Jonas Murauskas, shot in 
that place.

Sigitas Birgelis
JUOZAS ŠVEDAS AND ANTANAS ŽIEVyS – PARISH 
PRIESTS Of THE PUNSkAS PARISH

Mikalojus Ušinskas was probably the first parish priest in 
Punskas. He is mentioned in the donation of S. Zalivskis for the church 
in Punskas on March 1, 1606. It is assumed that Mikalojus Ušinskas 
was Lithuanian or at least could speak the Lithuanian language. The 
requirement to be Lithuanian or to know the language was recorded 
in the parish document signed by the king Sigismund III Vasa, dated 
October 27, 1597 (idque nonnisi Lithuanum aut linguae Lithuanice 
gnarum relinquimus). Undoubtedly, at that time and later, the majority 
of the residents of the Punskas parish were Lithuanians. Relatively 
little is known about the national relations in the parish since its 
establishment until the end of the 19th century. National conflicts 
emerged in the interwar period and after the Second World War. The 
victims of the misunderstandings were, among others, priests Juozas 
Švedas and Antanas Žievys.

Juozas Švedas born on November 10, 1884 in the district of 
Vilkaviškis. He died in 1973 in Kaunas. In the years 1922-1932 he 
served as a parish priest in Punskas. He was a distinguished activist and 
talented conductor. The parish choir under his leadership represented 
a very high level. The priest started the ceremonial of All Saints' Day 
and was the first to organize the procession to the graves. Thanks to 
the priest the church in Punskas was given organs and church bells. 
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Due to national conflicts in 1932, Juozas Švedas was forced to flee to 
Lithuania.

Antanas Žievys was born on February 11, 1886 in the village of 
Kuodžiai, the parish of Sintautai. He died in 1949 in Punskas. He was 
buried in the crypt of the cemetery chapel in Punskas. He worked in 
various parishes and was a chaplain of the Polish Army. After being 
transferred to reserve, in 1936-1949 he was a parish priest in Punskas. 
After the Second World War, masses in the Lithuanian language were 
cancelled in Seinai and Smalėnai. The same thing was attempted to do 
in Punskas, however, priest Antanas Žievys opposed to it. According 
to the security service of the People's Republic of Poland, priest 
Antanas Žievys was one of "the most hostile activists" in the Suvalkai 
district. The Public Security Office in Suvalkai ordered to follow him. 
The priest died before they managed to arrest him.

Kazimieras Baranauskas
THE fIRST CHANTERS Of PUNSkAS

In Punskas church, chanting in Lithuanian started at the end of 
the 19th century. It is known that the church choir was formed when 
Fr. Jurgis Žemaitis was assigned to Punskas parish. However, there is 
very little information about the first chanters, the predecessors of the 
choir. Many chanters and singers with good singing voices came from 
Valinčiai village. One of the first choir singers, a soprano, was Ona 
Bancevičiūtė-Baranauskienė (1880-1957), the grandmother of the 
author of this article. Prompted by her mother, Ona participated in the 
training of the future chorus since 1898. She would sing on Sundays, 
during holidays or festive service as, for example, when the parish 
was visited by the bishop of Seinai Antanas Baranauskas in 1899 
and 1900. Specifically in 1900, the bishop gave Ona the sacrament of 
Confirmation. For many years, different families of Valinčiai village 
participated in church choir. Especially active were the members of 
the Valinčiai, Bansevičiai, Vazneliai, and Ramanauskai families.

Benjaminas Kaluškevičius
SEINAI AND SUVALKAI COUNTy DELEGATES  
AT THE LITHUANIAN CONfERENCE IN VILNIUS IN 1917

In 2018, Lithuania is preparing to commemorate the 100th 
anniversary of its declaration of independence. February 16th is a very 
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important day in the history of the restoration of Lithuanian state. Prior 
to proclaiming the Independence Act as a political goal, Lithuanian 
elite had to undertake several important, preparatory stages. One of 
them was the organization of the Lithuanian Conference in Vilnius on 
September 18-22, 1917. This stage of state’s restoration attracted the 
Lithuanians of the then Seinai and Suvalkai counties who were among 
the participants of the Conference.

The First World War which started in 1914, affected Lithuania. In 
the summer of 1915, Lithuania was occupied by the German Kaiser’s 
Army. The local administration of the Tsarist Russia was abolished. The 
military regulations of the Ober-Ost management (OOK) requisition 
and restriction and control of the private were introduced.

In 1917, signs that the Germans and their allies might not succeed 
in winning a victorious war appeared. However, Germany did not 
abandon its plans to annex the taken territories of the Russian Empire. 
Lithuania had to be joined to Germany. It was aimed to implement this 
aggressive goal of the German politicians as if it was the will of the 
Lithuanian people themselves. For this purpose, a Lithuanian Council 
of Trustees (Beirat) functioning as an advisory body was formed from 
the local population. The Council would have to be obliged to accept 
Lithuania’s integration to Germany. The members of the Council had 
to be chosen by the county governors.

The Lithuanian Society for Victims of War, founded in Vilnius, 
after long and persistent negotiations with the German military 
administration, agreed that the Council would not be formed by 
the appointment of the chosen people, but would be elected at the 
Conference in which representatives of all counties of Lithuania would 
participate. The Germans did not allow the elections to be organized 
in the provinces, but agreed that three to five representatives could 
be invited from the counties. Having received such an agreement, 
the Lithuanian activists from Vilnius formed a group of 23 people, 
the Organizing Committee (OC), responsible for the preparation of 
the Conference. From the then Seinai and Suvalkai counties, two 
priests, then well-known activists and publicists, were invited to OC: 
the pastor of Punskas Motiejus Simonaitis and the vicar of Smalėnai, 
Juozas Katilius.

OC held their meeting in Vilnius on August 1-4, 1917 and came to 
a decision that in the forthcoming Conference, it is necessary to strive 
for the establishment of the independent democratic state of Lithuania 
within its ethnographic boundaries in accordance with the German-
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imposed conventions. They also discussed the procedure for the 
convening of the Lithuanian conference, the selection of participants 
and approved a list of the candidates for the future Lithuanian Council. 
However, candidates from the Seinai and Suvalkai counties were not 
included in this list. One of the main tasks of the Council was to protect 
the Lithuanian people from the arbitrariness of the Kaiser’s Army and 
to pursue the fulfilment of the political objective of independence, i.e. 
to restore the state of Lithuania.

From the Seinai and Suvalkai counties, 10 representatives were 
invited and / or elected to the Lithuanian Conference: a teacher Jonas 
Dereškevičius, priests Vincas Dvaranauskas, Adomas Lastauskas, 
and Juozas Marma, a farmer Kazimieras Mielkus, a trader Antanas 
Pečiulis, priests Antanas Petrauskas and Jonas Reitelaitis, a teacher 
Stasys Tijūnaitis, and a priest Jonas Totoraitis. All came from the 
peasant families. The conference was held in the Lithuanian language. 
Representatives of the occupational government were not invited and 
did not take part in the Conference.

The Conference decided by an absolute majority that "In order 
for Lithuania to be free to develop, an independent state of Lithuania 
must be created according to the principles of democracy and should 
consist of the ethnographic Lithuanian lands". To achieve this goal, the 
Conference elected the 20 members who formed the Nation Council 
(later called State Council of Lithuania). On February 16, 1918, this 
Council, following the resolutions of the Conference, proclaimed the 
Act of Independence of Lithuania.

THEy STAND OUT IN OUR MEMORy

Jonas Juravičius
TRACES OF yOTVINGIANS IN BELARUS

The author attempts to follow the traces of yotvingians in Belarus 
by visiting those parishes of Ružanai deanery in which, according 
to Vaida Kamuntavičienė, the descendants of the yotvingians 
were living in the 17th century. They were also referred to as the 
"Old Lithuania" (Terra Jatwezenorum, 2013, vol. 5, pp. 62-70). 
Specifically, Porozovas, Ružanai and Kosovas were visited. Eighty-
year-old Jelena Romanovska met in Porozovas told an interesting 
story of the Romanovskiai family, part of which settled in Lithuania. 
After graduating from the Kaliningrad Pedagogical Institute, Maria 
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Romanovskaja received an appointment to work in the Vilnius region. 
Her son, Miroslav, is a priest who serves in the parish of Miroslav. He 
knows well that his mother came to Lithuania from the yotvingian 
land and that he himself now lives in the lands of yotvingians.

The most famous place of Ružanai is the Sapiegų Palace, formerly 
referred to as the Versailles of the Grand Duchy of Lithuania. 
However, most of the buildings have not remained to the present days 
and only their ruins can be seen. The local guide, a historian, did not 
know that yotvingians who lived in that region were also called the 
"Old Lithuania". The third visited place was the outskirts of the Brest 
region, Kosovas town where Tadas Kosciuška Memorial Museum was 
established in 2004.

Jurgita Stankauskaitė
ABOUT EGLė WHO LIVES IN LAKE EGLyNėLIS NEAR THE 
HILLFORT OF ŠIURPILIS

The article focuses on the works of science fiction related to 
the territory of the defensive complex in Šiurpilis developed by 
yotvingians. The author of the text takes into account the stories by 
unknown authors which catch the interest of both children and adults. 
The article highlights the stories full of reality and fantastic elements, 
which often reveal the picture of Eglė, a well-known character from 
the Lithuanian folk tale "Eglė the Queen of Serpents". This fairy-tale 
character dwells in the waters of Šiurpilis. Eglė is a young, beautiful 
and mysterious girl with the supernatural ability to appear and 
disappear unexpectedly. Her name is closely related to the names of 
the lakes near the hill fort of Šiurpilis. However, it is not clear whether 
her name originates from the names of lakes or vice versa. The author 
of the text presents one title which is translated from Polish and which 
is new or unheard for the Lithuanians from the Sūduva region. The 
author does not limit herself to only providing the translation. She also 
presents a brief analysis of the work in which discusses the essence 
of the interweaving of the two different spaces, times and beliefs is 
discussed.
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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


