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KĘSTUTIS SUBAČIUS

ANTROJO AMŽIAUS SŪDUVIŲ KOLONIJA
PRIE ROMOS IMPERIJOS ŠIAURINIŲ SIENŲ
Skiriama Lietuvos valstybės 100-mečiui
Nepriklausomos Lietuvos istorikai pagaliau XXI amžiuje pradeda
atidengti giliausius mūsų tautos civilizacinės kultūros klodus ir pateikia vientisą, grindžiamą išsamia kultūrų raida lietuvių kilmės istoriją.
Galima tuo tik džiaugtis ir didžiuotis – lietuvių tautos kilmės giliais,
6 000–5 000 metų, kultūros raidos klodais.
Šis „Terra Jatwezenorum“ metraščio 10 tomui skirtas straipsnis
yra metraščio 9 tomo 1 dalyje publikuoto K. Subačiaus straipsnio
„Sūduviai, jotviai-jotvingiai, dainaviai, palekiai-paleksėnai. Sūduva ir
Jotva“ temos tolesnis nagrinėjimas. Minėtame straipsnyje buvo apžvelgta lietuvių etninių Sūduvos žemių kultūros raida ir sūduvių kultūros žmonių dalyvavimas lietuvių genezėje. Todėl čia bus atsisakyta
bendrosios sūduvių kultūros raidos apžvalgos ir tik dėl konteksto bus
paliesti esminiai sūduvių kultūros bruožai.
Lietuvos istorijos mokslui teko nueiti ilgą ir nelengvą kelią.
XIX a. formuojantis Lietuvos istorijos mokslui Lietuva buvo praradusi
valstybingumą ir jos istoriografija buvo nulemta svetimųjų. Ją gožė
lenkiškoji, rusiškoji arba germaniškoji istoriografija. Pasauliui Lietuvos istorija buvo konstruojama ne Lietuvos istorikų, bet lenkų, vokiečių arba rusų, kur vyravo legendinė vakarų gotų istorija, kurdinanti
juos aisčių/baltų kultūros ištakų areale, bei slavų – lenkų, rusų pretenzijos į baltų kultūros žemes. O etninės Lietuvos Sūduvos krašto žemių istoriografijos iki valstybės atkūrimo išvis nebuvę. Pasirodžiusios
epizodinės jos istorijos nuotrupos buvo labai tendencingai iškraipytos,
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neturinčios sąsajų su baltiškąja prigimtimi. Tai tęsėsi nuo Kryžiuočių
ordino užkariavimų, 1569 metų Liublino unijos, Napoleono ir lenkų
ponų Varšuvos kunigaikštystės, kongresinės Lenkijos karalystės, Suvalkų gubernijos laikų. Tai vyko ir per abi vokiečių okupacijas bei sovietiniais laikais.
Kompleksiškai nagrinėti lietuvių kilmės klausimus pradėta tik
XX a. septintojo dešimtmečio antrojoje pusėje, jungiant kalbininkus,
archeologus, istorikus ir antropologus. Beveik po dešimties metų trukusio darbo tuometinis Mokslų akademijos Istorijos institutas išleido
10-ies autorių parengtą darbų rinkinį (atsakingoji redaktorė – Mokslų
akademijos narė, korespondentė R. Volkaitė-Kulikauskienė, Lietuvių
etnogenezė, Vilnius: Mokslas, 1987, 254 p.). Pagal turimus mokslinių tyrimų rezultatus ir to meto mokslo lygį tai buvo didelis žingsnis,
gvildenant mūsų tautos kilmės ištakas ir bandant pateikti išbaigtą,
apibendrintą tautos kilmės vaizdą. Kartu jame atsirado teiginių, pernelyg sureikšminančių virvelinės keramikos kultūros įtaką Pamarių ir
kitoms baltų kultūroms.
Turime būti dėkingi iškiliai mokslininkei Marijai Alseikaitei-Gimbutienei, kuri išplėtė baltų kultūrų pažinimo erdves ir atidengė laiko dulkėmis apneštus lietuvių etnogenezės klodus savo darbe „Baltai
priešistoriniais laikais: Etnogenezė, materialinė kultūra ir mitologija“
(Vilnius, 1985).
Istorijos mokslas, kaip ir visi mokslai, vystosi, plečia ir gilina savo
pažinimo horizontus. Ne visuomet tie pažinimo keliai žymi naujus proveržius, atradimus, bet, manau, mums – lietuvių tautai, pažįstant savo
kilmę XXI a. pradžia yra ypač sėkminga. Eugenijus Jovaiša, apibendrindamas savo ilgametės mokslinės veiklos patirtį ir archeologinių
tyrimų metu sukauptą medžiagą, vieną po kito išleido du kapitalinius
veikalus – monografijas „Aisčiai. Kilmė“ (Vilnius, 2013) ir „Aisčiai.
Raida“ (2014). Juose pirmą kartą Lietuvos istorijoje išdėstė ir pagrindė vientisą lietuvių etnoso kilmės teoriją kaip vakarų aisčių, Vielbarko, galindų, sūduvių kultūros atstovų migracijos procesų rezultatą. Ir
svarbiausia – argumentuotai paneigė Jordano sukurtą vakarų gotų kilmės legendinę teoriją bei archeologinių tyrimų pagrindu įrodė teritorijų, esančių abipus Vyslos ir ėjusių iki Oderio, priklausomybę aisčių/
baltų kultūrai.
Mums, dabartinio Sūduvos krašto atstovams, labai reikšmingi
Eugenijaus Jovaišos naujai atskleisti Ptolemėjo Europos Sarmatijos ir
Didžiosios Germanijos tautų aprašymo kodai. Jų šifravimui autorius
kartu su kitais mokslininkais pirmą kartą mūsų istoriografijoje pagal
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1 pav. Romos imperija 117 metais

Ptolemėjo „Geografiją“ sukūrė koordinačių sistemą – tinklelį. Taikydami Ptolemėjo matavimo vienetą stadijas (1:185 m), jie naujai apskaičiavo ir patikslino į Venedų įlanką įtekančių Europos Sarmatijos
upių žiočių koordinates. Buvo konstatuota, kad Chronas yra Nemunas, Rudonas – Venta, Turuntas – Dauguva, Chesinas – Pernu (Estija).
Tuo pačiu, remdamiesi geografijos, istorijos, archeologijos ir kalbos
duomenimis, ant šiuolaikinio žemėlapio lokalizavo šiaurines Europos
Sarmatijos (bet ne Germanijos) tautas. Jų pasiskirstymą pagal etnosą
ir kultūras pateiksiu lentelėje (parengta pagal – Jovaiša II, 159), kuri
padalinta į dvi dalis. Pirmąją dalį sudaro dvylika Ptolemėjo lokalizuotų
tautų, iš jų devynios – venedai, galindai, sudinai, veltai, salai, pagiritai,
savarai, stavanai, boruskai – yra priskiriamos baltams. Dvi giminiškos
tautos – galindai ir sudinai – yra Ptolemėjo minimos baltų gentys, dėl
kurių tapatumo nekyla jokių problemų. Jos dėl savo tapatumo su viduramžiais dabar žinomos onimais – galindai ir sūduviai.

ETNOSAS

vakarų baltai

vakarų baltai

vakarų baltai

vakarų baltai

vakarų baltai

Baltijos finai

Baltijos finai

Baltijos finai

rytų baltai

rytų baltai

rytų baltai

rytų baltai

TAUTA/GENTIS

Venedai

Galindai

Sudinai

Veltai

Salai

Hosijai

Karbonai

Kareotai

Stavanai

Pagiritai

Savarai

Boruskai

Juchnovo, Okos aukštupys

Kijevo

Dniepro–Dauguvos aukštupio ir vidurupio

brūkšniuotosios keramikos

akmeninių krūsnių/tarandų

akmeninių krūsnių/tarandų

akmeninių krūsnių/tarandų

pilkapių

Lietuvos ir Latvijos plokštinių kapinynų

sūduvių

nuo III–IV a. sandūros galindų-Moščino kultūra

vėlyvoji Zarubincų Kijevo sritis

vakaruose siekė Lietuvą, Latviją

į rytus nuo sūduvių

giliau į žemyną palei Dauguvą

XIII a. lyvių ir sakaliečių protėv.

tarp Ventos ir Dauguvos

gali būti tapat. su istor. sėliais

tarp Nemuno ir Ventos

į rytus nuo venedų; į rytus nuo Mamrų ežero

į rytus nuo venedų tarp Vyslos ir Nemuno; į vakarus nuo Mamrų ežero

prie Venedų įlankos tarp Vistulos-Vyslos ir Chrono

Vielbarko (rytinė dalis), Sembos-Notangos,
Lietuvos pajūrio (iki Nemuno)
galindų

KOMENTARAI

KULTŪRA
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Antrąją tautų-genčių lokalizacijos dalį sudaro penkios tautos,
kurios Ptolemėjo „Geografijoje“ atsirado iš Herodoto istorijos (Istorija. 1988, p. 218, 241, 242, 545) ir yra eklektiškai sudėtos iš literatūrinės kilmės genčių aprašymo įvairiuose Skitijos plotuose. Tai:
Gelonai

Herodoto duomenys

Hipopodai

Plinijaus Vyresniojo duomenys

Melanchlainai

Herodoto duomenys

Agatirsai

Herodoto duomenys

Aorsai

Strabono duomenys

Šiai nuostatai patvirtinti pateiksiu Herodoto „Istorijos“ (p. 218,
242) išrašą: „20. ... Į šiaurę nuo karališkųjų skitų gyvena melanchlenai; tai kita, ne skitų gentis. Už melanchlenų, kiek žinau, yra tik pelkės. 107. Melanchlenai dėvi juodus drabužius, todėl jie taip vadinami.
Jų papročiai skitiški.“
Tiek Tacitas, tiek ir Ptolemėjas tarp aprašytų šiaurinių tautų matė
didžiąsias baltų tautas (ir apie jas rašė). Tacitas jas įvardijo „aisčių
gentimis“, o Ptolemėjas rašė: „Didžiosios Sarmatijos tautos yra palei
visą Venedų įlanką gyvenantys venedai [...]“ (Jovaiša II, 162). Abu
antikos autoriai kalba apie tą pačią erdvę – Vyslos žiočių, Sembos,
Lietuvos ir Latvijos pajūrio aplinką.
Įvairiuose leidiniuose kartkartėmis randame
skirtingai užrašytą Klaudijo Ptolemėjo pavardę.
Taip atsitinka todėl, kad pagal jo pavardės graikišką formą Ptolemaios lietuviškai rašoma Ptolemajas, o pagal lotynizuotą formą Ptolemaeus rašoma
– Ptolemėjas.
Klaudijas Ptolemėjas (apie 90–168 m.) yra
graikų geografas, astronomas ir astrologas, gyvenęs ir dirbęs tuometinio pasaulio kultūros ir
mokslo didžiausiame centre Aleksandrijoje. Savo
veikale „Geografija“ apibendrino senovės graikų
ir romėnų geografijos žinias, išdėstė žemėlapių
sudarymo pagrindus, surašė daugiau nei 8000 geografinių vietų, nurodė daugumos jų koordinates,
įdėjo 26 žemės paviršiaus žemėlapius. Šiame darbe (kaip esą ir Eugenijaus Jovaišos veikale „Aisčiai. Raida“) vartosiu pavardės formą Ptolemėjas.
2 pav. Klaudijas Ptolemėjas

12
Ypač reikšmingas Lietuvos istorijos mokslui yra Eugenijaus Jovaišos paimtas ir pagarsintas iš Ptolemėjo Germanijos tautų aprašo
ANTRASIS SUDINŲ VARDAS. Tai išplečia lietuvių kilmės tyrinėjimo erdves, leidžia geriau suvokti sūduvių kultūros vietą lietuvių genezėje, matyti istorinės eigos sąsajas su baltų kultūros tolesne raida.
Tam ir bus skirtas šis darbas. Kartu pažymėsiu, kad apie antruosius
sudinus dar 1924–1925 metais yra rašęs Kazimieras Būga savo darbe
„Lietuvių tauta ir kalba bei jos artimieji giminaičiai“ (Rinktiniai raštai
III, p. 85–282). Minėtame darbe K. Būga (p. 126–127) sudinus įvardija
sūdynais ir rašo: „Galindų kaimynus Ptolemajus (miręs 178 m. e. m.)
vadina sūdynais. Tuo-patim vardu Ptolemajus vadina dar ir kitą, keltiškos kilmės, tautelę, gyvenusią pietinėje Sudėtų pakalnėje (graikų
kalba etnonimas „Erzgebirge“ R. Much Deutsche Stammeskunde 56,
110).“ K. Būgos nurodyti Ptolemėjo mirties metai (178 m.) prasilenkia
su nurodomais visų pripažintuose šaltiniuose (apie 168 m.).
Dar ne taip seniai, prieškariu ir sovietinėje Lietuvoje, istorikai,
bandydami kalbėti apie baltus, su tam tikru atsargumu užsimindavo
apie prūsų, galindų, sūduvių kilmę. Nemažai jų, pasidavę vokiečių istorikų įtakai, prūsų genčių kilmę siejo su gotiška kilme. Ilgi šimtmečiai
lietuvių kovų dėl savo etninių žemių su jas siekusiu užvaldyti Vokiečių ordinu, kryžiuočiais, lietuvio sąmonėje suformavo sampratą, kad
kiekvienas prūsas yra. Kita vertus, tai buvo pasekmė to, kad ilgą laiką
lietuvių kilmės istoriją modeliavo svetimieji. Todėl, manau, ir K. Būga
priėmė antrųjų sudinų, gyvenusių pietinėje Sudetų pakalnėje, vokiškąją kilmės versiją – kad tai keltų kilmės tautelė. Čia pat pridursiu:
ir dabartiniais laikais vokiečiai, matyt, yra veikiami savo legendinės
gotų kilmės versijos. Todėl 2006 ir 2009 metais Vokietijoje pasirodžiusiame fundamentaliame dviejų dalių veikale „Ptolemaios Handbuch
der Geographie“ venedų gyvenama vieta nurodoma kaip erdvė kažkur
nuo Chrono-Nemuno iki Chesino-Pernu, ir tai nesiderina su galindų,
sūduvių ir stavanų gyvenamosiomis vietomis pagal Ptolemėją, be to,
nurodytame leidinyje (p. 806–807) įdėtas žemėlapis prieštarauja Ptolemėjo „Geografijos“ tekstui (Jovaiša II, 124).
Didžiojoje Germanijoje Ptolemėjas savo „Geografijoje“ lokalizavo 146 objektus (52 – geografinius, 94 – miestus) ir 68 tautas. Pagal
Didžiosios Germanijos tautų aprašymo kartografinės analizės schemą, sūduviai yra pažymėti 63 vietoje. Sūduvių lokalizaciją Ptolemėjas
aprašo taip: „Po Gabrietos miško – markomanai, po kurių / kuriais
sudinai ir adrabaikampiai – iki Danubijaus upės [paryškinta; Danubijus-Dunojus; graikiškai – Istras – K. S.].“ Geresniam tų kraštų II a.

Antrojo amžiaus sūduvių kolonija prie Romos imperijos šiaurinių sienų
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kraštovaizdžio vaizdiniui susidaryti pratęsime Ptolemėjo likusių keturių tautų po sudinų aprašo lokalizacijos aprašymą: „Prieš Hirkanijos
brūzgynus / žemiau Hirkanijos brūzgynų kvadai, po kurių / kuriais
– geležies kasyklos ir Lunos miškas, po kurio / kuriuo iki Dubajaus
gyvena didelė baimų tauta, o šalia jų, palei upę – rakatrijai ir prie
vingių gyvenantys rakatai“ (Jovaiša II, 135 ir žemėlapis 5:10 il.).
Pirmiausia iš pateikto kraštovaizdžio (ne tik gamtinio, bet ir civilizacinio-kultūrinio) aprašymo vaizduotėje nesunkiai atkuriame
bendrą gamtinės aplinkos vaizdą, jos landšaftą, kuriame gyveno mūsų
proprotėviai sūduviai. O jis buvo įspūdingas, kaip lietuvių dainoje:
„Anoj pusėj Dunojėlio pievelė žaliavo...“ Ko gero, galime galvoti, kad
ši lietuvių liaudies daina su Dunojėlio vaizdiniais turi istorinį pagrindą. Žvelgdami į dabartinius geografinius atlasus, matome, kad sūduvių
gyventose vietose, kurias netrukus bandysime tiksliau identifikuoti,
teka legendomis apipintas Europos tautų metraštininkas Dunojus, vingiuojantis iš Švarcvaldo aukštumų, esančių Vokietijos vakarų pasienyje su Prancūzija. Vidurupyje yra didžiulė, apie 100 tūkst. km2 ploto,
Dunojaus vidurupio lyguma, prasidedanti aukščiau dabartinės Vienos.
Ši lyguma, palaipsniui kildama slėnio šlaitais į viršų, abiejuose kran-

3 pav. Didžiosios Germanijos sudinai ir Gintaro kelio miestų lokalizacija
Didžiojoje Germanijoje pagal A. Kleinebergą (5:11 il. žemėlapis; Jovaiša II, 153)
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tuose yra gaubiama miškais apaugusių kalnų priekalnių: dešiniajame
– Rytų Alpių, kairiajame – Sudetų kalnų pietinių priekalnių. Tad šiose
vietovėse prieš daugiau kaip 1800 metų Ptolemėjas įvardija Gabrietos miškus, už kurių gyveno sūduviai, toliau nuo jų į rytus Hirkanijos
brūzgynus, Lunos mišką. Tačiau atkreipkime dėmesį, kad tarp Hirkanijos brūzgynų ir Lunos miško Ptolemėjas II a. įvardija veikiančią
geležies rūdos kasyklą, kad vidurio lygumoje į Dunojų šiame areale
įteka trys upės: Tisa, Drava ir Sava. Hidronimų šaknys turi sąsajų su
baltų hidronimais.
Eugenijus Jovaiša antruosius Ptolemėjo sudinus, aprašytus Germanijos tautų pabaigoje, lokalizuoja taip: „Ypatingo dėmesio nusipelno Germanijos sudinų lokalizacija. 5:11 žemėlapyje, kuris sudarytas
pagal Ptolemėjo duomenis, sudinai yra anapus Dunojaus, priešais
romėnų Noriko provinciją, ir kyla klausimas, ar galėjo ši baltams
priskiriama tauta atsirasti Germanijoje“ (Jovaiša II, 144). Atsakydamas į užsiduotą klausimą, Jovaiša tam skyrė knygos „Aisčiai. Raida“ septintą skyrių „Galindai Europos rytuose ir vakaruose“. Jame
autorius nagrinėja garsaus baltisto V. Toporovo darbus, kuriuose jis ir
vėliau kiti kalbininkai nurodo didelį galind- etnonimo susitelkimo arealą, ypač priešais romėnų Noriko provinciją. E. Jovaiša visa tai susieja
su Didžiąja aisčių migracija, Gintaro keliu ir daro išvadą, „kad aisčiai
(tarp jų greta galindų, matyt, ir sudinai) kontroliavo ne tik šiaurinį Gintaro kelio galą, bet ir tą pagrindinio kelio iš Lencijos į Vyslos
žiotis dalį, kuri buvo prie pat Noriko provincijos... Galimas dalykas,
kad galindams gimininga gentis sudinai į Padunoję nusinešė ir savo
etnonimą“ (Jovaiša II, 144). Paskutinė Jovaišos frazė „savo etnonimą“
reiškia ne ką kita, o sudinų-sūduvių etnonimą, kuris reiškėsi Sudetų
kalnų areale, tų kalnų priekalnėse. Todėl manau, kad Sudetai – orografinis (kalnynų) toponimas – gali būti kildinamas iš sūduvių genčių
etnonimo sud-, sud(et)- šaknies. Kartu reikia pabrėžti: kad toponimas
gimtų, bet – svarbiausia – išsilaikytų amžiuose, turi prabėgti daug
metų. Reikia, kad tame krašte nuolat gyventų kelios kartos, tos pačios
kultūros žmonės. Ši nuostata suponuoja mintį, kad tokie pastovūs gyventojai galėjo būti Ptolemėjo „Geografijoje“ II a. prie Dunojaus upės,
Romos imperijos sienų, įrašyti sūduviai.
Dabar pabandykime pasiaiškinti, kokios buvo paskatos, atvedusios sudinus-sūduvius prie Romos imperijos sienų, atėjusius čia iš
krašto, esančio už daugiau kaip 800 km, prie didžiųjų sūduvių ežerų:
Negotyno, Kisainio, Dargainio, Mauro-Mamro. Koks jiems teko vaidmuo aisčių kultūros plėtroje ir pan.? Manau, pažinę tai, galėsime
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geriau pažinti tų amžių mūsų protėvių gebėjimus ir jų įtaką bendrai
aisčių/baltų kultūros raidai.
Nėra abejonių, kad Klaudijo Ptolemėjo „Geografijoje“ II a. įvardinti aisčiai/baltai ir kitos Sarmatijos bei Didžiosios Germanijos tautos, miestai ir geografiniai objektai atspindėjo Europos II a. civilizacinės kultūros būklę, jos ilgų amžių raidos kelią. Tų procesų aktyvūs
dalyviai buvo aisčiai/vakarų baltai su jų gentimis sūduviais, galindais
ir kt. Be Romos imperijos miestų, Ptolemėjas Didžiojoje Germanijoje
lokalizavo 94 miestus ir Europos Sarmatijoje – 29. Miestai kiekvienoje
kultūroje byloja apie čia gyvenančių tautų civilizacinės kultūros lygmenį. Dar prieškristiniais laikais susiformavęs senas aisčių prekybos
kelias nuo Svebų-Baltijos jūros į Romos imperiją rodo aisčių gebėjimus organizuoti jiems naudingus mainus ir atskleidžia daug tų amžių
tautų gyvenimo bruožų, kurie leidžia geriau suvokti istorinius kultūrų
raidos procesus.
Amžių tėkmėje šiose vakarų baltų žemėse susiformavo gentinių
žemių bendruomenės su gerai išplėtotais amatais, žemdirbyste, gyvulininkyste ir prekybiniais ryšiais bei pilių, gyvenviečių tinklu. Sembos pusiasalyje buvo viena turtingiausių Sembos žemė su labai gausiais gintaro telkiniais iš eoceno epochos laikų prieš 55–34 mln. metų
(eocenas – naujo gyvenimo aušra). Manoma, kad čia yra susitelkę
apie 90 % pasaulio gintaro atsargų (A. Bliujienė. Lietuvos priešistorės
gintaras, p. 63). Neabejojama, kad gintaras buvo vienas iš pagrindinių mainų elementų. Dar 1700–1600 m. pr. Kr. daug gintaro dirbinių
pasirodo Mikėnų kultūros kapuose Graikijoje. Homero „Odisėjoje“
(aprašomi įvykiai siekia VIII a. pr. Kr.) yra sakoma, kad „karaliaus
rūmai buvo išpuošti variu, auksu, gintaru, dramblio kaulu ir sidabru“,
o Penelopė nešiojo gintaro ir aukso vėrinį „kaip saulę“.
Herodotas Halikarnietis (apie 490/480–425 m. pr. Kr.) savo veikale „Istorija“ rašė apie tolimiausias Europos vakaruose gyvenusias
tautas ir į Šiaurės jūrą įtekančią Eridano (legendinę) upę, iš kurios
gabenamas gintaras (Herodotas. Istorija III, 115, p. 195). Gintarą labai
vertino civilizuota Pietų Europa. Dėl Vidurio Europoje ir Graikijoje
aptinkamo gintaro baltiškosios kilmės neabejojama, nes Baltijos gintaro sudėtis skiriasi nuo kitur randamo.
Semba nuo I tūkstantmečio pr. Kr. buvo viena iš pagrindinių
„šiaurės aukso“ tiekėjų Europoje. Galindų-sūduvių kultūros ir Sembos žemės pasižymėjo savo civilizacine kultūra ir turtais. Petras Dusburgietis „Prūsijos žemės kronikoje“ (p. 85), charakterizuodamas
Prūsijos žemes, apie Sembą rašė: „Semba pertekusi turtų ir tankiai
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apgyvendinta žemė.“ Senasis aisčių prekybos su Roma kelias įgavo
Gintaro kelio reikšmę dar pirmajame amžiuje, bet didžiausią gintaro
prekybos intensyvumą pasiekė II amžiuje.

4 pav. Gintaro keliai ir romėnų pasienio faktorijos: Lencijoje, Karnunte, Akvinke
(pagal Jovaiša II, 97, 4:4 il.)

Plinijus Vyresnysis savo veikale „Gamtos istorija“, parašytame apie 77 metus, nemažai vietos skyrė gintarui ir jo savybėms. Jis
rašė, kad pirmoji ekspedicija gintarui atgabenti buvo suorganizuota
12 m. pr. Kr., valdant Augustui Gajui Oktavianui, pirmajam imperinės
Romos imperatoriui, valdžiusiam 27 m. pr. Kr.–14 m. po Kr. Šią ekspediciją organizavo karvedys Druzas. Ji pasiekė Fryzų salas (dabar –
trys salų grupės Šiaurės jūroje, prie Nyderlandų, Vokietijos ir Danijos
krantų, bendras jų plotas – apie 480 km²), Emso ir Vėzerio upes (įteka
į Šiaurės jūrą dabartinėje Vokietijoje) bei Elbės žemupį. Kai kurie istorikai bando įrodinėti, kad Druzo ekspedicija siekė ir Sembos pusiasalį, tačiau tam trūksta tvirtesnių įrodymų. Ginčijamasi dėl Plinijaus
Vyresniojo įvardintų salų Abalus, Basilia, Glaesaria-Austeravia priskyrimo Sembos pusiasaliui. Netiesioginiai Druzo ekspedicijos atgarsiai buvo suintensyvėjęs romėnų ekspedicijų skverbimasis į Baltijos
jūros pakrantes Oderio ir Vyslos žemupių link. Matyt, tokių ekspedi-
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cijų medžiaga galėjo pasinaudoti ir Publijus Kornelijus Tacitas (apie
55–120 m.), kuris apie 98 m. savo veikale „Germanija“ rašė: „[...] dešinysis Svebų jūros (Baltijos) pakraštys skalauja aisčių gentis, [...] jie
garbina dievų motiną [...] Duoninius javus bei kitus augalus augina
uoliau negu tingūs germanai. [...] seklumose ir pačiose [jūros] pakrantėse vieninteliai iš visų [žinomų genčių] renka gintarą, jų pačių
vadinamą glesum (glaesum).“
Pagal Kazį Būgą, Kornelijus Tacitas I a. aisčiais bus pavadinęs labiausiai į vakarus nutolusią baltų gentį, gyvenusią prie Vyslos intako
Persantės ir Aistmarių, pamarėnus. Vardas aisčiai (Aestii) kildintinas
iš etnonimo astio-, aisto- „žemės žmonės“, turintis sąsajų su indoeuropietiška šaknimi *eis-, *ois- „judantis, greitai judėti, greitai tekėti“.
Vėliau etnonimas aisčiai pritapo visoms vakarų baltų gentims iki pat
X a., kol jį tame amžiuje išstūmė naujas etnonimas prūsai.
Istorinėje literatūroje gana plačiai yra aprašoma pirmoji didelė ekspedicija į aisčių žemes pietrytiniame Baltijos jūros pakraštyje
gintarui parvežti imperatoriaus Nerono (valdžiusio 54–68 m.) valdymo laikais, apie 60–61 metus, bet ne vėliau kaip 62 m. Plinijus Vyresnysis šią ekspediciją aprašė taip: „[...] neseniai sužinota, kad tas
Germanijos pakraštys, iš kurio atvežamas gintaras, yra beveik už
600 mylių [t. y. 887 ar 889 km] nuo Karnunto-Karnuntumo (Carnuntum) Panonijoje. Dar gyvas romėnų raitelis, kurį pargabenti gintaro
buvo išsiuntęs Julianas, imperatoriaus Nerono gladiatorių žaidynių
rengėjas. Jis aplankė pajūrio prekyvietes (commercia) ir pakrantę
ir atvežė tiek gintaro, kad jo buvo net tinklo, skirto žvėrims sulaikyti
ir podiumui uždengti, mazgelyje. O ginklai ir visa kasdieninė įranga
šiam pasirodymui paįvairinti kai kuriomis dienomis buvo papuošta
gintaru. Sunkiausias gintaro gabalas svėrė 13 svarų [t. y. 4,56 kg]“
(versta pagal Kalendo 1981; A. Bliujienė 2007, p. 260, 261). KarnuntoKarnuntumo miestas gyvuoja ir šiais laikais. Tai dabartinės Austrijos
miestas Petronell Dunojaus dešiniajame krante tarp Vienos ir Bratislavos. Terminas romėnų raitelis reiškia privilegijuotą luomą, privilegijuotą kavalerijos karį. Iš jų buvo sudaroma kariuomenės vadovybė,
provincijų valdininkai. Trečiajame amžiuje šis luomas Romoje išnyko.
Raiteliais taip pat buvo vadinami jojantys pasiuntiniai, pirkliai ir kiti
civiliai asmenys.
Iš teksto matome, kad pajūryje I a. buvo gyvenvietės-miestai su
prekyvietėmis. Pagrindinės to meto prekyvietės telkėsi Vielbarko kultūros teritorijoje ir ne tik Vyslos deltoje, bet taip pat Semboje, galindų-sūduvių kultūrų teritorijose. Šią kultūrą lenkai dabar pavadino Bo-
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gačevo, pagal miestelio Bogačevo prie Negotyno ežero vardą (netoli
Lėciaus-Gižicko miesto). Nors Vyslos delta buvo išraižyta upių upelių
ir pelkėta, bet pajūrio aukštumėlėse buvę nemažai gyvenviečių. Kai
kurias, nors ir svetimais vardais, reikia pagarsinti. Tai: Prušč Gdanski,
Veklice, Elbliongas, Piežchaly, Krosno, kiek tolėliau nuo pajūrio prie
Vyslos – Reguv, Izdebno Koscielne, Biskupice, Svilča, Jakušovice, Jacevo, Inovroclav, Lojevo ir kt. Beveik visose išvardintose gyvenvietėse
veikė gintaro surinkimo ir apdirbimo centrai. Netoli šių centrų (pagal
J. Wielowiejski 1980 ir 1991; U. Lund Hasen 1987; A. Natkański 1992;
A. Bliujienė 2007) prie Gintaro kelio ir jo atšakų buvo druskos kasyklos ir geležies gamybos vietos. A. Bliujienė (2007, p. 262) pateikia
gintaro apdirbimo-gavimo centrų išsidėstymą Lietuvos ir Latvijos pajūryje romėniškuoju laikotarpiu (tai Baitai, Lazdininkai, Mazkatužiai).

5 pav. Romėniškojo laikotarpio prekybiniai keliai „Gintaro keliai“ (Bliujienė, 262)

Apie sūduvių gebėjimus kurdinti gyvenvietes, tiesti kelius per
pelkes ir statyti tiltus pateikia žinių Przemysław Urbańczyk žurnale
„Europos archeologija“ (1998, p. 399). Perteiksiu jo pasakojimą, tik
pakeisdamas hidronimus iš lenkiškų į etninių aisčių žemių baltiškus.
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Pagal jį, per pelkėtas ir klampias Drūzo-Drūsinės ežero apylinkes ėjo
prižiūrimas kelias, o per Zirgūnos (lenk. Dzierzgoń, vok. Sorge) upę
buvo pastatyti mediniai tiltai. Čia rastos medinio tilto liekanos, taip pat
medinių užtvankų dalys. Žymiausias tyrinėtas medinis tiltas per Zirgūną tarp Bogarto ir Šventojo Gojaus (Šventosios Giraitės) prie Drūzo
ežero buvo kelyje iš Sembos pusiasalio į Vyslos prekyvietes. Tai Gintaro kelio atkarpa, kuria intensyviausiai naudotasi I–III a. Medinėje
tilto dangoje liko išvažinėtos gilios vežimų ratų provėžos, plotis tarp
vežimo ratų buvo 120 cm, tai maždaug atitinka ir šiuolaikinių vežimų
tarpračių plotį. Netoli šių vietų dar 650–400 m. pr. Kr. vakarų aisčiai
pradėjo kurti gyvenvietę, kuri tapo svarbia tvirtove prie Aistmarių.
Dabar grįžkime prie Dunojaus upės, Gintaro kelio pietinio galo.
Norėdami geriau suvokti antrųjų sūduvių atsiradimo reikšmę prie
Dunojaus, Romos imperijos sienų, turime leistis į bent trumpą ekskursiją į I–III a. Romos imperiją, jos istoriją, kurioje atsiveria civilizacinės
kultūros raidos seka, jos vientisumas su visais tų amžių prieštaravimais ir įvairove.
Mūsų dabartinės civilizacijos pamatus suformavo klasikinės graikų ir romėnų kultūros palikimas ir toliau ėjusi krikščionybė su visuotine Bažnyčios organizacija, kuri paveldėjo Romos sujungtą Viduržemio
jūros civilizaciją ir įjungė į ją germanų, baltų, slavų, finougrų tautas.
Toks požiūris plačiai paplitęs istoriografijoje, bet kartu jis ir vienpusis.
Juk negalime ignoruoti mūsų Pamario kultūros, peraugusios į Vielbarko-Sembos-galindų-sūduvių kultūrą, kurios šaknys 500 metų senesnės už virvelinės keramikos kultūrą. Ši vėlyvojo neolito archeologinė
kultūra gyvavo maždaug 3200–1800 m. pr. Kr. ir buvo paplitusi didžiulėje Europos teritorijoje nuo Volgos rytuose iki Reino vakaruose.
Todėl, kaip išmintingai sako Karol Modzelewski (Barbarų Europa.
2004), turime neperžengti istorijos problematikos supaprastinimo leistinų ribų, apribodami Europos kultūros šaknis vien Viduržemio jūros
civilizacijos ir krikščionybės palikimu. Reikia prisiminti, kad ši iliuzija ypač pavojinga mūsų laikais, kai su ekonomine globalizacija ima
grėsti intelektinė uniformizacija, polinkis ignoruoti kultūrinę pasaulio
įvairovę ir primityvus visuotinės istorijos movimas ant vieno kurpalio.
Klaudijo Ptolemėjo II a. į istoriją įrašyti sūduvių kultūros žmonės
– sudinai-sūduviai prie Romos imperijos sienų, galima tarti, atsirado
ten jau I amžiuje ar dar anksčiau. To patvirtinimą galime suvokti iš
jau skelbto fakto apie Romos imperatoriaus Nerono I a. organizuotos
gintaro ekspedicijos į vakarų baltų prekyvietes (commercia), gintaro
apdirbimo centrus. Nemanau, kad į tą gintaro kelionę pasiuntęs rai-
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telių luomo legionierių, gladiatorių kautynių organizatorius Julianas
tai darė spontaniškai, nieko nežinodamas, kur siunčia savo žmones.
Matyt, jis puikiai žinojo, iš kur, kokio krašto, kokiais keliais imperijoje
plinta gintaras ir jo gaminiai. Gali būti, kad Juliano netenkino per gintaro prekybos tarpininkus į Akvilėją vežamo gintaro kainos, jo kiekis
ir jis, laiminant imperatoriui Neronui, organizavo ekspediciją į vakarų
baltų prekyvietes ir gintaro apdirbimo centrus, kuriuos minėjau anksčiau.

6 pav. Akvilėjoje gaminti gintaro dirbiniai (Bliujienė 2007, 321)

Akvilėja – garsus gintaro apdirbimo ir prekybos centras Romos
imperijoje prie Adrijos jūros. Imperijos laikotarpiu buvo labai paplitę
gintariniai žiedai su virtuoziškai atliktais skulptūriniais moterų galvų, amūrų motyvais. Rasti taip pat gintariniai žiedai, neturintys jokių
papuošimų. To meto gintarinių dirbinių asortimentą papildo mažos
gintarinės amforos ir flakonai, šaukšteliai, šukos, lemputės-lecitos,
naujametinių sveikinimų lapeliai ir kt. Kartu Akvilėja buvo vienas iš
didžiausių Romos miestų, joje II a. gyveno apie 100 tūkstančių žmonių,
bet gyventojų skaičiumi neprilygo Romai. Anglų klasiko, istoriko Robin Lane Fox žiniomis (Pagonys ir krikščionys: Viduržemio pasaulyje
nuo antro amžiaus iki Konstantino atsivertimo. 2006, p. 39), Romoje
apie 200 metus, įskaitant ir atvykėlius, iš viso buvo priskaičiuojama
mažiausiai milijonas gyventojų.
Gali būti, kad minėtos ekspedicijos organizatoriai (raitelių luomo
legionieriai) informaciją apie gintaro prekyvietes ir kelionės maršrutą
gavo iš sūduvių, įsikūrusių prie imperijos sienų. Tie sūduviai geriau-
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7 pav. Gintarinis lapelis su Naujųjų metų linkėjimais, kurie užrašyti raidėmis
AN.N.F.F, turinčiomis prasmes AN(num) N(ovum) F(austum) F(elicem)
(Bliujienė 2007, 320)

siai žinojo Gintaro kelio maršrutus, ėjusius natūraliomis proskynomis,
upių pakrantėmis. Todėl jie galėjo tapti ir tos kelionės vedliais, vertėjais. Michelberto teigimu (Michelbertas 1995, p. 19), ekspedicijoje
galėjo dalyvauti Kvintas Atilijus I, Apolinaris XV romėnų legiono
vertėjas, ėjęs aukštas centuriono pareigas. Centurionai sudarė Romos
kariuomenės pagrindą ir turėjo didelę reikšmę, palaikant tvarką ir
drausmę. Skirtingai nei kiti kariai, centurionai po tarnybos laikotarpio nebuvo atleidžiami, o pasilikdavo armijoje iki savo mirties.
Apolinaris (Apolonas – Saulės dievas) XV legionas Karnunte-Karnuntume (dabartinis Austrijos miestas Petronell) buvo
dislokuotas tarp 14 ir 62 metų. Informacija apie vertėją žinoma iš įrašo, iškalto antkapiniame paminkle, įmūrytame Boldogo miestelio netoli Bratislavos bažnyčios sienoje.
Šį antkapinio paminklo įrašą išvertė Darius Alekna. Įrašas byloja: „Kvintas Atilijus I, Spurijaus sūnus iš Volturijų
tribos, XV legiono vertėjas, taip pat centurionas, prekybininkas, 80-ies metų, čia guli palaidotas. Pastatė įpėdiniai Kvintas Atilijus Kogitatas, Atilija, Kvinto atleistinė Fausta, Privatas ir Marcijalis.“ E. Jovaiša (Aisčiai. Raida, p. 103) pateikia
sąvokos tribas sampratą. Tai teritoriniais ir socialiniais ryšiais
susaistyta bendruomenė, kuriai nesvetimi buvo ir bendri prekybinės politikos tikslai. Kvintas Atilijus I galėjo priklausyti
didžiųjų verslininkų, prekybininkų ratui. Galima manyti, kad
8 pav. Kvinto Atilijaus I
jis buvo vienas iš tų asmenų, su kuriais bendravo sūduvių vy- antkapio Boldogo bažnyčios
resnieji, organizuodami prekybą su Roma.
sienoje įrašas (Jovaiša II, 105)
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Ptolemėjas žinias apie Didžiosios Germanijos ir Europos Sarmatijos tautas bei geografines vietoves rinko, sistemino ir kūrė antikos
pasaulio žemėlapius ne vieną dešimtmetį, kol unikalios žinios buvo
įformintos ir II a. įdėtos į veikalą „Geografija“. Veikalas apima tuos
laikus, kai Romos Respublika 27 m. pr. Kr. peraugo į Romos imperiją, t. y. kai Augustas, valdęs 27 m. pr. Kr. iki 14 m. po Kr., įvedė
principatą – vienvaldišką monarchijos formą, kai imperatorius valdžia
iš dalies ar formaliai dalijasi su senatu ir kitomis respublikos laikų
institucijomis. Augustą galime laikyti vienu iš pirmųjų Romos politikų, sugebėjusių be pilietinio karo įvykdyti valstybės ir jos valdžios
transformaciją. Manau, jam galėtų pavydėti ir šiuolaikiniai politikai.
Augustas paskelbė atkuriąs respubliką, o save laikąs tik princepsu,
t. y. pirmuoju piliečiu ir pirmuoju senatoriumi. Paliko galioti senuosius
respublikos institutus – senatą, magistratūras, bet princepsai į savo
rankas sutelkė aukščiausią karinę valdžią – imperiumą. Iš to kilo imperatoriaus titulas su Augusto ir Cezario prievardžiais (lot. augustus
„šventas, didis, garbingas“). Princepsai perimdavo tribūnų valdžią iki
gyvos galvos, turėjo vyriausiojo žynio (lot. pontifiko) vardą, galėjo eiti
konsulų, prokonsulų, cenzorių pareigas, vadovavo užsienio politikai,
leido įstatymus ir t. t. Augusto ir jo įpėdinių valdžios atrama buvo
kariuomenė, kurioje II a. buvę apie 500 tūkst. karių. Principato laikai

9 pav. Romos imperija (D. Schwanitz 2001, 67)

Antrojo amžiaus sūduvių kolonija prie Romos imperijos šiaurinių sienų
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truko iki 284 m., t. y. iki imperatoriaus Diokleciano valdymo pabaigos.
Istorikų vertinimu, principato laikai yra laikomi
Romos imperijos aukso amžiumi, bet sakoma, kad aukso amžius negali trukti amžinai. Taip atsitiko ir su Romos imperija (gal apsirinku, bet taip atsitinka visoms
imperijoms), kuri pradėjo irti, eroduoti iš vidaus, nesugebėjo įveikti natūraliai kilusių vystymosi problemų,
draskoma vidinių ir išorinių karų 476 m. žlugo.
Grįžkime į imperijos aukso amžiaus ir II a. antrųjų
sūduvių atsiradimo prie Danubijaus-Dunojaus (graikų
Istras) upės istorijos laikus. Dunojus nuo pat Didžiosios Romos susiformavimo laikų tapo ilgaamže Romos
valstybės šiaurine siena, ilgai ir patikimai saugojęs jos
šiaurines teritorijas. Todėl logiška, kad Ptolemėjo II a.
veikale užfiksuoti sudinai-sūduviai prie DanubijausDunojaus upės buvo Romos imperijos šiauriniai kaimynai. Tai liudija
apie II a. sūduvių genčių plėtrą, jų ekonominį potencialą ir gebėjimus
prekiauti su Roma. Kita vertus, jie buvo įsikūrę prie Gintaro prekybos
kelio vartų, jo pietiniame gale, o šiaurinis galas prasidėjo giminingose
sūduvių galindų žemėse, todėl visai įtikinama galvoti, kad jie saugojo
prekybos kelią ir kontroliavo visą prekybos eigą jame. Šio kelio funkcionavimas labai reikšmingas vakarų aisčių, sūduvių kultūros plėtrai,
kurios įtaka toliau sklido į rytus. Apie tuo keliu iš Romos į aisčių žemes keliavusias prekes liudija gyvenvietėse, piliakalniuose,
kapinynuose randami puikūs bronzos, aukso, sidabro, keramikos dirbiniai.
O atgal į Romą keliavo: grūdai, galvijai, sūdyta žvėriena, medus, vilna, drįstu sakyti – ir audiniai, kailiai,
vaškas, gintaras bei ąžuolų šulai-rąstai, derva galerų statybai. Užsiminiau apie audinių eksportą ir kaip įrodymą,
kad buvusi tokia galimybė, norisi pateikti sūduvių austų
vilnonių audinių kelis pavyzdžius, rastus Mėrūniškio žemėje, sūduvių kultūros Šveicarijos kapinyne.
Gintaro kelias labiausiai suklestėjo, kaip sako E. Jovaiša, patyrė „tikrą aukso amžių“ (Jovaiša II, 98), valdant
11 pav. II–III a. kunigaikščio kape rasti audinių likučiai ir jų raštų
rekonstrukcija. 1. Žalvarinė sagtis su juostos-diržo likučiais.
2. Audinys – paprastas pynimas. 3. Audinys – dvigubo rašto.
4. Audinio krašto užbaigimas (Jaskanis 2013, 222, pav. 34)

10 pav. II a. kunigaikščio kapo žirgo
kamanų aptaisai:
bronzinis medalionas su žmogaus
veido atvaizdu, apačioje trys saulutėsakys: dvi šonuose iš
tamsaus violetinio
stiklo ir vidurinė su
sidabro inkrustacija
(Jaskanis 2013, 206)
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imperatoriui, filosofui Markui Aurelijui (161–180 m.). Tai liudija ir jo
laikų archeologinių tyrimų metu surastos 224 monetos aisčių kapinynuose. Pažymėtina, kad tokių monetų rasta ir Žemosios Panemunės
piliakalnio papėdės gyvenvietėje Šakių rajone (G. Zabiela. Šakių rajono piliakalniai, 2017, p. 10), o Marijampolės apylinkėse rastas Marko
Aurelijaus medalionas (Lietuvos istorija II, p. 106). Kartu visą laiką
lydi mintis, bandant geriau suvokti tuos tolimus, 1800 ir daugiau metų
mus skiriančius laikus ir drąsius II a. sūduvius prie Dunojaus, prie Romos imperijos sienų, vienintelius iš visų aisčių tautų-genčių sugebėjusius įvaldyti Gintaro prekybos kelią. Turbūt mūsų gentainius čia vedė
ne tik prekybinė, materialinė gyvenimo pusė, bet ir dvasinė – siekis
pamatyti ir geriau suvokti čia gyvenančių žmonių bendruomeninius
ryšius, įsisavinti spalvotų metalų gavybos technologines subtilybes,
naujus juvelyrikos dirbinių gamybos metodus ir pan. Todėl pažvelkime į romėnų pasienio teritorijas, kuriose, be jokios abejonės, lankėsi
mūsų gentainiai.

12 pav. Vario, cinko
kasyklos ir gintaro
gavybos vietos Europoje (Jovaiša II,
42, 2:2 il.)
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Romėnai nukariautas teritorijas dešiniajame Dunojaus krante
suskirstė į provincijas: Žemutinės Panonijos, Aukštutinės Panonijos,
Noriko, Retijos ir kitas su gubernatorių valdžia. Labiausiai mus domina Panonijos ir Noriko provincijos, nes prie jų šiaurinės pusės, už
Dunojaus, gyveno čia atsikrausčiusios aisčių gentys – sūduviai ir galindai. Apie pastarųjų buvimą byloja galindiški vietovardžiai Noriko
provincijoje. Šiose provincijose prasidėjo prekybiniai keliai, ilgainiui
įgavę Gintaro kelio reikšmę.
Panonija buvo sudaryta VIII a. pr. Kr. padalijus Ilyrijos provinciją
į dvi: Dolmatijos prie Adrijos jūros ir Panonijos prie Dunojaus. Pastaroji apėmė dalį dabartinės Austrijos, Kroatijos, Serbijos, Slovėnijos,
Slovakijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Vengrijos vakarinę dalį. Panonijos provincijos gyventojai buvo ilyrų genties žmonės – panonai, žemdirbiai. Imperatorius Trojanas tarp 102–107 m. provinciją dar kartą
padalijo į Aukštutinę Panoniją su sostine Karnuntu-Carnuntum (dab.
Petronell, Austrija) miestu ir Žemutinę Panoniją (Trakiją) su sostine
Akvinku-Aguincum (dab. Budapeštas).
Noriko provincija, buvusi keltų kunigaikštystė (dabartinė Austrijos teritorija), po romėnų nukariavimų vadinta Romos kunigaikštyste, vėliau – Noriko provincija prie Rytų Alpių, dešiniajame Dunojaus
krante su sostine Lentia (dab. Lincas, Austrija).
Minėtų provincijų apsaugai nuo agresyvių Germanijos genčių neužteko vien galingo Dunojaus. Palei visą šiaurinės sienos perimetrą
ant dešiniojo Dunojaus kranto buvo pastatytos tvirtovės, Romos legio
nų atsparos punktai, pradedant Akvinku, Karnuntu, Vindobona (prie
dab. Vienos) ir Dunojaus vingyje – Lentia. Pastarasis miestas-tvirtovė
su Karnuntu, Akvinku tapo ir Gintaro prekybos kelio pradžios centrais.
Netoli Vienos, matyt, Vindobonos stovykloje, 180 m. kovo 17 d.
pakirstas maro mirė 58 metų amžiaus imperatorius, filosofas Markas
Aurelijus. Tapęs imperatoriumi, jis pasivadino Cezariu Marku Aurelijumi Antoninu Augustu. Vienas pirmųjų jo aktų – valdžios pasidalijimas su įbroliu Liucijumi Vera, kuris tapo antruoju imperatoriumi
(161–169), tačiau pagrindinę naštą teko nešti jam pačiam. Markas Aurelijus buvo graikų atomistinės, stoicizmo filosofijos šalininkas, rašė
graikų kalba. Jo vadovautame 162–166 m. kare prieš partus romėnai
nugalėjo, bet grįždami namo užsikrėtė maru ir maras išplito po visą
imperiją. Ištisą dešimtmetį maras kirto jos gyventojus. 166 m. prasidėjo ir devynerius metus truko kovos prie Dunojaus su markomanais, kvadais, jazigais, kol Markui Aurelijui pavyko įveikti barbarus
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ir sudaryti su jais taiką. Apibūdindamas Marko Aurelijaus kovas su
Didžiojoje Germanijoje gyvenusiomis tautomis, pasinaudojau istoriografijoje įsitvirtinusiu terminu barbarai dėl trumpumo. Todėl manau,
kad reikia paaiškinti barbarų atsiradimo istoriją, kad atsikratytume
istorijos laiko atneštų iškraipytų reikšmių apnašų. Juk išgirdę žodį
barbaras pirmiausia siejame jį su griovimo, naikinimo reikšmėmis.
Taigi graikiškas žodis barbaras kilęs iš neartikuliuoto murmesio imitacijos bar-bar-bar. Taip senovės graikai šaipėsi iš visų, kurių nesuprato kalbos, taip vadino visas svetimomis kalbomis kalbančias tautas.
Iš graikų kalbos romėnai pasiskolinę šį žodį vartojo jį antrine prasme,
priešindami „barbarystę“ ir „civilizaciją“. Romėnai niekada graikų
nevadino barbarais, bet save kartu su graikais laikė barbarų priešingybe. Taip žodis barbaras įgijo naują turinį. Todėl į šiaurę nuo Romos
imperijos sienų buvusių tautų apibendrintas priskyrimas barbarams
visiškai nereiškia jų žiauraus, viską naikinančio charakterio bruožų,
kurie vėliau buvo naudojami mene, kovojant su pagoniškąja religija.
Markas Aurelijus, kiek leido galimybės, tobulino ir švelnino įstatymus, bandė uždrausti gladiatorių kautynes (žudynes) ir tuo sukėlė
liaudies nepasitenkinimą. Jo paskelbtos humanistinės moralinės nuostatos virto norma ir ilgus amžius veikė Europos tautų sąmonę ir gyvenimo tradicijas. Markas Aurelijus teigė: „Žmogus gyvenime neturi
jokios alternatyvos, išskyrus tą menką laimės iliuziją, kurią teikia
atlikta pareiga. Viskas iš anksto sąlygota ir numatyta, viskas plaukia
griežta ir nepakeičiama priežastingumo vaga. Kiekviena dalelė, taip
pat ir žmogus, atėjus skirtam laikui, pavirsta dalele, o ši – vėl kita.
Ir taip iki begalybės“ (Markas Aurelijus. Sau pačiam, 2005, p. 201).
Apibendrintai žvelgdami į Romos imperijos eroziją po II a. galime tvirtinti, kad joje vis didesniu mastu pradėjo reikštis susikaupę
įvairaus lygio socialiniai prieštaravimai, vaizdžiai sakant – valstybę
griaunantys „socialinio vulkano“ prasiveržimai. Romos valdžia įvairiais būdais juos stengėsi švelninti, skirdama žemiesiems sluoksniams
grūdų, mėsos ir kitų produktų, per šventes rengdavo įvairias pramogas, nemokamas gladiatorių kautynes. Vis stiprėjančia jėga pradėjo
reikštis valdymo krizė ir provincijų separatizmas, rytų gotai susivieniję su kitais sarmatais prie Dunojaus užėmė Dakiją (graikai ją vadino
Getija). Imperijoje 325 m. kilusį pilietinį karą laimėjęs imperatorius
Konstantinas 330 m. iš Romos į Konstantinopolį perkėlė imperijos sostinę. Šis žingsnis atspindėjo susidariusią situaciją imperijos vakarinėje
dalyje. 259 m. Galijos, Ispanijos, Britanijos teritorijose susikūrė Galijos imperija, suaktyvėjo barbarų genčių veržimasis, į imperijos sienų
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apsaugos būrius imta verbuoti barbarus, kurie buvo apgyvendinami
jos teritorijoje su sąlyga saugoti sienas. Be jokios abejonės, valstybės
degradacijos reiškiniai palietė ir prie imperijos sienos gyvenusių sūduvių gyvenimą, jų prekybos verslus. Tuos pokyčius ryškiai atspindi žymiai sumažėjęs romėniškųjų monetų skaičius III a. kapinynuose. Todėl
galime daryti prielaidą, kad dalis čia gyvenusių sūduvių pakeitė savo
gyvenimo būdą ir susiliejo su į šiuos kraštus atplūdusiomis kitomis
Europos gentimis, dalyvavo jų žygiuose į Romą, Ispaniją. Kita dalis
galėjo grįžti į savo etninę tėvų žemę ir toliau dalyvauti lietuvių tautos
formavimosi civilizaciniuose procesuose, tiesti kelius ateities kartoms.
To patvirtinimą randame istorijoje.
Antrųjų Ptolemėjo sūduvių įgytus prekybos ir kitus bendravimo su Romos imperija ryšių patirties atspindžius vėl aptinkame VI
a. ostgotų valdovo Teodoriko Didžiojo laiške aisčiams, kurį 523–526
m. „Įvairenybėse“ paskelbė jo pirmasis ministras ir patarėjas Flavijus
Magnus Aurelijus Kasiodoras. Pastarąjį iš lotynų kalbos puikiai išvertė Darius Alekna. Ieškodami minėtų sąsajų susipažinkime su laiško
turiniu.
KARALIUS TEODORIKAS AISČIAMS.
Iš atvykusių jūsų pasiuntinių supratome, kad labai stengiatės
su mumis susipažinti, idant, gyvendami Okeano pakrantėse, prisidėtumėte prie mūsų sumanymo. Mums labai malonus ir mielas jūsų
prašymas paskleisti mūsų šlovę iki jūsų, kuriems [iki šiol] negalėjome
skirti jokių pavedimų. Tad jau pažinę pamilkime tą, kurio taip atkakliai ieškojote nepažindami. Mat tarp tiekos genčių leistis į kelią yra
ne ko nors lengva užsimanyti.
Todėl labai širdingai pasveikinti jūsų ilgėdamiesi pareiškiame,
kad per šio [laiško] nešėjus jūsų pasiųstas gintaras buvo priimtas su
didžiausiu dėkingumu. Šią labai lengvą medžiagą, kaip ir pasakojo
jūsiškiai, atneša pas jus nuslūgstanti Okeano banga. Tačiau jie sakė
jus nežinant, iš kur [ši medžiaga] atkeliauja, kurią, kai jūsų tėvynę
pasiekia, renkate pirmieji iš visų žmonių. Perskaičius vieno tokio
Kornelijaus aprašymą [sužinome, kad] jis sakais (sucum) ištekėjęs
iš medžių, augančių Okeano gilumoje esančiose salose, ir todėl vadinamas „sukinu“ (sucinum, gintaras), po truputį sukietėja dėl saulės
kaitros.
Šitaip susidaro šis varvantis mineralas, skaidrus švelnumas, čia
raustantis šafrano spalva, čia stingstantis liepsnos spindesiu, idant,
nukritęs jūsų pakrantėje, išgrynintas besikartojančio karščio ir at-
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plukdytas būtų perduotas jūsų krantui. Šitai nusprendėme jums pasakyti todėl, kad nemanytumėte, jog mūsų žinioms visai svetima tai,
ką jūs laikote paslaptimi. Todėl dažniau pas mus atkeliaukite keliais,
kuriuos atrado jūsų meilė, nes visuomet būna naudinga įgyta turtingų karalių santarvė, kurie, kad ir maža dovana pamaloninti, visuomet pasirūpina didesniu atlygiu. Taip pat kai ką žodžiu jums nurodėme per jūsų pasiuntinius, per kuriuos [taip pat] skelbiame paskyrę
jums tai, kas turi būti malonu (Jovaiša II, 214, 215).
Skaitant laišką kyla daug įvairių minčių dėl jo turinio ir tų amžių
istorijos. Todėl dėl konteksto trumpai apibūdinkime patį Teodoriką ir
jo epochą, jo vadovaujamą Rytų gotų imperiją, susidariusią senosios

13 pav. Teodoriko Didžiojo laikų rytų gotų imperijos sienos ir aisčiai/baltai
(Jovaiša II, 225)
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Romos Respublikos žemėse, kuriose atsidūrė aisčių pasiuntiniai. Teodorikas gimė greičiausiai 451/454 metais Panonijoje (taigi prie antrųjų
sūduvių gyventų teritorijų) greta buvusio pagrindinio kelio iš Karnunto į vakarų aisčių (sūduvių, Sembos) gintaro gavybos ir apdirbimo
centrus. Vaikystėje galbūt girdėjo sūduvių-aisčių vardą arba bent kiek
suprato sūduvių kalbą. Jis apie dešimt metų, nuo 8 iki 18 metų, buvo
laikomas įkaitu Bizantijoje ir, matyt, sprendžiant iš jo valdymo metodų, gavo padorų išsilavinimą. Jo pastangomis 493 m. sukurta Rytų
gotų imperija su sostine Ravenoje (miestas prie Adrijos jūros). Sukurtoji imperija gyvavo apie šešiasdešimt metų, iki 555 m. Į jos sudėtį
pateko visa Italija su Sicilija, pietinė Galija ir Noriko, Panonijos, Recijos (dab. Šveicarija) provincijos. Teodorikas mirė Ravenoje 526 m.
rugpjūčio 30 d.
Pirmiausia reikia konstatuoti tai, kad praėjus daugiau kaip 360
metų nuo Ptolemėjo antrųjų sūduvių-aisčių įrašymo į Europos žemėlapį prie Dunojaus krantų, dabartinės Austrijos teritorijoje, tarp
Karnunto (dab. Petronell) ir Lentia (dab. Lincas) miestų, sūduviai
neišnyko. Jie tikriausiai buvo aisčių pasiuntinių delegacijos nariai
vedliai ir vertėjai. Jie aisčius atvedė į Raveną prie Adrijos jūros pas
Rytų gotų imperijos karalių Teodoriką Didįjį, nes – kaip sakoma laiške: „Mat tarp tiekos genčių leistis į kelią yra ne ko nors lengva
užsimanyti.“ Pats faktas, kad aisčiai surinko delegaciją ir ją pasiuntė
pas galingiausią Vakarų Europos valstybės karalių, labai iškalbingas. Jis rodo, kad aisčiai, jų junginio elitas, gerai suvokė to meto
Europos politines realijas ir teisingai rinkosi prioritetus, vadinasi,
buvo išprusę.
Antra. Atvykusi pas Teodoriką aisčių delegacija, matyt, buvo
anksčiau vykusių kontaktų ieškojimo rezultatas. Šį teiginį sutvirtina
laiško žodžiai: „[...] labai stengiatės su mumis susipažinti.“ Atvykusi
delegacija buvo ne šiaip sau grupė asmenų, o atstovavo susijungusių
genčių grupei, ką gali patvirtinti žodžiai, adresuoti trečiam asmeniui:
„[...] pareiškiame, kad per šio laiško nešėjus jūsų pasiųstas gintaras
buvo priimtas su didžiausiu dėkingumu.“
Trečia. Iš Teodoriko laiško žodžių „iš atvykusių jūsų pasiuntinių
supratome“ galima spręsti, kad jis neblogai yra informuotas apie prie
Okeano gyvenančius aisčius, kurių atvykimas gali reikšti norą prisidėti „prie mūsų sumanymo“. Nors sumanymo esmė liko neatskleista,
bet turint omenyje Rytų gotų imperijos įtemptus santykius su Bizantija (Rytų Romos imperija) ir kitas pasienio problemas, galima manyti,
kad Teodorikas ieškojo sąjungininkų ir džiaugėsi, jog aisčiai prašosi
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jais būti ir imasi „paskleisti mūsų šlovę iki jūsų“. Kartu Teodorikas
pripažįsta, kad aisčiai nėra jo valdžioje.
Dar stabtelėkime prie antrosios išvados prielaidos, kad delegacija
atstovavo aisčių genčių sąjungai. Tokios išvados netiesioginį patvirtinimą ir jos plėtotę galima būtų sieti su VI amžiaus aisčių dalyvavimu
rytų gotų migraciniuose procesuose ir jų kovomis su avarais, kurie
brovėsi į aisčių žemes ir Teodoriko valdas. Avarai buvo karinga Ponto
(Juodosios jūros) stepių gentis, kuri spaudžiama Bizantijos patraukė į
vakarus ir 562 m. užgrobė žemes prie Dunojaus, Panonijos lygumose.
Čia sudarė daugiatautį Avarų kaganatą, gyvavusį VI–VIII a. Galima
tarti, kad į jo sudėtį pateko ir mūsų etniniai gentainiai, antrieji Ptolemėjo sūduviai, gyvenę prie Dunojaus, Panonijos žemumoje. Bizantijos
diplomatijai pavyko avarus padaryti savo sąjungininkais, kurie ėmėsi

eodoriko
statula iš
liano

15 pav. Avarų kaganatas VI–VII a. pradžioje

31
saugoti Bizantijos imperijos sienas su Vakarų Roma, gaudami už tai
solidžias pajamas.
Avarų gentis kaganate sudarė tautinę mažumą, bet krašte sukūrė
tik jų valdomą paklusnią sistemą. Patys žemdirbyste neužsiėmė, bet
garsėjo savo juvelyrikos dirbiniais. Labiausiai buvo išvystyta auksa-

16 pav. Auksinė ornamentuota antkaklė iš Strobainių VIII a.: a –
avarų karys (Antohnes?), b – prūsų karys (Videvutis?), c – raitas
žynys (Brutenis?), d – avarų lankininkas (Činbechas?) (Užmirštieji prūsai, p. 147)

kalystė. Naudodami visose Ponto stepėse paplitusį žvėrių stilių, avarai gamino aukštos kokybės auksinius bei sidabrinius indus, Europoje garsėjo diržų sagtimis. Jų mene atsispindi tiurkų, persų ir net kinų
tradicijos. Gausiai vaizduojami gyvūnai, kariai, mitologinės būtybės.
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Avarai ėmėsi atgaivinti šiaurinius prekybos kelius, tarp kitko,
nutrūkusią gintaro prekybą. Yra teiginių, kad avarai, siekdami užvaldyti gintaro gavybos šaltinius, prasibrovė iki sūduvių-galindų žemių
prie Didžiųjų sūduvių ežerų. Apie tas kovas rašo metraštininkas Simonas Grunau (apie 1470–apie 1531) „Prūsų kronikoje“ (parašyta apie
1526 m.). Kronikoje jis pirmasis pateikė žinių apie vakarų baltų vyriausiųjų dievų trejybę – Perkūną, Patrimpą, Pakulą, apie šventovę Romuvą
ir legendinius VI a. prūsų valdovus brolius Prutenį-Brutenį ir Vydevutį-Vaidevutį, kurie nugalėjo avarus. Simonas Grunau teigė, kad žinias
ėmęs iš pirmojo Prūsos vyskupo XIII a. Kristijono kronikos. Pabrėšiu –
legendines žinias apie brolius valdovus ir gerokai paankstintą etnonimo
prūsai pavartojimą, jis istoriografijoje pasirodė tik apie IX amžių.
Vladimiras Kulakovas (Užmirštieji prūsai: Sembų palikimas.
1999, p. 145, 146) apie Simono Grunau žinias rašo: „Archeologijos
duomenys liudija, kad Simono Grunau pateikti realūs faktai neprasimanyti. Prūsijos istorijos paslaptys buvo pradėtos įminti 1798 m.
Tuomet ariant lauką Strobainių (vok. Strobjehnen, rus. Kulikovo)
gyvenvietės apylinkėse, šiaurinėje Sembos pakrantėje, buvo aptiktas stambiausias prūsų žemės aukso radinys – 374 gramus sverianti
antkaklė, papuošta gausiais reljefiniais atvaizdais.“ Ilgą laiką ginčytasi dėl rastosios antkaklės amžiaus, bet pagaliau nuspręsta, kad tai
VIII a. pradžios avarų juvelyrų dirbinys, vaizduojantis avarų karių
kovas. V. Kulakovskis teigia, kad iliustracijoje (žr. antkaklės detalę
b) yra pavaizduotas prūsų karys Videvutis, o kitoje (žr. detalę c) – jo
vyresnysis brolis žynys Brutenis ant vilko. Galima sutikti ar nesutikti su
V. Kulakovskio pateikiamais antkaklės vaizdiniais arba juos greičiau
priskirti legendai, bet faktas yra faktas – įspūdingoji VIII a. pradžios
avarų juvelyrų pagaminta auksinė antkaklė rasta aisčių žemėje. Ji aptikta prie Strobainių-Kulikovo gyvenvietės, esančios Sembos pusiasalyje, šiauriniame Baltijos jūros krante, penki kilometrai nuo Alnikų
rago. Tai sakrali vieta – aisčių II tūkstantmečio pr. Kr. šventovė, gyvavusi iki XVI a. Radinys liudija apie Sembos aisčių prekybinius ryšius
su avarais ir, matyt, pirmiausiai gintaro prekybą, nes Semboje yra susikaupę apie 90 % pasaulio gintaro atsargų. Kita visai tikėtina išvada
– kad prekybinius ryšius su avarais padėjo nustatyti arba tiesiog juos
plėtoti antrieji Ptolemėjo sūduviai, jau II a. gyvenę prie Dunojaus, Panonijos lygumose, Sembos aisčių broliai, kalbėję ta pačia kalba.
Ir tai jau aštuntasis amžius. Prabėgo aštuoni šimtai metų, kai vis
dar aptinkame Ptolemėjo antruosius sūduvius arba jų vaizdinius Europos viduryje, prie Dunojaus. Pirmaisiais šimtmečiais po Kristaus jie
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aktyviai dalyvavo ir padėjo kurti lietuvių kilmės lopšio galindų-sūduvių kultūrą aisčių etninėse žemėse. Tegul ir labai tolimi amžių toliai,
bet dvasinis istorijos šauksmas nori rasti atsakymą, kokia jų, mūsų
gentainių, buvo tolesnė lemtis. Manau, ji buvo sunki, bet labai garbinga. Jie klojo mūsų etninės kultūros klodus ir per juos tiesė ateities
kelius, vedančius į lietuvių tautos gimimą. Tais amžiais jie dar buvo
nepajėgūs suburti stiprią, juos ginančią bendruomenę su ją atitinkančia organizacine forma, todėl vis tirpo, įsiliedami savo gebėjimais į kitas kultūras, kol galutinai ištirpo Europos kultūrose. Tačiau jie visiems
aisčiams, jų kultūrai paliko dvasinius paminklus, išreiškiamus upių
vardais: Leita, Dunojaus dešinysis 240 km intakas, įtekantis netoli buvusio prekybos centro Vindobonos ir Karnunto, arba Morava, Nava,
Sava ir dar daug kitų. Prie tų paminklų galima priskirti ir orografinį
toponimą Sudetai. Šiuose nuostabiai gražiuose kalnuose galbūt sudinai-sūduviai buvo įsirengę vario rūdos kasyklas, įsisavino jo gavybos
technologijas, gamino žalvarį ir vežė jį į didžiąją tėvynę. Šiame kalnų
varde Sudetai, jo daugiskaitinėje formoje mes girdime mūsų gentainių
sudinų-sūduvių onimo kamieninius garsus sud-, kurie yra kalnų vardo Sud(e)+tai kamienas, o e yra jungiamasis balsis, -tai – priesaginė
galūnė, rodanti vardo objektą – Sudetus.
Apžvelgėme vieną iš ryškiausių aisčių junginio – sūduvių genčių,
sukūrusių lietuvių tautos kilmės lopšio civilizacinės sūduvių-galindų
kultūros klodą, įsirašiusį į tautos dvasios genetinį kodą, nešusį ir dosniai dalinusį žmogiškosios kultūros vertybes kitoms Europos tautoms,
išgyvenusį per 2 000 metų ir garbingai švenčiantį LIETUVOS VALSTYBĖS PRIKĖLIMO 100-METĮ.

17 pav. Sudetų kalnai dabartiniais laikais

Subačius
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Kęstutis Subačius (g. 1937 m. Lazdijuose) – verslininkas, istorikas, kultūros ir švietimo veikėjas. Savo pavardės šaknis kildina iš sėlių žemės, pietinės
jos atšakos – Sūduvos.
Kęstutis Subačius yra Sūduvos-Suvalkijos regiono etninės kultūros globos tarybos narys, teatro draugijos „Gabija“, Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros draugijos narys ir vienas iš jų steigėjų, Sūduvos krašto istorijos mylėtojų
klubo narys.
Parašė keletą knygų, tarp jų: 2006 m. – Sūduvos kraštas nuo priešistorinių
laikų iki XX a. III dešimtmečio, 2009 m. – Marijampolės miestas: priešistorė,
miesto ištakos, istorija, mintys, kūrėjai, 2012 m. – Sūduvių protėvių dvasinis
testamentas, 2016 m. – Sūduvos kraštas Didžiojo karo ugnyje ir Lietuvos valstybės nepriklausomybės aušrose. Paskelbė per 25 straipsnius miesto plėtotės,
statybos, kultūros ir istorijos temomis.
Marijampolės miesto keturių parkų kūrimo darbų iniciatorius. Sūduvos krašto
monumento devizo „Tautai ir Kalbai“ Marijampolėje autorius.
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APIE EUROPOS MENTALITETĄ
IR JOTVINGIUS LAISVESNIU
ISTORIOSOFINIU ŽVILGSNIU
Pradžioje – apie bendrą aisčių-baltų padermes jungiantį istorinį
mentalinį kontekstą, apie „terra incognito“...
Regis, taip neseniai, prieš dvidešimt metų (1998 m.), „Aidų“
leidykla lietuviakalbei visuomenei pateikė gana įspūdingą veikalą
„Europos mentaliteto istorija“ (590 psl. apimties). Puoliau skaityti.
Skaičiau „iš priekio ir iš galo“... Lietuva ruošėsi tapti „pilnateise europiete“ (ES nare). Veikalo struktūra – nuostabi, intriguojanti. Įdomumo
vardan iš septyniolikos skyrių suminėsiu tik keletą pirmųjų: „Individas, šeima, visuomenė. Seksualumas ir meilė. Religingumas. Kūnas
ir siela. Liga. Gyvenimo tarpsniai“. Visi jie skrupulingai suskirstyti į
atsikartojančius poskyrius, žyminčius epochas: „Antika. Viduramžiai.
Naujieji amžiai“.
Bet... Tame fundamentaliame veikale (verstame iš vokiečių kalbos, 1993 m. laidos) neaptikau kokios nors užuominos apie aisčių,
baltų superetnosą. Pagal daugybę toje knygoje panaudotų šaltinių,
neegzistavo ne tik lietuviai ar dar už juos senesni sūduviai ir jotvingiai. Neradau nei vieno autoriaus aprašytų prūsų (!). Keistai liko
nepastebėtos net tokios plačiausiai žinomos senosios kronikos, kaip
antai: Livonijos, Petro Dusburgiečio, Jano Dlugošo... Minimo veikalo
sudarytojas (Peter Dinzelbacher) „nepastebėjo“ ir prieš keletą dešimt
mečių anglų kalba paskelbtos mūsų iškiliosios mokslininkės Marijos
Gimbutienės monografijos „The Balts“ (London, 1963), 1991 metais
tos pačios autorės paskelbto dar įspūdingesnio veikalo „The World of
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old Europa“. Prof. M. Gimbutienė didžiulėse Europos erdvėse buvo
jau suradusi ir įtikinamai pateikusi archeologinius įrodymus apie mūsiškojo „superbaltiškojo“ etnoso protėvių bei jiems giminingų genčių
kadaise apgyvendintas vietas ir jų neabejotiną įtaką vėliau susiformavusioms padermėms. Ne viename Europos (ir pasaulio) universitete
buvo analizuojamas ir išskleidžiamas ryšys tarp sanskrito ir lietuvių
kalbos.
„Europos mentaliteto istorijos“ autorius, kuris aiškiai pretendavo
tapti išskirtiniu Europos kultūros ir jos šaknų žinovu, regis, nepastebėjo ir rašytinės istorijos pradininko Herodoto (IV a. pr. Kr.). Senovės
graikų išminčius civilizuotam pasauliui pranešė, kad gentys, gyvenusios tarp Juodosios bei Baltijos jūrų ir siekusios šiaurines platumas,
kurias jis pavadino hiperborėjų vardu, turėjo savitą civilizaciją, grindžiamą dvasinės kultūros principais. Tokie vertinimai neatsiranda „iš
nieko“. Matyt, jam moralinį nerimą kėlė tuometinė graikų ir romėnų
gyvensena, kurioje dominantės pozicijas siekė užimti materialiniai interesai, prabanga ir juslinių poreikių tenkinimas. Kitais žodžiais išreiškus – istoriką galėjo jaudinti jį supančio pasaulio moralinis nuosmukis.
Plačiau prasitariau apie „Europos mentaliteto istoriją“ dėl paprasčiausios priežasties. Mes, vieni iš seniausiųjų europiečių (minėto leidinio išleidimo metais siekę tapti „pripažintais“), pačiai Europai
likome nežinomi. Tarsi tarp Azijos ir Europos tįsojusias erdves būtų
užpildžiusios nežinomos kilmės „homo sapiens“ padermės... Tokį
savo pamatinį teiginį galiu papildyti ir kitu pavyzdžiu: „Visuotinės
istorijos“ vadovėliu, kuris buvo skirtas Lietuvos vidurinių mokyklų
X ar XI klasės mokiniams. Išverstas iš anglų kalbos, jo autoriai buvo
du norvegai (!). Tai buvusi jau trečiojo tūkstantmečio pradžia. Vartydamas puslapį po puslapio aptikau „įdomų“ Rytų Europos žemėlapį.
Jame aiškiausiai spalvomis buvo nudažyta: jau antrajame šimtmetyje
po Kristaus slavai nuo amžių gyveno Lietuvoje, imtinai iki Kartenos.
Aisčiams-baltams buvo paliktas siaurutis 30–50 km ruoželis palei Baltijos jūrą... Ką jau kalbėti apie jotvingius.
Dar prieš keletą metų savo bičiuliams kaišiojau žemėlapiuką, perspausdintą iš JAV ilgus metus vidurinėms mokykloms skirto istorijos
vadovėlio. Baltarusijos teritorija buvo pavadinta Lithuania ir nudažyta
ES spalva. O pati Lietuva? Jos teritorija buvo sulieta su Kaliningrado
sritimi ir tas „didelis anklavas“ pavadintas Rusia. Žinoma, su jai, kaip
ir visos tikrosios Rusijos erdvei, priskirta spalva.
Tada, sklaidydamas suminėtas knygas, buvau nustebintas ir
kitko! Iš mūsų pusės, iš leidėjų, istorikų ir pedagogų neradau jokios
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užuominos paraštėse ar kur nors kitoje vietoje, kad pristatomi auditorijai veikalai yra paženklinti aiškia nuodėme – mūsų padermės, mūsų
protėvių ir jų kultūros ignoravimu. Kad germanofilija, susikibusi su
slavofilija, tebeviešpatauja Europos istorinės minties erdvėse. Tikiu,
kad pastaraisiais metais padėtis yra pasikeitusi, pasislinkusi į objektyvesnį žinių apie „mūsiškąjį pasaulį“ išskleidimą. Ir vis dėlto... Kur
tada buvo mūsų iškilieji politikai intelektualai ir po tarptautines konferencijas važinėję mūsų politologai, kultūrologai bei ypač istorikai?..
Kaip „kompensaciją“ už ką tik išsakytą kritinį pastebėjimą pateiksiu kitokį lietuvių intelektualų mentalitetą ginantį faktą. Prisiminkime 1987 metus. Dar Lietuvoje tvyrojo sovietų valdžia ir jos aižus
kvapas. Tačiau Katalikų bažnyčiai buvo leista iškilmingai su tam tikra
pompastika švęsti 600-ąsias krikščionybės priėmimo metines. Žinoma,
Romos katalikų sparno. Tačiau plačioji visuomenė taip ir nesužinojo,
kad 1986-ųjų vasarą Romoje vyko tiesiog grumtynės. Iš viso pasaulio suvažiavę iškilūs lietuvių emigrantai (Marija Gimbutienė, Zenonas
Ivinskis, Jonas Dainauskas, Vilius Bražėnas, vyskupas A. Baltakis ir
kt.) surengė konferenciją, skirtą pirmojo lietuvių krikšto datai nustatyti. Emigracijoje gyvenę lietuviai Romoje išplatino tūkstančius lapelių su įrodymais, kad katalikybė oficialiai Lietuvoje buvo įvesta kartu
su karaliaus Mindaugo ir jo artimųjų pakrikštijimu (kaip buvo priimta
ir kitose šalyse). Žodžiu, jubiliejinius metus skelbti nuo 1251-ųjų, o
ne nuo 1386-ųjų. Tai yra 135 metais anksčiau. Tačiau konferencijoje
dalyvavusi ypač gausi lenkų delegacija laikėsi savo: katalikybė ir tuometinėje Lietuvoje sklido būtent ką tik išrinkto jų karaliaus Jogailos ir
ypač jų (t. y. lenkų) apaštališkosios misijos dėka.
Iš Lietuvos atvykę vyskupai, taip pat konferencijai pirmininkavęs
kardinolas užėmė neutralias pozicijas. Kovą laimėjo aršieji lenkai. O
visą šią istoriją man papasakojo ir dokumentus parodė iš JAV atvykęs,
tuose įvykiuose dalyvavęs istorikas Algimantas Končys-Žemaitaitis.
Apgailestaudami turime pripažinti, kad ne tik sovietiniais metais,
bet dar ir šiandien mūsų istoriografijoje tūno įsirangiusi germanizacijos, slavizacijos ir, suprantama, globalizmo (multikultūralizmo, t. y.
tautinės tapatybės neigimo) angis...
Nesu jotvingiados tyrinėtojas. Bet ir širdimi bei protu prisiliečiu
prie artimiausių lietuvių giminaičių, kurių dalis (su savo žemėmis) yra
išlikusi ir lituanizuoti gyvena dabartinėje Lietuvos teritorijoje. O prisiliečiu dar ir dėl tos priežasties, kad pastarųjų dviejų dešimtmečių
mano, kaip mokslo bendruomenės asmens, dėmesys sukoncentruotas į
senųjų lietuvių kultūrą, į jų socialinę organizaciją, praktikuotą dvasinį
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gyvenimą ir tokį gyvenimą bylojantį materialinį paveldą. Tai problematikai skirtos net kelios mano monografijos. Paskutinė iš jų – „Lietuvos piliakalnių paslaptys“ („Diemedžio“ leidykla, 1400 egz., 220 psl.)
– paskelbta šių metų pradžioje. Knygoje su gausiomis iliustracijomis
rašoma apie klestėjusių apeiginių piliakalnių epochą (VII–XI a.), kuri
neabejotinai buvo būdinga ir jotvingių žemėms.
Pasikartodamas sakau: nepretenduoju stoti į dvikovą su patyrusiais jotvingių istorijos ir jų kultūros žinovais (kurių, mano supratimu,
turėtų būti gausesnės ir iškilesnės gretos). Kaip tautotyrininkas, pasidalinsiu su skaitytoju kai kuriomis įžvalgomis apie jotvingių socialinę
organizaciją ir kultūrą. Šiuo atveju galvoju ne vien apie archeologinius
radinius. Tiesa, sunku nutylėti vieno jotvingių kario įkapes (V–VI a.),
kurios buvo surastos į Lenkijos teritoriją patekusioje dabartinėje Mozūrijoje. Archeologus nustebino ne tiek įprastas puošnus, metalu apkaustytas diržas, geriamasis ragas. Nustebino šukos ir žirklutės (vyro
puošybai skirti įrankiai). Ši maža detalė yra gana iškalbinga, neigianti
bet kokius prasimanymus apie necivilizuotus „pagonis“.
Betgi daiktai, archeologiniai radiniai nusako tik tam tikrą genties,
tautos gyvensenos dalį. Prie ką tik pastebėto fakto pridėsiu kitą, įspūdingesnį, bylojantį apie jotvingių kultūrą. Apsistosiu prie kryžiuočių
kronikininko P. Dusburgiečio išsakytos nuomonės, kad sūduviečiai,
jotvingiams priskiriama gentis, buvę „patys tauriausieji“. Tokio teiginio patvirtinimui jis pateikia ir smulkiau aprašo vieną įvykį.
Anot kronikininko, kryžiuočių riteris Liudvikas, kilęs iš kilmingos
šeimos, sūduvių jotvingių kunigaikščio Skomanto karių buvo paimtas
į nelaisvę. Puotos metu (po laimėtų kautynių su kryžiuočiais) vienas iš
kunigaikštį supusių kilnesniųjų karių, pasak P. Dusburgiečio, „didžiai
išerzino brolį Liudviką, be paliovos jį užgauliodamas ir plūsdamas“.
Kryžiuočių riteris, saugodamas savo orumą, išdrįso pasiskųsti Skomantui: „Negi tam čia mane atsivedei, kad tas žmogus mane užgauliotų?“ Skomantas pasiūlė belaisviui kalaviją ir dvikovoje su tuo įžeidėju
susigrumti ginant savo garbę. P. Dusburgietis rašo: „Kilmingasis sūduvietis visų akyse buvo užmuštas“ (žr. P. Dusburgietis. Prūsijos žemės
kronika. Vilnius, Versus aureus, 2005, p. 267–268).
Šis kryžiuočių kronikoje aprašytas įvykis (sekant knygos tekste
dėstomų įvykių nuoseklumą) galėjo atsitikti 1280 ar 1281 metais. Tai
yra tuo laiku, kai ne tik prūsų, bet ir jotvingių jėgos vos vos ruseno.
Bet kunigaikštis Skomantas, matyt, pagal tebeegzistavusią tradiciją,
nekreipdamas dėmesio į kovų nualintus savo bendražygius, priėmė
būtent tokį sprendimą: kategoriška, bet iš tiesų riteriška forma ne tik
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nubaudė aną dvikovoje kritusį savųjų kilmingąjį, bet tuo pačiu sudrausmino ir visus kitus.
Kaip matome iš šio įvykio, aprašyto pačių kryžiuočių kronikininko, vis dar buvo siekiama laikytis nuo amžių paveldėtos moralios
kultūros principų, greičiausiai analogiškų jotvingių broliams prūsams,
kurie XI a. pradžioje tų pačių prūsų (dar nenugalėtų) arkivyskupo
A. Bremeniečio buvo įvardinti kaip „žmogiškiausi žmonės“.
Negaliu susilaikyti nepateikęs dar vienos iliustracijos, bylojančios apie jotvingių kultūrą. Grafas Konstantinas Tiškevičius, plačios
mokslinės erudicijos ir interesų asmuo, 1857 metais sumanė atlikti
kompleksinę ekspediciją plaukiant Nerimi nuo pat jos aukštupių. Šią
ekspediciją jis nuostabiai turiningai aprašė savo knygoje „Neris ir jos
krantai“ (leidykla „Mintis“ lietuvių kalba ją publikavo 1992 m.).
Grafą labai domino senosios kultūros pėdsakai. Vienoje vietoje,
dar Neries aukštupyje (kur gyventa jotvingių), tyrinėtojas aptiko smėlingą krantą. Iš vietinių gyventojų jis sužinojo, jog čia būta kapinių. Kad
vėjas ir laikas atliko savo darbą, t. y. nupustęs smėlingą žemę pažėrė
puošnių įkapių. Vietiniai jas rinkę ir perlydę gamino rėmelius stačiatikių ikonoms. Kapinės XVI–XVIII amžių. Grafą nustebino tai, kad
įkapės buvo randamos tik šalia moterų griaučių. Vyrų kapai buvę „švarūs“. Mokslininkas surado išmintingą atsakymą. Nors kapinių laikais
buvo praktikuojama krikščionybė, moterys laidotos dar laikantis „pagonybės“ papročių – su įkapėmis. O vyrai – ne. Kodėl? Vyrų „genčiai“
jau atstovavo jotvingių karius nugalėję slavai... Kaip žinome iš istorijos,
jotvingių kariai sunkiame mūšyje kovodavo iki paskutinio vyro. Mūšį
laimėjusiems slavams kaip grobis likdavo ir jotvingių moterys.
O dabar savo žvilgsnį nukreipsime į iki šiol neatskleistomis paslaptimis tebealsuojantį paveldą – piliakalnius. Seniai kirbėjo mintis
plačiau domėtis tuo, apie ką tik „puse lūpų“ užsimindavo archeologai. Apie tai, kad labai žymi dalis aistiškų baltiškų piliakalnių turėjo
kitokią, nei įprasta manyti ir rašyti, paskirtį. Rankiodamas „grūdelį
po grūdelio“ pabandžiau rekonstruoti apeiginių piliakalnių klestėjimo
(Lietuvoje tai būta VII–XI a.) laikotarpio mūsų protėvių gyvenseną,
socialinės organizacijos, ypač dvasinės, paprotinės kultūros bruožus.
Nekyla abejonių, jog jotvingiai, gyvenę šalia prūsų, kuršių, žemaičių
ir lietuvių, praktikavo panašų gyvenimo būdą; juos jungė panašūs kosmojautos, gamtojautos principai ir jų išsiskleidimas žmogaus gyvenime. Tuo mūsų protėviai skyrėsi nuo urbanizuotų Vakarų, Pietryčių
Europos tautų, kurios anksčiau apsiginklavo krikščionybės ideologija.
Beje, kai kurios iš jų krikščionybę pavertė galingu ekspansiniu ginklu.
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Anos anksčiau minėtos mano knygos apie piliakalnius tekstas
jau buvo pakeliui į spaustuvę, kai atsitiktinai sužinojau, jog praėjusių
metų (2017 m.) spalio 19–21 dienomis Vilniuje, o paskui Klaipėdoje
vyko gana įspūdinga tarptautinė mokslinė konferencija „Piliakalniai.
Nuo atsiradimo iki šių dienų“. Ją organizavo Lietuvos archeologų
draugija. Tai buvo tarsi finišas, užbaigiant 2017-uosius metus, kurie
Respublikos Seimo buvo paskelbti Piliakalnių metais. (Mano knygos
priedai byloja, koks iš tiesų buvęs nelengvas kelias, inicijuojant Piliakalnių metus.)
Tarptautinėje konferencijoje dalyvavo gana įspūdingas kviestinių
pranešėjų būrys. Iš jų išskirtinį mano dėmesį prikaustė švedų mokslininkas Jan Henrik Fallgren ir jo pranešimas „Piliakalniai – simbolinės vietos karališkiems ir bendruomeniniams ritualams“. Pranešėjas
kalbėjo apie keltų palikimą minėdamas Škotiją, Uelsą, Airiją, taip pat
kitus vakarinius Šiaurės jūros pakrantės kraštus. Minėtuose kraštuose
tebedunkso keltų – gėlų kultūrą menantys piliakalniai. Anot tyrėjo,
jie funkcionavo iki mūsų eros pradžios, o Airijoje kai kurie iš jų net
iki V–VI a. Tai buvo bendruomenių susirinkimų, įvairių švenčių šventimo vieta, o ant kai kurių vykdavo ir valdovo (karaliaus) vainikavimo
apeigos... Piliakalnių papėdėje buvo rengiamos sporto varžybos, kiti
pramoginiai pasirodymai, kuriuos nuo piliakalnių viršaus stebėdavo
susirinkusieji. Natūralu, kad įsigalint ir plečiantis Romos imperijai viskas kito. Prisiminkime, kad ir tos imperijos valdovo Cezario (gal jo
vardu) parašyta knyga „Galų mūšis“. Keltai buvo nugalėti, palaužti
ir išblaškyti su visa savo didinga iškilia dvasine kultūra ir turtingomis
tradicijomis.
Kodėl apie juos, t. y. keltus, ir jų likimą prabilau? Ogi dėl to, kad
keltų superetnosas dar I tūkstantmečio iki Kr. pr. buvo mūsų, būsimų jotvingių ir lietuvių protėvių, kaimynai. Pastarųjų proprotėviai
irgi slinko iš pietryčių per visą Europą, jos šiaurės vakarų pakraščio
kryptimi. Šaltiniai (tiesa, jų labai nedaug) byloja, kad abu superetnosai taikiai sugyveno. Greičiausiai tą sugyvenimą lėmė tai, kad, tariant
Herodoto žodžiais, abiejų gyvensena buvo grindžiama dvasinės kultūros ir aukštos moralės principais.
Apie keltus kalbu ir dėl kitos priežasties. Logiška manyti, kad
jotvingių protėviai, kurių žemės buvo platesnės, nei rodo dabartiniai
žemėlapiai, tiesiogiai bendravo su savo kaimynais keltais ir praktikavo
dvasine prasme artimą jiems gyvenimo būdą. Tikėtina, kad jau tada
jotvingių protėviai turėjo savus, nors ir retai (kaip ir keltų) išdėstytus
piliakalnius. Ir kad jie buvo irgi skirti apeigoms, gamtos virsmų šven-
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tėms, bendriems susirinkimams ir pan. Pranešėjo iš Švedijos pranešimas mane tik labiau įtikino, kad ta istorinė medžiaga, kuria jis (ir jo
kolegos) disponuoja, yra nepalyginamai gausesnė ir patikimesnė už tą,
kuria gali disponuoti „mūsiškiai“... Gal vis dėlto kada nors atsivers ne
tik Krokuvos, bet ypač Vatikano slaptieji archyvai, kurie atskleis užrašytus liudytojų pasakojimus apie tai, kokia gi iš tiesų buvo tų vadinamųjų pagonių kultūra, jų pasaulėžiūriniai įsitikinimai ir moralinis veidas. Beje, ta proga prasitarsiu... Gilaus neeilinio filosofinio mąstymo
popiežius Jonas Paulius II (Voityla) buvo pabandęs praverti Vatikano
archyvų duris. Pirmieji įpuolė japonai, kurie pirmu žingsniu išmatavo
lentynų ilgį (!). Jie priskaičiavo 92 km! Tačiau išmintingasis popiežius
labai greitai atšaukė savo sprendimą suvokęs, kad ten esantys foliantai
ir praskleistas jų turinys palaidos pačią krikščionybę...
Tikėtina, kad kaip kituose baltų kraštuose, taip ir jotvingijoje iš
tiesų dauguma piliakalnių buvo apeiginės paskirties. Kad ant jų buvo
įrengti ne tik aukurai, skirti šventajai ugniai ir simbolinėms aukoms.
Visiškai tikėtina, kad jie buvo išpuošti medžio skulptūromis, vaizduojančiomis gamtos stichijas: Perkūną, Žemyną, Gabiją, Medeiną, Lauksargį ir Saulę su jos spinduliuotę vaizduojančiu kryžiumi (saulute).
Tikėtina, kad jotvingiai šias dievybes, taip pat patį visatos Kūrėją bei
Tvarkytoją vadino kitaip, t. y. sava kalba. Tikėtina, kad savo gyvenimą, savo darbus rikiavo, kaip ir prūsai ar lietuviai, pagal Mėnulio
kalendorių. Suprantama, kad ir piliakalnis jotvingiams buvo irgi šventykla po atviru dangumi, neatskirta nuo gamtos virsmų, nuo jos, nuo
Kosmoso (t. y. Pradžiapačio, Viešpaties) alsavimo. Žinoma, kad ir
statinio vietą parinkdavo tą, kuri turėjo aiškių, iš žemės sklindančių
išskirtinių gyvybinių jėgų ir kurios, susiliejusios su kosmine spinduliuote, suformuodavo ypatingą gravitacinės traukos lauką.
Kodėl aisčių-baltų superetnosas, žinoma, ir Jotvingija nepatenka
į straipsnio pradžioje suminėtą „Europos mentaliteto istoriją“? Atsakymą buvome lyg ir suformulavę. Tegu ir pasikartojant, verčia mane,
kaip autorių, išskirtinį dėmesį kreipti į mūsų artimiausių kaimynų
(ypač lenkų) „pastangas“. Na, ir dar į mūsų didikų elgsenos bruožą
– atsiribojimą nuo „pagoniškosios kultūros“. Nemanau, kad, tarkim,
ankstyvaisiais viduramžiais Jotvingijos žemėse žvalgybos bei kitais
sumetimais nesilankė rusėnų ar lenkų atstovai. Nemanau, kad jie savo
ataskaitose (kaip antai jėzuitas Jonas Pragiškis) detaliau neaprašinėjo
tuometinių jotvingių gyvensenos bruožų, tarp jų apeiginių piliakalnių
funkcionalumo. Aisčių-baltų senąją, t. y. prigimtinę, kultūrą, jos iškilumą buvo stengtasi nuslėpti, iškeliant viešumon tai, kas ją, tą kultūrą,
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gali sumenkinti, suniekinti (subarbarinti). Mūsų, gyvųjų, pareiga pėda
po pėdos, sluoksnis po sluoksnio ieškoti ir toliau sisteminti protėvių
kultūros iškilumą, jos dvasinį turtingumą.
Apskritai mąstant apie „piliakalnių kultūros“ atkūrimą lyg piktas šešėlis lydi viena ir ta pati mintis: ar verta ir apskritai ar įmanu,
na, tegu ir grubokais potėpiais nutapyti tą socialinę organizaciją, jos
sandarą, kurią yra storai nusėdusios ne tik laiko dulkės, bet ir ilgus
šimtmečius besitęsiantys piktybiški veiksmai bei procesai. Juolab kad
ir šiuolaikinės visuomenės sąmonę dengia įvairiais ir ypač svetimais
siūlais austa klaidinanti (nevisavertė) istorijos žinojimo skraistė.
Kad ir kaip būtų keista, anų laikų kultūros kontūrų rekonstrukcijos (socialinės organizacijos, jos struktūrų) supratimui savotišką
impulsą duoda toli gražu ne vien keliais bruožais anksčiau suminėta
keltų proistorė. Tokį impulsą duoda ir mano jau suminėto aisčių-baltų
priešo atstovas – kryžiuočių kronikininkas P. Dusburgietis. Atstovaudamas užkietėjusio „kryžininko“ pozicijoms, jis vis dėlto, kaip parodėme, nepagailėjo gražių žodžių prūsų ir atskirai minimų sūduvių,
t. y. lietuviškajai prigimčiai artimų genčių, dvasinei kultūrai įvertinti. Kronikininkas rašo, kad kiekviename prūsų kaime buvo ne mažiau
kaip dvidešimt asmenų, kurių uždavinys buvęs sergėti ir tęsti savosios
genties etnokultūros tradicijas. Net du asmenys specializavosi velionio šarvojimo ir laidojimo apeigose. P. Dusburgietis pateikė net tokių
asmenų įvardžius (prūsų kalba): tulisonis, lygasonis. Iš šio kronikininko pastebėjimų galima daryti išvadą, kad prūsai turėjo išsiaudę itin
plačią ir tvirtą dvasinės kultūros puoselėjimo, jos tęstinumo tinklainę,
ko gero, gal panašią į tą, kurią pas senuosius keltus (kadaise buvusius
jotvingių ir prūsų kaimynus) audė ir palaikė gana gausus dvasinės
kultūros puoselėtojų – druidų luomas. Tačiau ne vienas aisčių-baltų
etnokultūrų tyrinėtojas neatmestų prielaidos, kad ir jotvingiai savo
papročiais ir tradicijomis buvo gana artimi prūsams. Patvirtintų ir tą
vargu ar nuginčijamą prielaidą, jog genties (tautos) gyvenseną reguliavusios socialinės struktūros, socialinių-dvasinių santykių tinklainės
senaisiais laikais buvo gana atsparios pokyčiams. Ir kad būtent toji
aplinkybė, ko gero, lėmė užsitęsusį kietesnį jotvingių atsparumą krikščionybei.
Kodėl žuvo, išnyko jotvingiai? Ne tik dėl to, kad nespėjo suformuoti bent kiek ryškesniais kontūrais išsiskiriančios savo politinėsvalstybinės sąrangos. Beje, tokiai sąrangai priešinosi pati jotvingių
prigimtis – siekis būti laisvesniems nuo bet kokios prievartos, administravimo, tegu einančio ir iš saviškių... Istorinių pralaimėjimų atve-
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jais įprasta mąstyti apie išorinį pasaulį, iš jo plūstančią agresiją ir
ekspansiją. Viso to būta. Slavai slinko banga po bangos. Su savo kalaviju prisidėjo ir kryžiuočiai. Istoriniai šaltiniai byloja, kad jotvingiams
buvo taikomas ir genocido metodas: totalinis gyventojų žudymas
(ypač mąstant apie Mozūrijos kraštą). Buvo taikomas ir „švelnesnis“
metodas: arba tu tampi krikščioniu, arba „iškeliauji į Dausas“. Betgi ir
tie, tapę krikščionimis, išgyveno dramatišką etnokultūrinį genocidą...
Jotvingiai, kurių gyvensena buvo grindžiama aukštos moralės
principais, kurie buvo gyvinami apeiginių piliakalnių ir kuriais buvo
vadovaujamasi santykiuose net su priešu, susidūrė su pasauliu, kuris nepaisė tokios moralės. Tiesa, čia pat dera pažymėti, kad rytiniai
slavai, perėmę bizantiškos krikščionybės dvasią, buvo „korektiškesni,
toliaregiškesni“ už pietvakarių sukrikščionintus slavus, perėmusius
blogąsias Romos imperijos ir jos ideologijos savybes – išskirtinį ekspansyvumą. Jiems geriau sekėsi asimiliuoti jotvingius. Esama nemažai
baltarusių (gudų), kurie ir šiandien save laiko jotvingiais ar jų ainiais.
Žuvus jotvingiams besiformuojanti lietuvių tauta ir jos sukurta
valstybė, regis, taip pat prarado žymią dalį savo pajėgumų priešintis
tai bangai, kuri buvo nusiteikusi slopinti dvasiniu, moraliniu iškilumu bei individualumu išsiskiriančią kultūrą. Būtent apie tokią kultūrą
šiandien aiškiai byloja, deja, šaltais siluetais nusėtas tankus piliakalnių
tinklas...
Romualdas Grigas (g. 1936 m. sausio 25 d. Asteikiuose, Radviliškio raj.) –
profesorius, habilituotas daktaras, žinomas sociologas, vadybos žinovas, filosofas ir tautotyrininkas. Aukštąjį mokslą įgijo Maskvos Timiriazevo žemės ūkio
akademijoje (1959 m.). Ten apsigynė ir ekonomikos mokslų daktaro disertaciją
(1965 m.). Dirbo žemės ūkio technikumo, taip pat atraminio parodomojo ūkio
direktoriumi. Nuo 1968 m. pasuko mokslo kryptimi. 1970–1991 vadovavo
Lietuvos sociologų draugijai, taip pat įgijo platų pripažinimą vadybos srityje.
1980 m. apgynė habilituoto daktaro disertaciją, vėliau jam buvo suteiktas profesoriaus mokslinis laipsnis. Profesorius R. Grigas yra išrinktas
trijų akademijų nariu: Lietuvos mokslo, Lietuvos olimpinės ir Informatikos
tarptautinės akademijos. Lietuvoje jis gerai žinomas kaip plačios erudicijos mokslininkas, savo dėmesį sukoncentravęs į tautotyros kryptį. Už keturių monografijų ciklą, skirtą lietuvių tautos socialinei organizacijai ir jos
pokyčiams atskleisti, 2002 m. jam buvo suteikta Lietuvos mokslo premija.
R. Grigas yra parašęs per tūkstantį mokslinių ir tiek pat publicistinių straipsnių,
keliolika monografijų bei esė knygų, keletą grožinės literatūros leidinių. Buvo
ne vieno mokslinės krypties žurnalo redaktoriumi, daugelio kolektyvinių
monografijų sudarytoju ir bendraautoriu.
Apdovanotas ordinu už nuopelnus Vilniui ir tautai, keliais Seimo bei Vyriausybės garbės raštais.
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KIEK MŪSŲ KALBOS IŠLIKĘ LENKŲ
PAVARDĖSE (N–Ž)
N
Narbut – iš Narbutas. Tai sudurtinė pavardė – nar- : nor- sietina
su noras, norėti, antroji šaknis sietina su liet. veiksm. būti.
Narbutowicz – suslavinta iš Narbutas (žr. Narbut).
Narejko – iš Noreika. Apeliatyvas noreika – „žmogus, kuris
daug nori“.
Narel – iš pavardės Narelis, su kuria giminingos yra pavardės
Nareika ir Norelis (žr. Narejko).
Narkiewicz – suslavinta forma iš Narkus ar Norkus, kurios sietinos su liet. norėti, noras.
Nartowicz – suslavinta iš išnykusios Nartas. Išlikusi artimiausia
pavardė yra Narteika. Liet. nartus „užsispyręs; greitas, karštas, smarkus; greit įnirštantis, piktas“.
Naruszewicz – suslavinta iš Narušis. Dėl nar- plg. Narbutas.
Naruszko – iš Noruška. Tokios pavardės LPŽ nepateikia. Aptinkamos ten tik artimos: Noruišis, Norūnas, Norus, Norušaitis, Norušas, Norušis. Tai priesagos -k- vedinys iš Norušas.
Narutowicz – Lietuvos lenkakalbės kanceliarijos perdarinys iš
Naruta ar Narutis. Pavardė paplitusi Lietuvoje, žinoma ir Lenkijoje.
Naszlenis – iš Našlėnas ar Našlenis. Pavardė fonetiškai gan tiksliai perimta į lenkų kalbą.
Newol – iš Nevulis.
Nida – plg. upės vardą Nida.
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Niemunis – iš Nemunis. Apeliatyvas nemunas „vandens potvynis, pakilęs vanduo“. Nemuniu galėjo būti įvardintas gobšus ar godus
žmogus.
Nietupski – kai kuriais atvejais ji gali būti suslavinta iš Lietuvoje
neaptiktos dvikamienės pavardės Net-upis (plg. upę Neta, su kurios
vardu siejamas Netimero vardas, ir daiktavardį upė).
Niewul – iš Nevulis.
Niewulis – iš Nevulis. Ši pavardė perimta į lenkų kalbą tiksliai
fonetiškai.
Nikścin – perimta iš dzūkiškos formos Nykšcinis < Nykštinis
(plg. nykštys).
Nogal – iš Nuogalis ar Nuogalius (plg. nuogas „neapsirengęs“
bei nuogalis ar nuogalius „neapsirengęs; žirniuose gyvenanti mistinė
nuoga būtybė“).
Nogol – veikiausiai iš Nuogalis ar Nuogalius (žr. Nogal).
Nomejko – iš liet. Nomeika, plg. Nameika.
Norko – iš Norkus, sietina su liet. veiksm. norėti.
Norkowski – kai kuriais atvejais suslavinta iš Norkus.
Norwid – iš lietuviškos pavardės, sudarytos iš dviejų šaknų: norir vyd-. Pirmoji šaknis siejama su daiktavardžiu noras, antrasis dėmuo
vyd- sietinas su veiksmažodžiu išvydo (plg. Vydūnas).
Nosel – iš Noselis (plg. liet. Nosis).
Nowel – iš Naujalis (žr. Nowialis).
Nowialis – iškreipta, bandant lenkinti, iš Naujalis, sietina su liet.
naujas, naujakurys.

O
Obiecunas – iš Abičiūnas. Patroniminė priesaga -un- ir galūnė
sieja su lietuvių kalba. Tokia pavardė Lietuvoje nežinoma.
Ogórkis – iš Agurkis.
Okrągły – iš Akranglis. Būtų logiška šią pavardę sieti su lenkų
būdvardžiu okrągły „apskritas, apvalus“, tačiau gali būti ji perdirbinys ir iš lietuvių kalbos.
Oksztel – kilmė neaiški, tačiau mums pažįstama yra patroniminė
priesaga -el-.
Okulanis – iš Akulionis. Priesaga parodo, kad ji sudaryta lietuvių
kalbos dirvoje.
Okulewicz – suslavinta iš Akulis, kuri sietina su liet. akis.
Olechna – iš Alekna.
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Olechnowicz – suslavinta iš Alekna.
Omelianczuk – Omelian-cz-uk < Omelijonas ‖ Omelijanas (žr.
Litwin-cz-uk iš Litwin), plg. Leon-cz-uk (Leon). Su lietuvių kalba sieja ją priesaga -uk-.
Omelianczyk – (žr. Omelianczuk) su lenkiška priesaga -yk, kurią
liet. kalboje atitinka priesaga -ik- (plg. Omelijančikas). Lietuvių kalbos sluoksnis yra senesnis, taigi lenkų kalba šią priesagą paveldėjo iš
baltų. Plg. Andruczyk.
Orluk – iš Orliukas, kuri yra patroniminės priesagos -uk- vedinys iš neaiškios kilmės pavardės Orla. Priesaga ir sieja ją su lietuvių
kalba.
Orzoł – iš Ąžuolas.
Oszkinis – iš Ožkinis.
Oszmian – iš Ašmėnas, kuri yra patroniminės priesagos vedinys
iš Ašmys. Ši yra siejama su liet. skaitv. ašmas, kaip Trečiokas su trečias.

P
Pac – pavardė kilusi iš krikšto vardo Ipatijus arba Povilas, plg.
baltarusių Pac : Ipatij, Pac : Paviel (LPŽ) arba lenkų Paweł. Giminingos pavardės: Pacauskas, Pacevičius, Pocevičius.
Giminingos yra pavardės, ir kamiene turinčios balsį o: Pocas, Pocis, Pocys, Pociukonis, Pociulis, Pociūnas, Pocius, Pocka, Poculaitis,
Pocus bei Pocauskas, Pocevičius.
Paciukanis – iš Paciukonis.
Pacuk – iš Pacukas (veikiausiai iš Pacas).
Pacuła – iš Pacula, kuri veikiausiai yra priesagos -ul- vedinys iš
Pacas.
Pakulnis – iš Pakulnis. Apeliatyvas pakulnis „bato paaukštinimas po kulnu, kulnas“. Gal taip įvardinta paklusnų žmogų?
Pakulski – suslavinta iš Pakula (žr. Pakuła).
Pakuła – iš Pakula, liet. pakula „geras derlius; vieta klojime, kur
kuliami javai“.
Palanis – iš Palionis, kuri yra patroniminės priesagos -on- vedinys iš krikštavardžio Palys.
Palejko – iš Paleika, kuri yra patroniminės priesagos -eik- vedinys iš krikštavardžio Palys.
Palikot – veikiausiai dvikamienis asmenvardis Pali-kotas (plg.
palios „pelkės“ ir kotas „laibi medeliai“, plg. dar vietovardį Palkotai).
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Panas – iš Ponas. Apeliatyvas ponas „gerai gyvenantis, pasiturintis žmogus“.
Panawa – iš Panava ar Panavas, žargone reiškiantis ponišką.
Panganis – iš Pangonis. Lietuvoje tokia pavardė nėra žinoma,
išlaikė ją tik lenkų kalba. Gal tai patroniminės priesagos -onis vedinys
iš Pangys, kurios kilmė nėra aiški.
Papis – iš Papys, kuri kilusi iš Papas (liet. papas „krūtis, spenys,
žindukas; dusulys“). Dar plg. Papelis, Papinykas. Žr. Z. Zinkevičius
„Lietuvių antroponimika“, 180 p.
Parakiewicz – suslavinta iš Parakas (plg. parakas „lengvai užsideganti medžiaga; karštakraujis“).
Parda – kilmė nėra aiški, tačiau gali būti gimininga su liet. parda
„pardavimas“, parduoti. LPŽ tokios pavardės nepateikia, taigi ši yra
išlikusi tik lenkų kalboje.
Pardo – kilmė nėra aiški, žr. Parda.
Parejko – iš Pareika. Tai priesagos -eika vedinys, plg. Paraitis,
Parutis... (Z. Zinkevičius „Lietuvių antroponimika“, Vilnius, 1977,
180 p.). Šaknies reikšmė nėra aiški.
Patejko – iš Pateika ar Poteika, kurios yra patroniminės priesagos -eik- vediniai iš svetimos kilmės Potas.
Paukszt – iš Paukštys, vedinys iš liet. paukštis.
Paulukanis – iš Pauliukonis, kuri yra dviejų priesagų -uk- ir -onvedinys iš krikšto vardo Paulius.
Pawluć – iš Pauliutis ar Paulutis, kurios yra vediniai iš krikštavardžio Paulius.
Pawluk – iš Pauliukas, kuri yra priesagos -uk- vedinys iš krikštavardžio Paulius.
Pawlukanis – kiek iškreiptai iš Pauliukonis, kuri yra dviejų priesagų -uk- ir -on- vedinys iš krikštavardžio Paulius.
Pawlukiewicz – iš Pauliukevičius, kuri yra suslavinta iš Pauliukas (žr. Pawlukanis).
Pawlukojć – iš Paulukaitis. Ši yra dviejų priesagų -uk- ir -aitvedinys iš krikštavardžio Paulius.
Pawlukowski – suslavinta iš Pauliukas.
Pawlun – iš Pauliūnas.
Peda – iš Pėda (plg. pėda „kojos dalis“).
Perkuć – iš Lietuvoje neišlikusios pavardės Perkutis < Perkus
(taip pat neišlikusios, jų kilmė neaiški), kurią lenkai perėmė iš dzūkų
Perkucis. Mažybinė priesaga -ut- veda į lietuvių kalbą. Gal iškreiptas
kamienas iš parkas „šašas“?
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Perwejnis – iš Perveinis ar Perveinys. Pavardės kilmė nėra aiški,
veikiausiai iškreipta iš Pervainis. Tai būtų dvikamienis asmenvardis.
Pirmasis dėmuo Per- (plg. Per-kūnas), antrasis pažįstamas iš pavardės Vaina.
Petrajtis – iš Petraitis, kuri yra patroniminės priesagos -ait- vedinys iš krikštavardžio Petras ir reiškė Petro sūnų.
Petrajtys – iš Petraitis (žr. Petrajtis).
Pieciukanis – iš Pečiukonis, kuri yra patroniminės priesagos
-on- vedinys iš Pečiukas.
Pieciun – neaiški kilmė, tik patroniminė priesaga -ūn- sieja ją su
lietuvių kalba.
Pieczul – iš Pečiulis.
Pieczulis – fonetiškai perimta iš Pečiulis.
Pietranis – iš Petronis, kuri yra priesagos -on- vedinys iš krikšto
vardo Petras.
Pietras – perimtas krikštavardis Petras.
Pietruć – iš Petrutis, kuri yra patroniminės priesagos -ut- vedinys iš krikštavardžio Petras.
Pietrukanis – iš Petrukonis, kuri yra dviejų priesagų -uk- ir -onis
vedinys iš krikštavardžio Petras.
Pietrukiewicz – suslavinta iš Petrukas.
Pietruliński – suslavinta iš Petrulis, kuri yra patroniminės priesagos -ul- vedinys iš krikštavardžio Petras.
Pietruszka – iš Petruška, kuri turi dvi priesagas: -uš- ir -k-.
Pietruszkiewicz – suslavinta iš Petruška (žr. Pietruszka).
Pigiel – iš Pigelis < Pigas. Kitos artimos pavardės: Pigantas, Pigėnas, Pigulevičius. Tai senos dvikamienės pavardės Pi-gas ar Pi-gis
patroniminės-mažybinės priesagos -el- vedinys. Dėmenų Pi-, siejamo
su prūsų pi „prie“ (Pi-kantas, Pi-kilas), ir antro Ga- (Ga-bartas, Gavilas) reikšmė išblukusi. Bet gali čia būti antro dėmens trumpinys, redukuotas iki priebalsio g (Z. Zinkevičius „Lietuvių asmenvardžiai“,
124, 316 p.); plg. dar pigus. Yra ir daugiau panašių pavardžių.
Pik – kai kuriais atvejais iš Pykys.
Piktel – iš Piktelis, kuri savo ruožtu yra patroniminės priesagos
-el- vedinys iš Piktas (plg. piktas „nedraugiškas“).
Pikul – į lenkų kalbą pakliuvęs iš liet. Pykulis – supykti linkęs
žmogus. Lietuvoje šios pavardės neišlikę. Artimiausios yra Pikūnas,
Pikutis, Pikužas ir suslavinta Pikulskis.
Pilis – iš Pilis, kuri yra trumpinys iš rytų slavų vardo Filipp.
Pilwiński – veikiausiai suslavinta iš Pilvinis.
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Piłka – iš Pilka ar Pilkas (plg. pilkas).
Piłsudski – suslavinta pavardė iš liet. Pilsudskis. Pilsudskio pavardė – kaip mano lenkų kalbininkas Wojciech Smoczyński, yra kilusi
iš vietovardžio Pilsūdai, kurį toliau lygina jis su liet. pilsūdas „pilies
teisėjas“. Tačiau prof. Zigmas Zinkevičius mano, kad nors ši pavardė iš
tiesų yra kilusi iš minimo vietovardžio Pilsūdai, šis vietovardis reiškia
sūdų ar sūduvių pilį, ne pilies teisėją, plg. Gir-sūdai, Kap-sūdž-iai,
Auk-sūd-ys, Lyk-sūd-ė ar Sūd(a)-laukis, Sūda-raistis, kurie su teisėju
tikrai neturi nieko bendro (sūd-yti „pamažu, smulkiai lyti“, iš čia ir
Sūd-uvos vardas, rodantis drėgną, pelkėtą kraštą). Bet pridurti reikia,
kad asmenvardžių dėmuo Sud- yra žinomas ir tokiose pavardėse kaip:
Sudas, Sudeikaitis, Sudėnas, Sudeika, Sudeikis ir kt. Z. Zinkevičius
mano, kad dėmens Sud- išblukusi reikšmė rodo jį greičiausiai esantį
paveldėtą dar ankstyvųjų baltų („Lietuvių asmenvardžiai“, 141 psl.).
Pinczak – iš Pinčiokas ar Pinčėkas < Pinčius (plg. pinčiukas „nelabasis, pikta dvasia“).
Pirsztuk – iš liet. Pirštukas.
Pisiak – iš Pisiokas. Įžvelgiama patroniminė priesaga -ok- sieja ją
su lietuvių kalba. Galbūt vedinys iš liet. veiksm. pisti „lytiškai santykiauti“ (lot. coire) arba lenk. pisać bei rus. pisatj „rašyti“.
Plaga – iš Plegas (plg. pleguris „plepys“).
Plago – iš Plegas (žr. Plaga).
Plauszta – iš Plaušta, kurios kilmė nėra aiški. Tokios pavardės
nepateikia LPŽ. Tačiau priesaga -t- rodo ją esant artimą lietuvių kalbai.
Plikunas – iš Plikūnas (plg. plikūnas „plikas ar nusigyvenęs
žmogus“).
Pliszka – iš Pliška (plg. plikas „be plaukų“).
Podurgiel – kilmė neaiški, tačiau priesaga -el- leidžia ją sieti su
lietuvių kalba. Tokios pavardės neaptikta Lietuvoje.
Podziewski – suslavinta iš Puodžius (plg. puodžius „puodų dirbėjas“) ir perimta iš dzūkų Puodzius.
Pojawa – veikiausiai iškreipta iš Pajaujis.
Pojawis – iš Pajaujis.
Pojwis – redukuota forma iš (žr.) Pojawis.
Polanis – iš Palionis. Tai greičiausiai patroniminės priesagos -onvedinys iš vardo Palys (Z. Zinkevičiaus teigimu, iš Apolonas – „Lietuvių antroponimika“, 68 p.; žr. dar Palanis).
Polonis – iš Palionis (žr. Polanis).
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Połubiński – suslavinta Palubinskas, plg. palubys – vieta prie
lubų.
Połuboczek – dar kartą lenkų kalboje gavo mažybinę formą iš
Lietuvoje neaptiktos pavardės Palubokas, kuri yra priesaginės darybos iš Lietuvoje neaptiktos < Palubys (plg. po lubomis, palubys), tačiau tokią buvus paliudija pavardės Palubaitis, Palubeckas, Palubianka, Palubinskas.
Pomian – iš Pamėnas (plg. pamėnas „šmėkla“).
Ponganis – fonetiškai perimta iš Lietuvoje populiarios pavardės
Pangonis. Kilmė neaiški, galbūt tai dvikamienė pavardė, kurios pirmą
dėmenį sudaro Pan- (kartais trumpinys iš krikštavardžio Steponas ar
žargoniško Stepanka, bet gali būti ir iš žargoninio Panas – plg. ponas)
bei gonis „piemuo“ (plg. ganyti, naktigonė, tuomet išeitų ponų samdytas ganys). Verta atsižvelgti, kad gali tai būti priesagos -onis vedinys iš trumpinio Pang-, sietino su veiksmažodžiu pangerotis „painiotis, narpliotis“.
Poniszko – LPŽ pateikia tik išvestinę pavardę Poniškaitis. Taigi
turėjusi būti pavardė Poniškis ar Poniškas. Ji išliko lenkų kalboje.
Popek – iš Papys (žr. Popis), kuriam lenkų kalboje suteikta mažybinė priesaga -ek. Tuomet išeitų, kad ši pavardė jau lenkų kalboje
yra antros generacijos.
Popis – iš Papys (plg. papas), žr. dar Papis.
Popko – iš pavardės Papys, jau lenkų kalboje perdarytos į Popek,
formos (žr. Popis).
Potejko – iš Pateika, sietina su liet. veiksm. pateikti.
Prolejko – iš Praleika. Patroniminė priesaga -eik- ją sieja su lietuvių kalba. Šaknis pral-, LPŽ autorių teigimu, galbūt iš rytų slavų
asmenvardžio Flor.
Pudlis – iš Pudlis. LPŽ pateikia tik suslavintą pavardę Pudlauskas. Lenkų kalba išlaikė jos nesuslavintą ir nesugadintą formą. Ji rodo
šuns veislę.
Pukas – iš Pūkas (plg. pūkas „apatinė lengvoji smulkioji paukščio plunksna“).
Pul – iš Pulius. Liet. pulius ar puliukas „viščiukas“.
Puniszko – iš Puniška ar Puniškis.
Pupek – iš Pupa. Lenkų kalboje ji yra jau antros generacijos, kur
gavo mažybinę priesagą -ek, kuri atitinka liet. priesagą -uk-.
Pupel – iš Pupelis (žr. Pupek).
Purwin – iš Purvinis ar Purvinius.
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Purwiński – suslavinta forma iš Purvinis ar Purvinius.
Putra – iš liet. Putra. Kitos giminingos pavardės: Putramentas,
Putreika, Putrimas, Putris, Putrys, Putriūnas, Putrius.
Putrament – iš Putramentas. Tai pravardinė pavardė (plg. liet.
putramentas „putruotas, putra išsitepliojęs vaikas“).
Puza – iš Puza (plg. puzenti „godžiai valgyti“).
Puzowski – suslavinta iš Puza (žr. Puza).
Pużuk – iš Pužukas (plg. pužas „mažas, storas“).

R
Racis – tai Račius (račius „ratų dirbėjas“). Fonetiškai išlaikyta
sveika dzūkiška pavardė (iš dzūkiškos formos Racys).
Racz – iš Račius (plg. račius „ratų dirbėjas“).
Raczkowski – suslavinta forma iš Račkus, kuri gali būti pejoratyvinės priesagos -k- vedinys iš Račius (žr. Racis).
Raczycki – veikiausiai suslavinta forma iš Račius.
Raczyła – veikiausiai iš Račyla, kuri kilusi iš Račius (plg. virbas
: Virbyla).
Raczyłło – veikiausiai iš Račius (plg. virbas : Virbyla).
Raczyło – veikiausiai iš Račius (plg. virbas : Virbyla).
Raczyński – veikiausiai suslavinta forma iš Račius.
Radziun – iš Radžiūnas. Tai patroniminės priesagos -ūn- vedinys
iš Radžius (Z. Zinkevičius „Lietuvių antroponimika“, Vilnius, 1977,
187 p.). Panašios dar pavardės: Radvila, Radžiušis, Radživilas, Radžvila, Radžvilas.
Radziwiłł – iš Radvila.
Radzun – iš Radžiūnas, patroniminės priesagos -ūn- vedinys iš
Radžius, kuri savo ruožtu gali būti sutrumpėjusi iš kokios pavardės,
pvz., Radžvilas ar pan.
Radżiwiłowicz – suslavinta iš Radvila (žr. Radżiwiłko).
Radżiwiłko – iš Radživilka. Tai sudurtinis vardažodis. Pirmasis
kamienas radž- (žr. Radziun), antrasis yra -k- priesagos vedinys iš
Vilas, sietinos su liet. viltis. Apeliatyvas radvila „rastinukas, rastas
vaikas“. Į lenkų kalbą ši pavardė atėjusi iš dzūkų.
Ragiel – iš Ragelis, kuri yra patroniminės priesagos -el- vedinys.
Ragienia – iš Ragienė (plg. Raginis, iš liet. raginis „raguotas;
šykštus“). Į lenkų kalbą, matyt, pateko ji per našlę, iš kurios perėjo ir
sūnums.
Ragin – iš Raginis, plg. ragas.
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Raglis – iš Lietuvoje neišlikusių Rioglys ar Riogla (plg. dz. roglys, rogla „nevikrus, nerangus žmogus“).
Ragojsz – iš Ragaišis (plg. ragaišis „rupių miltų pyragas“).
Ragucki – suslavinta iš Ragutis, kuri priesagos -ut- vedinys iš
Ragas, plg. ragas „kieta, smaili gyvulio kaktos išauga“.
Rakus – gal iš Rėkus?
Ral – iš Ralis ar Ralys (plg. raliuoti „dainuoti ganykloje“ ar ralys
„dainuojantis piemuo“).
Rał – iš Ralas (žr. Ral).
Rapiejko – iš Rapeika, plg. liet. Ropeika, Rupeika – galbūt sietina su liet. rupus (LPŽ).
Rasiul – iš Rasiulis, patroniminės priesagos -ulis vedinys iš Rasys. LPŽ autoriai mano, kad kilusi ji galbūt iš krikštavardžio Gerasimas ar Rastislavas.
Ratasiewicz – suslavinta iš Ratas, kuri veikiausiai buvusi dvikamienė iš Ra-tautas. Trumpinys Ratas lenkams galėjęs atrodyti esantis
kamienas, todėl prie jo ir pridėjo savo priesagą -iewicz.
Rauba – iš Riauba, plg. riaubà „apsileidęs, storžievis žmogus“.
Raubo – iš Riauba (žr. Rauba).
Rawinis – iš Ravinis, plg. liet. veiksm. rauti, ravėti. Ravais dzūkai vadina griovį.
Regucki – iškreiptai suslavinta iš Ragutis.
Rejbicz – iškreiptai suslavinta iš Raibis ar Raibys (plg. raibas
„margaplunksnis“).
Rejkiewicz – gali būti suslavinta iš Reika, Reikys, kurios sietinos
su liet. reikėti, reikalas.
Rejszel – iš Raišelis. Taip buvo įvardintas raišas, šlubas žmogus.
Rek – iš Rėkus.
Rekieć – iš Reketis ar Reketys, kurie siejasi su liet. reketis, reketys „nerangus žmogus; pikčiurna“.
Rekłajtis – iš Rėklaitis, patroniminės priesagos -ait- vedinys iš
Rėklys (rėklys „kas mėgsta rėkaloti“).
Rekść – veikiausiai iškreipta iš Rakštys, plg. rakštis „pašinas“.
Rekuć – iš Rėkutis.
Rentel – patroniminės priesagos -el- vedinys iš Rentys, plg. liet.
rentauti „riesti, tuščiai kalbėti“.
Rogojsz – iš Ragaišis; plg. liet. ragaišis „prastas pyragas“.
Rogowski – iš Ragauskas, kuri kartais suslavinta pavardė iš Ragas.
Rogucki – suslavinta iš Rag-ut-is < Ragas, plg. dar ragas. Į lenkų
kalbą veikiausiai pateko iš dzūkiškos formos Rag-uc-is.
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Rojsza – iš Raišas ar Raiša (plg. raišas „šlubas“).
Romanczuk – iš Romančukas < Romanas ‖ Ramonas, plg. Omelian-cz-uk, Litwin-cz-uk iš Litwin, Leon-cz-uk (Leon). Su lietuvių
kalba sieja ją priesaga -uk-.
Romejko – iš Romeika : Rameika. Taip buvo įvardintas ramaus
būdo žmogus.
Ropel – Ropelė ar Ropelis, kuri yra -el- priesagos vedinys iš
Ropė (plg. ropė „tokia daržovė“).
Rudzis – iš Rudis (plg. rudis „kas rudais plaukais“), kuri į lenkų
kalbą pateko per dzūkų Rudzis.
Rugienis – perimta iš Rugienis, kuri sietina su būdvardžiu rugienis „ruginis“ (plg. rugys „duoninis žiemkentys augalas“). Gretimos
pavardės: Rugienius, Ruginis, Rugis, Rugys, Rūgys, Rugelis, Rugulys.
Ruksza – fonetiškai tiksliai perimta iš Rukša, plg. liet. rukšis „susiraukėlis, surūgėlis“.
Rukściński – suslavinta iš Rukštys (žr. Rukść).
Rukść – fonetiškai perimta iš Rūgštys ar Rūgštis, kurios reiškia
surūgusį žmogų (plg. rūgštus „sugižęs“).
Rupelewski – suslavinta iš Rupelis < Rupis ar Rupys (plg. rupti
„darytis rupiam, apšašti“).
Ruszkul – iš Ruškulis, priesagos -ul- vedinys iš Ruškys, kuri
galbūt sietina su rūškė „rūgštynė“, o trumpoji u galėjusi atsirasti dėl
svetimkalbės raštinės.
Rutkiewicz – suslavinta iš Rudkus, sietinos su liet. būdvardžiu
rudas.
Rutkowski – suslavinta iš Rudkus, sietinos su liet. būdvardžiu
rudas.
Ryłło – iš Ryla. Plg. ryliuoti „linksmai dainuoti“.
Rymsza – iš Rimša. Liet. rimša „tylus, ramus žmogus“.
Rynkiewicz – gali tai būti suslavintas labai senas baltiškas Rinkanto trumpinys Rinkus (plg. dar rinkti).
Ryszko – iš Riškus ar Riškys (plg. riškė, riškelė „kaklaryšis“).
Tokia pavarde galėję būti įvardijami elegantiški žmonės.

S
Sagun – iš Sagūnas, kurios kilmė neaiški, tačiau patroniminė
priesaga -ūn- sieja ją su lietuvių kalba. Lietuvoje tokios pavardės neaptikta.
Sak – iš Sakas. Liet. sakas „medžio derva“.

55
Sakowicz – suslavinta iš Sakas.
Sakowski – suslavinta iš Sakas.
Saladonis – iš Saladuonis. Tai dvikamienis asmenvardis (plg. saladžius „kas saldžiai valgo“ ir duona).
Samczuk – iš Samčiukas < Samtis (plg. samtis „didelis šaukštas
sriubai iš puodo pilti“).
Samoń – iš Samonis.
Samul – iš Samulis, kuri yra patroniminės priesagos -ulis vedinys
iš krikšto vardo Samuelis.
Samulewicz – suslavinta iš Samulis < Samas.
Sanejko – iš Saneika. Patroniminė priesaga -eik- sieja ją su lietuvių kalba.
Santorek – galimas daiktas, jau lenkų kalboje priesagos -ek- vedinys iš liet. sudurtinio asmenvardžio Santaras (san- siejamas su liet.
prielinksniu su, tar- su veiksmažodžiu tarti). Gal tai buvęs sutariamas, sukalbamas žmogus.
Sarul – iš Sarulis, kuri yra -ul- priesagos vedinys iš Sarys, plg.
liet. sarulis „kas įraudęs“.
Sasin – iš Sasinas. Prūsiškai sasins „kiškis“.
Sasinowski – kildintina iš jotvių ar prūsų sasins – „kiškis“ (lenkų
atitikmuo – Zajączkowski). Pirminė pavardė turėjusi būti pravardinės
kilmės Sasinas, ir tik vėliau raštinėje buvusi suslavinta. Artima pavardė – Sasiukas.
Saulewicz – suslavinta forma iš Saulys.
Sawa – galbūt slaviška pavardė, paimta nuo Jugoslavijoje esančios upės Sava vardo, bet galimas daiktas, kad kai kurios yra sudarytos ir lietuvių kalbos aplinkoje ir gali būti sietinos su liet. būdvardžiu
savas.
Sawejko – iš Saveika. LPŽ teigimu, tai baltarusiška pavardė. Tačiau tai greičiausiai gali būti priesagos -eik- vedinys iš įvardžio savas.
Sawicki – kartais suslavinta forma iš Savas (žr. Sawa).
Sawuła – iš Savula, plg. Savulis.
Selwent – galbūt iš Selventas ar Selvantas.
Senda – iš Senda.
Senejko – Seneika. Taip buvęs įvardintas senai atrodantis žmogus.
Serkis – greičiausiai iškreipinys iš Sarkis, kuri savo ruožtu yra
bene iš Šarkis (plg. liet. šarkus „švarkas, rudinė, sermėga“).
Sidor – iš Sidaras.
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Sielawa – iš Selava (plg. selava „tokia ežerų žuvis“). Su lietuvių
kalba sieja ją priesaga -ava.
Sieńczyłło – suslavinta iš liet. Senčyla, Senčius.
Sigiel – iš Sigelis. Tai patroniminės priesagos vedinys iš krikštavardžio Sigas. Tokios pavardės Lietuvoje neaptikta.
Skardziński – suslavinta iš Skardžius (plg. skardžius „skardininkas“, dar plg. skardus „skambus“).
Skiba – iš Skiba (plg. skiba „riekelė duonos; skala“; bet ši pavardė gali būti ir dvikamienė, plg. Ski-baras, kur pirmas dėmuo sietinas
su skilti „plyšti“, antras su baras „lauko ruožas“). Lenkijoje paplisti
jai padėjo sutapimas su lenkų daiktavardžiu skiba „vaga; riekelė“.
Skibicki – suslavinta iš Skiba (žr. Skiba).
Skibiński – suslavinta iš Skiba (žr. Skiba).
Skiemdziel – iškreiptai iš Skilandis (žr. Skindzielewski).
Skiendziul – iš Skindziulis (žr. Skindziul).
Skierś – iš Skersys; liet. skersas „kreivas, šnairas; atžarus, priešgyniaujantis“.
Skiędzielewski – suslavinta iš Skindelis (žr. Skindzielewski).
Skiłądź – iš Skilandis. Į lenkų kalbą pateko per dzūkus (plg. skilandzis).
Skindziel – išlaikyta dzūkiška forma Skindzelis, plg. liet. skindelis „skuduras, autas“.
Skindzielewski – suslavinta dzūkiška forma Skindelis (Skindzelis, žr. Skindziel).
Skindzier – suslavinta dzūkiška forma Skinderis (Skindzeris) –
plg. Skindzelis.
Skindziul – suslavinta dzūkiška forma Skindziulis (žr. Skindziel).
Skirmunt – iškreipta forma iš liet. Skirmantas. Tai dvikamienė
pavardė. Pirmasis dėmuo skir- siejamas su liet. veiksmažodžiu skirti, antrasis mant- gretinamas su būdvardžiu mantus „sumanus“ arba
daiktavardžiu manta „turtas“. Šalia šių dviejų formų žinoma dar pavardė Skirmontas.
Skirmuntt – Skirmunto (iš Skirmanto) iškreiptas variantas.
Skiścim – iš Skystimas, į lenkų kalbą patekęs per dzūkus (plg.
skyscimas „sunka“).
Skrebut – veikiausiai tai (žr.) Skrobut variantas. Bet plg. dar
asmenvardį Skrebutėnas, kuris gali būti siejamas su veiksmažodžiu
skrebėti „krebždėti, braškėti; sunkiai vaikščioti, krutėti“.
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Skroboł – iš liet. Skrabalas, plg. skrabalas – daug plepantis žmogus. Bet kartais gali būti vedinys iš Skrobas ar Skrabas, plg. liet. skrabas „sudžiūvęs“.
Skrobul – iš liet. Skrobulis, kuris yra vedinys iš Skrobas ar Skrabas. Liet. skrabas „sudžiūvęs, pasenęs, džiūsna; plepys“.
Skrobut – iš Skrabutis. Tai patroniminės priesagos -ut- vedinys
iš Skrabas (žr. Skrobul).
Skrodzki – suslavinta iš Skrodys, kuri sietina su liet. veiksm.
skrosti „darinėti“.
Skrypko – iš Skripka.
Skubina – iš Skubinas ar Skubynas (plg. skubėti „greit daryti“).
Skubis – sveikai perimtas iš Skubis (plg. skubus „neatidėliotinas“).
Skucz – iš Skučas < Skutšas (plg. skutas „lupyna“; žr. Zigmas
Zinkevičius „Lietuviškas paveldas Suvalkų ir Augustavo krašto Lenkijoje pavardėse“).
Skurdel – iš Skurdelis, kuris yra patroniminės priesagos -el- vedinys iš Skurdas. Žr. dar Zigmas Zinkevičius „Lietuviškas paveldas
Suvalkų ir Augustavo krašto Lenkijoje pavardėse“.
Skurdziuk – iš liet. Skurdžiukas, kuri yra patroniminės priesagos
-uk- vedinys iš Skurdžius (plg. liet. būdvardį skurdus „neturtingas“).
Słakaitys – iš liet. Slakaitis. Kilmė neaiški, tačiau patroniminė
priesaga -ait- sieja ją su lietuvių kalba. Lietuvoje tokia pavardė neužfiksuota.
Słapik – sulenkinta iš liet. Slapikas, kuri, LPŽ autorių teigimu,
greičiausiai pravardinė pavardė, sietina su liet. slapikas „slapukas;
slapta išperėtas viščiukas“ arba „slapukas; kas būna atsiskyręs nuo
kitų, vengia viešumos; kas slapstosi nuo ko, būna pasislėpęs ir kt.“.
Smakulski – suslavinta iš Smakulis < Smakas, kuri galbūt iš žargoninio smakas „slibinas“.
Smejlis – iš Smailys ar Smeilys.
Sobuń – iškreipta iš Sabonis, kuri yra priesagos -on- vedinys iš
Sabas.
Sopun – iš Sopūnas. Patroniminė priesaga -ūn- sieja ją su lietuvių
kalba.
Sowul – iš Sovulis (Savulis), kuris yra patroniminės priesagos
-ul- vedinys iš Savas. Šios pavardės forma Lietuvoje neaptinkama.
Sowulewicz – suslavinta iš Sovulis, Savulis.
Sowulewski – suslavinta forma iš Sovulis (Savulis).
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Stabiński – suslavinta iš Stabis; pr. stabis „akmuo“.
Stabulewski – suslavinta iš Stabulis, kuri yra priesagos -ul- vedinys iš Stabis; plg. pr. stabis „akmuo“.
Stanejko – iš Staneika, plg. Stonys.
Staniszkis – iš Staniškis, kuri yra priesagos -išk- vedinys iš Stanys (Stonys). Pavardė perimta imtinai su galūne.
Staniul – iš Staniulis, plg. Stonys.
Stanulewicz – suslavinta forma iš Stanulis.
Stasel – iš Staselis, kuri yra patroniminės priesagos -el- vedinys
iš krikštavardžio Stasys.
Stasiuk – iš Stasiukas. Priesaga -uk- sieja ją su lietuvių kalba.
Stasiulewicz – suslavinta forma iš Stasiulis, kuri yra patroniminės priesagos -ul- vedinys iš Stasys.
Staśkiel – iš Staskelis. Priesaga -el- sieja ją su liet. kalba.
Staśkielunas – iš Stoskeliūnas.
Strumiłło – iš Strumila ar Strumyla. Šią pavardę, matyt, reiktų
sieti su liet. veiksmažodžiu strumyti „įsakinėti, šankinti, versti ką daryti“. Dėl priesagos -ila plg. liet. daiktavardį vaidila. Taigi strumila
galėjo reikšti dvarvaldį ar jo samdytą tarną. Yra kelios ir šalutinės
pavardės: Strumyla, Strumilas...
Strybo – iš Stribas, plg. liet. stribuliuoti „stripuliuoti, šokinėti,
strakaliuoti“.
Stryczuła – iš Stričiūla (plg. Stričiulis), vedinys iš Stričius.
Stulgis – perimta forma iš Stulgys ar Stulgis, kuri yra sietina su
liet. stulgys „brastinis tilvikas; rėksnys“ ar stulgùs „išdidus, išpuikęs“.
Sturgulewski – veikiausiai suslavinta forma iš Sturgulis, kuris
yra sudurtinės darybos: stūrys „kampas; kelio vingis“, antra šaknis
gul- sietina su veiksm. gulėti.
Sturlis – iš Sturlis ar Sturlys; plg. liet. sturlukas „kiškis“.
Subota – pirmojo skiemens balsė u rodo pavardės ryšį su lietuvių
kalba.
Sucajtys – kilmė neaiški, tačiau patroniminė priesaga -aitis (su
galūne) rodo ryšį su lietuvių kalba.
Sudawski – suslavinta veikiausiai iš Sudava, kurią transponuotojas supratęs kaip būdvardį. Panašių pavardžių yra Sudas, Sudeikaitis,
Suduikis ir kt. Žr. dar Piłsudski.
Surel – sutrumpinta iš Sùrelis. Tokia pavardė nėra užfiksuota Lietuvoje, tokios pavardės jau neturėjo ir Seinų krašte lietuviškai kalbantis žmogus, tačiau išlaikęs ją buvo lenkas. Yra ji antros kartos pavar-
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dė su išvestine patronimine priesaga -el- veikiausiai iš Sùras. Dėmuo
Sur- yra dar žinomas pavardėse Suraitis, Surantas ar Suraučius.
Surowiec – dėl šaknies sutapimo Lietuvoje suslavinta pavardė
Suraučius pritempiama prie dar slaviškesnės formos Surowiec. Tačiau dėmuo Sur- yra žinomas baltiškuose asmenvardžiuose: Surantas,
Surgantas, Surgautas, Surginas ir daugelyje kitų. Plačiau žr. Surwiłło.
Surwiłło – iš Survila; tai sudurtinis daiktavardis, pirmasis dėmuo
sietinas su liet. surti, sūrus, antrasis vil- sietinas su liet. viltis.
Sus – iš Susas (plg. susas „nusigyvenęs, nuskurdęs“).
Suska – iš neišlikusios liet. pavardės Suska ar Suskis, kurios reiškia nusigyvenusį, nusususį žmogų.
Suski – iš neišlikusios liet. pavardės Suskis, kuri reiškia nusigyvenusį, nusususį žmogų.
Sutrynowicz – iš Sutrinavičius, kuri suslavinta iš Sutrys ar Sutrius.
Suwezda – galbūt iš Suveizda, plg. suveisdėti „sužiūrėti“.
Swiernalis – iš Svirnelis, į lenkų kalbą patekęs per dzūkus (plg.
svirnalis „svirnelis“).
Syrokomla – iš Siro-komlė. Tai dvikamienis asmenvardis. Pirmasis dėmuo sir- siejamas su liet. veiksmažodžiu sirti „gaubtis, dengtis“.
Plg. Sir-vydas, Sir-utis, Sir-gedas, Sir-tautas. Antrasis galbūt sietinas
su krikštavardžiu Kamilis.
Syruć – iš Sirutis, gretinama su liet. veiksm. sirti „gaubtis“.
Szałwiński – suslavinta iš Šalvis, kuri turi apeliatyvą šálvis „lašišinių šeimos gėlųjų vandenų žuvis“.
Szapołowski – suslavinta iš Šapola ar Šapalas, plg. Šapas, Šapalis, Šapys, Šapelis.
Szapułowski – suslavinta iš Šapola ar Šapalas (žr. Szapołowski).
Szarejko – iš Šareika, priesagos -eik- vedinys iš Šaras ar Šarys
(plg. pašaras, šerti).
Szargiel – plg. Šergalys (suprask „šerio galas“).
Szarkiewicz – suslavinta iš Šarka ar Šarkys (plg. šárka).
Szarko – iš Šarka.
Szarkowski – suslavinta iš Šarka (plg. šárka).
Szaryński – suslavinta iš Šaras ar Šarys.
Szarwiła – LPŽ tokios pavardės nepateikia. Galbūt tai sudurtinis
asmenvardis Šar-vila, plg. Šarutis, Survila. Bet gali ji būti ir priesagos
-il- vedinys iš Šarvas (plg. šerti).
Szczesiul – patroniminė priesaga -ul- sieja ją su lietuvių kalba.
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Szczypiń – veikiausiai iškreipta iš Stipinis, į lenkų kalbą pakliuvusio per dzūkus (plg. scipinas).
Szemiel – iš Šėmelis, kuris yra patroniminės priesagos -el- vedinys iš Šėmys (plg. šėmas „šviesios spalvos gyvulys“).
Szerejko – iš Šereika (žr. Szerel).
Szerel – iš Šerelis, plg. liet. šerys „kiaulės ar gyvulio plaukas, storas plaukas“, šerti „duoti gyvuliams ėsti; smogti, drožti rimbu, duoti
pylos; smarkiai bėgti, eiti, važiuoti“, šertis „mesti plaukus; blukti“.
Plg. dar Z. Zinkevičius „Vilniaus lietuvių asmenvardžiai XVII a. pradžioje“, 204 p. – Šerelis ar Serutis.
Szerenos – veikiausiai deformuota iš Šerėnas.
Szeszko – iš pravardinės pavardės Šeškas ar Šeška (plg. šeškas
„plėšrus kiaunių šeimos žvėris“). Taip, matyt, įvardintas buvo piktas,
priekabus, priešingas žmogus.
Sześciło – kilmė ne visai aiški, galbūt per dzūkus atėjusi iš Lietuvoje nefiksuotos pavardės Šeštyla? Yra žinoma tik deformuota forma
Šešcila. Veikiausiai tai dvikamienė pavardė Šeš-tyla (pirmą dėmenį
Šeš- turime pavardėse Šeš-elgis, Šeš-nytis, antrą plg. su tyla).
Szewczul – suslavinta iš patronimine priesaga -ul- Šiaučiulis
(plg. žargoninį šiaučius „kurpius“).
Szkarnulis – iš liet. Škarnulis, ištisai išlaikytas patroniminės
priesagos -ul- vedinys iš Škarna, kurio šaknies kilmė nėra aiški.
Szkilądź – iškreipta iš Skilandis (žr. Szkiłądź).
Szkiłądź – iškreipta iš Skilandis. Į lenkų kalbą pakliuvo pavardės
dzūkiška forma Skilandzis.
Szkiruć – iškreipta iš Skirutis (plg. liet. skyrius; skyrus „skirtingas, kitoks; vengiantis draugijų“, sietinas su liet. veiksmažodžiu skirti
„dalyti, skaidyti dalimis“).
Szkurdziuk – iškreipta iš liet. Skurdžiukas (žr. Skurdziuk). Lenkijoje šia pavarde yra užregistruotų 10 asmenų.
Szlaużys – fonetiškai perimta pavardė Šliaužys.
Szłakajtys – iš Šlakaitis, kurios šaknis siejama su liet. šlakas „lašas; dėmelė ant veido“. Tai patroniminės priesagos -ait- vedinys iš
neišlikusios pavardės Šlakas.
Szmigiel – iš Šmigelis, kuri yra priesagos -el- vedinys iš Šmigas.
Plg. liet. šmigoti „šmagoti, rimbu ar rykšte mušti, čaižyti“.
Szoka – iš Šaka (plg. šaka).
Sztabiński – kai kuriais atvejais suslavinta iš pr. Stabis (Stabiński).
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Szukajt – iš Šukaitis, kuri yra patroniminės priesagos -ait- vedinys iš Šukys. Apeliatyvas šukys reiškia žmogų su šukėmis, spragomis
dantyse.
Szukajtys – fonetiškai perimta pavardė Šukaitis (žr. Szukajt).
Szukieć – veikiausiai iš Šukytis, kuri yra patroniminės priesagos
-yt- vedinys iš Šukys. Žr. dar Szukajt.
Szukiel – iš Šukelis, kuri yra vedinys iš Šukys. Žr. dar Szukajt.
Szukiełowicz – suslavinta iš Šukelis ar Šukelė. Žr. dar Szukajt.
Szukiewicz – iš Šukys. Žr. dar Szukajt.
Szukiłowicz – suslavinta iš Šukelis ar Šukelė. Žr. dar Szukajt.
Szulewski – suslavinta iš Šulys (žr. Szuliński).
Szuliński – iš Šulys (plg. šulas „klojimo durų ar šulinio stulpas“).
Szułowicz – suslavinta iš Šulas (žr. Szuliński).
Szumiejko – iš Šumeika. Patroniminė priesaga -eik- sieja ją su
lietuvių kalba.
Szupień – iš Šiupienis (plg. šiupienis „toks valgis, šiupinys“).
Szupszyński – suslavinta iš neišlikusios pavardės Šiupšys, kuri
sietina su liet. šiupšentis „kuždėtis“.
Szusta – iš Šusta (plg. šustas „šutintas“).
Szwendrys – iš Švendrys (plg. švendrė „toks vandens augalas“,
švendrys „dirbantis krežius iš švendrių“).
Szylak – iš Šiliokas (žr. Szyluk, Szyłak).
Szyluk – iš Šiliukas, kuri yra priesagos -uk- vedinys iš Šilas.
Szyłak – iš Šilokas (plg. šilas „pušų miškas“).
Szyłejko – iš Šileika, kuri yra vedinys iš Šilas (žr. Szyłak). Į lenkų
kalbą patekusi iš dzūkų Šilaika.
Szymczuk – mažybinės priesagos -uk- vedinys iš Šimas < Simas.
Szymczyk – iš krikštavardžio Šimas < Simas.
Szypiło – iš Šipyla, taip buvęs įvardintas žmogus, kuris greitai
atšipina įrankius.
Szypulewski – suslavinta iš Šipulys, priesagos -ul- vedinys iš Šipas (plg. liet. šipulys „nedidelis atskilęs medžio šakalys“).
Szypulski – suslavinta iš Šipulys (plg. Szypulewski).
Szypułło – iškreipta iš Šipulys, plg. Jagiełło (žr. Szypulewski).
Szysz – iš Šišas (plg. šišas „piktas žmogus“).
Szyszko – iš Šyška (plg. šyška „kankorėžis, skuja“).

Ś
Śliżewski – suslavinta iš Šlyžys (plg. šlyžys „maža marga žuvelė“).
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Ślużyński – suslavinta iš Šliužys (plg. šliužė „pavaža sunkumams
tempti“).
Świerpel – iš Svirplys (plg. svirplys „naktimis svirpiantis vabzdys“).
Świrpiel – iš Svirplys (žr. Świerpel).

T
Tadejko – iš Tadeika, veikiausiai priesagos -eik- vedinys iš Tadas.
Talmont – iš liet. Tolmantas. Tai dvikamienė pavardė. Pirmasis
dėmuo sietinas su liet. prieveiksmiu toli, antrasis – su vardu Mantas.
Pastarasis sietinas su būdvardžiu Mantus „vikrus; sumanus; turtingas“.
Tałejszys – iš Talaišis.
Tamkun – iš Tamkūnas (greičiausiai sietinas su Tomas, Tomkus).
Tananis – greičiausiai iš Tunonis, plg. Tunaitis, Tūnaitis, sietina
su tūnoti.
Tarlecki – iškreipta iš Terleckas (plg. liet. terlius „kas terlioja,
terla“).
Taudul – iš Taudulis, kuris galbūt sietinas su Tautulis (LPŽ plg.
pavardes Taudkus : Tautkus). Taudulio pavardė Lietuvoje neaptikta.
Tawrel – iš Taurelė (plg. taurelė „stikliukas“) ar Taurelis < Tauras (plg. tauras „toks miško žvėris“).
Teliczan – veikiausiai iš Telyčėnas (plg. telyčia „jauna veršio neturėjusi karvė“).
Terlecki – iš Terleckas (žr. Tarlecki).
Tertel – iš Tertẽlis. Z. Zinkevičius šią šaknį veda iš tart-, plg.
tarti (Vaištartas, Žutartas). Patroniminė priesaga -el- taip pat sieja ją
su lietuvių kalba.
Tołuć – iš lietuvių Talutis.
Tomaszun – iš Tamošiūnas. Tai patroniminės priesagos vedinys
iš Tamošius.
Tomiałojć – iš liet. Tumelaitis, kuri yra patroniminės priesagos
vedinys iš Tumelis. Pavardžių žemėlapis rodo, kad visi šią pavardę turintys žmonės gyvena Varšuvoje arba artimose apylinkėse.
Tomkiel – iš Tomkelis, kuri yra pejoratyvinės priesagos -k- ir patroniminės priesagos -el- vedinys iš Tomas.
Trojgo – iš Treigys (plg. treigys „trejametis gyvulys“).
Trusiło – iš Trusila ar Trusyla. Šią pavardę su lietuvių kalba sieja
priesaga -il- (-yl-).
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Trynkun – iš Trinkūnas, patroniminės priesagos -ūn- vedinys iš
Trinka, plg. liet. trinkti „mazgoti plaukus; barti, kritikuoti, mušti“.
Trypuć – priesaga -ut- sieja ją su lietuvių kalba.
Tryzna – iš Trizna (taip pravardžiuota karštakošį žmogų). Žr.
dar Z. Zinkevičius „Lietuvių antroponimika“, Vilnius, 1977, 211 p. –
Triznelė.
Tulicki – suslavinta iš Tulys (galbūt plg. tūlė „daugybė, būrys,
pulkas“).
Tulkis – iš Tulkis, plg. Tulka (žr. Tulicki); galbūt dar sietinas su
tulkas „vertėjas; piršlys“. Į lenkų kalbą perimtas sveikas žodis drauge
su galūne.
Tumas – iš Tumas, kuri atsiradus galbūt iš krikšto vardo Tomas.
Bet dar galima gretinti ir su liet. tumė „tirščiai ar sutirštėjęs skystis“
ar tumėti „tenėti, darytis tumei“.
Tumialis – fonetiškai perimta iš Tumelis < Tumas < Tamošius.
Tumiel – iš Tumelis.
Turczyński – galbūt iš Turčius?
Turel – galbūt iš Turelis. Tokios pavardės Lietuvoje neaptikta,
tačiau panašios reikšmės yra Turas ir Tureikis, sietinos su liet. veiksmažodžiu turėti.
Turło – iš Turla (plg. turlyti „snapu vandenį turkšti, lėtai mazgoti“).
Turo – veikiausiai iš Turas (žr. Turel).
Turowicz – suslavintas iš Turas (plg. Turčius ar Tureikis).
Turowski – suslavintas iš Turas (žr. Turowicz).
Tylenda – veikiausiai iš Lietuvoje neaptikto asmenvardžio Tylenda, kurio kilmė neaiški, gal ji yra dvikamienė Ty-lenda (plg. tyliai
ir lenda).
Tylęda – veikiausiai iš Tylenda, kurios kilmė neaiški (žr. Tylenda
ir dar Tylman).
Tylman – perimta iš dvikamienio Til-monas (plg. Til-vytis). Lenkų kietasis y rodo, kad ši pavardė atėjusi bus per dzūkus, kurie tvirtapradžio dvigarsio il pirmą dėmenį i taria ilgai. Pirmoji šaknis sietina su
tyla, tilti, antroji su monas, monai „akeivos, burtai“. Taigi Tilmonas
reikštų tyliai kaip dvasia vaikštantį žmogų. Panašios reikšmės būtų ir
pavardės (žr.) Tylenda bei Tylęda.
Tymoszuk – iš Timošiukas. Priesaga -uk- sieja ją su lietuvių kalba.
Tyszka – iš Tiška ar Tiškus, plg. liet. veiksm. tyška, tiško.
Tyszkiewicz – suslavinta forma iš Tiškus. Tiškevičiai, turintys
grafų titulą, yra garsi Lietuvos, vėliau ir Lenkijos, didikų giminė.
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Tyszko – iš Tiška ar Tiškus (žr. Tyszka). Ši pavardė Lenkijoje yra
labai plačiai žinoma.
Tyszkowski – suslavinta forma iš Tiškus.

U
Ukielski – suslavinta iš Ūkelis.
Ulas – veikiausiai iš Ulas, kuri gali būti sutrumpėjusi iš dvikamienių pavardžių, pvz., Ulmanas, Ultaras, Ulvydas..., nors yra ir
vienkamienių: Ulys, Ulėnas, Uliūnas... (žr. Z. Zinkevičius „Lietuvių
asmenvardžiai“, Vilnius, 2008, 153 p.).
Ulbin – iš Ulbinas, priesagos -ul- vedinys iš Ulba. Plg. liet. ulbėti
„čiulbėti, gražiai, meiliai kalbėti“.
Undziło – iškreipta pavardės forma iš (žr.) Uździło, kuri savo
ruožtu yra sulenkinta forma iš liet. Uzdila. Tokia pavarde gyvena
Gdynėje už Undzilos ištekėjusi lenkė, kuri atkūrė vyro genealogiją ir
priėjo prie tokios išvados. Jos vyras yra kilęs iš Suvalkų krašto.
Urbanas – iš Urbonas, kuris yra -on- priesagos vedinys iš Urbas
(plg. liet. urbti „gręžti; neduoti ramybės, nuolat uiti“). Tačiau gali būti
ir iš lot. urbis „pasaulis“ vedinys.
Usarek – galbūt iš Ūsorius lenkų kalbos priesagos -ek vedinys.
Usewicz – suslavinta iš Ūsas (plg. liet. ūsas „vyrų plaukas ant
viršutinės lūpos“).
Usowicz – suslavinta iš Ūsas (žr. Usewicz).
Uss – iš Ūsas (žr. Usewicz).
Uździło – iškreipta iš Uzdila.

W
Waboł – iš Vabalas (plg. vabalas „vabzdys kietais antsparniais“).
Wajda – iš neišlikusios pavardės Vaida ar dar žinomos Vaidas,
plg. liet. daikt. vaidas „pyktis, kivirčas“. Kitos artimos pavardės:
Vaidagas, Vaidalas, Vaidatas, Vaidaugas, Vaidela, Vaidelis, Vaidelys,
Vaidginas, Vaidila, Vaidyla, Vaidilas, Vaidotas, Vaidulas, Vaidžiulis,
Vaidžiūnas.
Wajdyło – iš liet. Vaidila, plg. vaidila „senovės lietuvių dvasininkas“.
Wajdzik – jau lenkų kalbinėje aplinkoje išsivestinė pavardė iš
(žr.) Wajda.
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Wajrak – iš Vairokas. Lietuvoje išlikusios pavardės Vaira, Vairis,
Vairys. Jos sietinos su liet. vairus „gražus, įvairus“. Lenkų kalba išlaikė Lietuvoje jau nežinomą šios reikšmės pavardę.
Wajsiel – galbūt iš neišlikusios pavardės Vaiselis (plg. dar Vaistautas). Ši yra pejoratyvinės priesagos -el- vedinys iš Vaisis, kuri gali
būti sietina su liet. vaisius; vaisus, vaisyti „visti“.
Wakar – iš liet. Vakaras.
Walentukanis – iš Valentukonis, kuri yra dviejų priesagų -uk- ir
-on- vedinys iš Valentas.
Waluk – iš Valiukas, kuri yra patroniminės priesagos -uk- vedinys iš vardo Valius.
Walukiewicz – iš Valiukevičius, ši savo ruožtu yra suslavinta Valiuko pavardė, kuri vėlgi yra vedinys iš pavardės Valius.
Walulik – iš Valiulikas, dviejų priesagų -ul- ir -ik- vedinys iš Valys.
Wałejko – iš Valeika (plg. valeika „valyvas, tvarkingas žmogus“).
Warda – galbūt iš Vardas?
Wardach – galbūt turi ryšio su Vardas ar Vardonis?
Wardziejewski – galbūt suslavinta forma iš Vardas?
Warejko – iš Vareika, plg. vareika „žmogus, kuris pavarinėja į
darbą“.
Warksa – iš Lietuvoje neaptiktos pavardės Varksa (plg. varksėti
„greitai ir neaiškiai kalbėti“).
Warmus – galbūt iš Varmas? Greičiausiai tai senas prūsų asmenvardis, plg. prūsų varmis „raudonas“.
Waszkiewicz – suslavinta forma iš Vaškys.
Wawer – iš Voverė (plg. voverė).
Wawiernia – galbūt iš žargoninio vovernà „voveriška“, bet įmanoma ir iš Voverienė (žr. Zigmas Zinkevičius „Lietuviškas paveldas
Suvalkų ir Augustavo krašto Lenkijoje pavardėse“).
Wazbis – iš ne visai aiškios kilmės esančios pavardės Vazbys.
Žargoninis vazba „vazma, važma – vežimas su pakrauta manta“ rodytų, kad taip buvęs įvardintas krovinių vežėjas.
Wątor – greičiausiai iš Ventaras ar Ventaris. Liet. ventaras „prietaisas žuvims gaudyti“.
Wenikajtys – iš Vinikaitis. Tai patroniminės priesagos -ait- vedinys iš Vinikas, kuri baltarusiškai reiškusi vynuogių augintoją ar vyndarį.
Wewersajtys – iš Vieversaitis. Tokios pavardės Lietuvoje neaptikta, yra tik ankstesnė pavardė Vieversys (plg. vieversys „ankstyvas
pavasario paukštis“).
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Wieja – iš Vėjas (plg. vėjas).
Wierżajtys – iš Viržaitis, kuri veikiausiai yra pravardinės kilmės,
kurios šaknį virž- būtų galima gretinti su liet. viržis „šilojas“, viržti
„trauktis pluta, kietėti paviršiui“ ar viržėti „veržti“.
Wijas – iš Vijas. LPŽ pateikia tiktai artimas pavardes Vijaikis,
Vijalis, Vijeikis, Vijelis, Vijūnas. Šaknis Vij- sietina su vijus „sukrus“.
Plg. dar vijoklis „toks besivejantis augalas“, vijoti „vyti, vynioti“, vijūnas „plona mažais žvyneliais žuvis, pyplys; toks parazitinis augalas“; vijūnė „mergina, kuri sukasi apie kieno vyrą“, vijurkas „prietaisas siūlams vyti; dirvinis vijoklis“, vijutrė „toks augalas“.
Wikiel – patroniminė priesaga -el- rodo ryšį su lietuvių kalba.
Wiliwiński – veikiausiai iš Vėlyvis (žr. Wiliwis).
Wiliwis – veikiausiai iš Vėlyvis (plg. vėlyvas).
Wilkiel – iš Vilkelis (plg. vilkas „miško žvėris“).
Wirbał – iš Virbalas, plg. virbalas „mezgimo įrankis“.
Wirżajtys – (žr.) Wierżajtys.
Witalis – iš krikštavardžio Vitalis ar Vitalius.
Witulski – suslavinta iš Vitulis < Vitas.
Wiźlański – suslavinta iš Vižla, Vižlys ar Vižlius.
Wiżynis – iš Vižynis ar Vyžinis, kuri veikiausiai yra pravardinės
kilmės nuo žodžio vyža „toks apavas“.
Wojciul – iš Vaičiulis.
Wojciulewicz – suslavinta pavardė iš Vaičiulis.
Wojciulik – iš Vaičiuliukas, kuris yra patroniminės priesagos vedinys iš Vaičiulis.
Wojczulanis – iš Vaičiulionis.
Wojczulewicz – suslavinta forma iš Vaičiulis.
Wojczulis – iš Vaičiulis.
Wojda – greičiausiai iš Vaida ar Vaidas. Liet. vaidas „barnis“.
Wojdyła – iš Vaidila ar Vaidyla, plg. vaidila „senovės lietuvių
dvasininkas“.
Wojdyłło – iš Vaidila ar Vaidyla (žr. Wojdyła).
Wojlanis – iš Vailionis.
Wojno – iš Vaina.
Wojnowski – suslavinta forma iš Vaina.
Wojsznis – iš Vaišnys. Taip vadinta vaišinti mėgstantį žmogų.
Wojtala – iš Vaitulis, plg. liet. veiksm. vaitoti „dejuoti, aimanuoti“.
Wojtanis – iš Vaitonis, plg. liet. veiksm. vaitoti „dejuoti, aimanuoti“.
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Wojtukiewicz – iš Vaitukas, kuri yra vedinys iš Vaitas.
Wojtulewicz – iš Vaitulis, kuri yra vedinys iš Vaitas.
Wojtyło (Vaitilà) – LPŽ pateikia kitus du pavardės variantus:
Vaĩtila ir Vaĩtilas ir lygina jas su lenk. Wojtyło : Wojciech, tačiau atrodo, kad tokia išvada yra pernelyg skubota ir neapmąstyta. Pirma
– kaip iš Wojciech lenkų kalboje gali atsirasti Wojtyło, jeigu nėra ten
priesagos -yło ar -iło? Antra, kaip mechaniškai galima atmesti pusę
kamieno -ciech? Atrodo, pernelyg dažnai nusigrįžtame nuo savęs ir
savo istorijos. Grįžkime į Jogailos laikus, kuomet šis karalius kėlėsi į
Krokuvos sostą ir vežėsi visą savo palydą. Vieni žmonės svetimame
krašte lengvai prigijo, kiti nesibuvino, vis unkštė ir dejavo, kad nori
namo. Ar ne nuo šio veiksmažodžio vaitoti – „aimanuoti, dejuoti, aičioti“, ir kilusi Vaitilos pavardė? Plg. liet. vaidila „senovės lietuvių
dvasininkas; aktorius, vaidintojas“, viršila „puskarininkių aukščiausias laipsnis“, plg. pavardę Strumila, Virbyla ar Virbila...
Lietuvos spaudoje Vaitilos pavardė paprastai rašoma paraidžiui
– Voityla. Tačiau tokia rašyba neperteikia pavardės fonetiškai. Todėl
beliktų rašant išlaikyti jos lietuvišką kilmę ir rašyti Vaitila.
Wojtyszko – iš Vaitiška, Vaitiškis (žr. Wojtukiewicz, Wojtulewicz).
Wołągiewicz – iš Volungevičius, kuri suslavinta iš Volungė.
Wołejko – iš Valeika (valeika „tvarkingas, valyvas žmogus“).
Wołongiewicz – žr. Wołągiewicz.
Wołukanis – iš Valukonis, plg. Valiukonis – patroniminės priesagos -on- vedinys iš Valiukas.
Wowak – iš Vavokas, kilmė nėra aiški. Ši pavardė Lietuvoje nėra
žinoma. Priesaga -ok- sieja ją su lietuvių kalba.
Woynarowski – veikiausiai suslavinta iš Vainoras. Tai sudurtinis
daiktavardis. Vai- sietina su liet. vajoti, nor- su norėti.
Woznialis – iš Vaznelis (žr. Woźnialis).
Woźnialis – iš Vaznelis (patroniminės priesagos -el- vedinys iš
skolinio vaznys „teismo pasiuntinys“).
Wyrwas – iš Lietuvoje neišlikusios pavardės Virvas (plg. virvas
„stora virvė, lynas“ bei pavardes Virvalas, Virvelė).
Wyszko – iš dvikamienio trumpinio Viškas, plg. Vis-kantas : Viškantas, Viškaitis. Pirmo dėmens reikšmė išblėsusi, antro plg. kant(r)
us.
Wyżlański – suslavinta iš Vižla, Vižlys, Vižlius ar Vižlionis.
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Z
Zaborowski – iš Zabaras (plg. kaimo vardą Zabariškės).
Zamajtys – tai iškreipta pavardė Žemaitis.
Zdanis – iš Zdanys.
Zemel – veikiausiai iš Žemelis, kuri greičiausiai yra perdirbinys iš
Žiemelis, šios artimos pavardės Žiemis, Žiemys.
Zielepucha – iš Žaliapūkas.
Zieniel – iš Zenelis, kuri yra patroniminės priesagos -el- vedinys
iš krikštavardžio Zenas. Tokios pavardės Lietuvoje neaptikta.
Zubiel – iš Zūbelis, priesagos -el- vedinys iš Zūbas; plg. tarmėse
vartojamą slavizmą zūbai – „lūpos“.
Zujkiewicz – suslavinta iš Zuikis (žr. Zujko).
Zujko – iš Zuika (plg. zuikis „kiškis“).
Zujkowski – suslavinta iš Zuika (žr. Zujko).

Ż
Żabicki – veikiausiai suslavinta iš Žabas (plg. žabas „žagaras,
šakagalys“). Formaliai galima būtų šią pavardę laikyti ir lenkiška,
sudaryta iš daiktavardžio żaba „varlė“. Tačiau ši pavardė veikiausiai
yra pravardinės kilmės ir įvardija žmogų, kuris girioje rinko žabus ir
pardavinėjo malkoms, ko negalima pasakyti apie varliautojus. Šį požiūrį remia ir kitos reikšme gretimos ar panašios logikos pavardės (žr.
Żagarski, Żegarski).
Żagarski – suslavinta iš Žagaras (plg. žagaras „sausas šakagalys, virbas“). Žr. dar Żabicki.
Żagubis – iš pirmo žvilgsnio neaiškios kilmės, tačiau įtartinai lietuviškai skambanti pavardė, išlaikyta su galūne. Gal tai dvikamienis
asmenvardis, kurį sudaro šaknis žag-ti „teršti (valgį ar garbę), šiurkščiai kalbėti“ ir ub-yti ar ūb-yti „raginti, skatinti, maginti“. Tokiu atveju žagubis reikštų žmogų, kuris skatina ką nors negero daryti, ragina
nusidėti. LPŽ tokios pavardės nepateikia, tokio žodžio nerasime ir didžiajame „Lietuvių kalbos žodyne“. Todėl juo didesnis perlas yra Lenkijoje išlikusi tokia pavardė. Žmogus šia pavarde gyvena Būdvietyje,
Gibų valsčiuje, Seinų apskrity.
Żagunis – sveikai fonetiškai perimta iš Žagūnis < Žagūnas. LPŽ
ją sieja su žagas ar žagti (plg. žagti „teršti (valgį ar garbę), šiurkščiai
kalbėti“). Žagūnas reiškia žmogų, kuris ką pražaga, niekina, dergia.
Tačiau ši pavardė gali būti ir dvikamienė (žr. Żagubis), kur pirmasis dėmuo Žag- siejamas su žagti, antrasis -un- sietinas su veiks-
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mažodžiu unyti „barti, keikti, ūdyti“. Vienaip ar kitaip interpretuotume jos kilmę, žodžio turinys išlieka nepakitęs.
Żakiewski – suslavinta iš Žakis ar Žakys (plg. žakas „krepšys,
maišelis“).
Żakołd – veikiausiai iš dvikamienio asmenvardžio Žak-audas,
kur pirmoji šaknis siejama su žakas „krepšys, maišelis“, antroji – su
veiksmažodžiu austi, audė. Žr. dar Żakiewski.
Żaładonis – iš Žaliaduonis.
Żandarys – veikiausiai iš tarmiško Žandarys (plg. žandaras).
Żardecki – suslavinta iš Žardas.
Żardzin – iš Žardinis. Į lenkų kalbą atėjęs iš dzūkų tarmės Žardzinis.
Żebrowski – suslavinta forma iš Žebrys (plg. žebras „purvinu
veidu“).
Żegarski – suslavinta iš Žagaras (plg. žagaras „stabaras, sausa
šaka“). Į lenkų kalbą turėjusi pakliūti per dzūko lūpas, kuris norėjęs
išvengti tarmybės pateikė hipernormalizmą. Dėl to lenkiškoje formoje
galėjusi atsirasti e vietoj a (plg. dzūkų veiksmažodį žãlia „žẽlia“). Kadangi dzūkai žodį žengia taria žangia, tai čia vietoj Žagaras pateikėjas
užrašė formą Žegaras. Tokia forma gan plačiai paplito (Augustavas,
Beržalapiai, Basos (Bosse), Gibai, Grūdeniškės (Grudziewszczyzna),
Rigolė (Rygol), Seinai, Skusteliai, Stabingis (Sztabinki), Suvalkai,
Štabinka).
Żegunis – veikiausiai perimta kaip hipernormalizmą iš Žagunis
(plg. Żagunis).
Żemejda – kilmė ne visai aiški, galbūt tai dviskiemenis asmenvardis Žem-eida, kur pirmoji šaknis sietina su žemas, antrąją sudaro trumpinys iš eidenė, eidinė „ristas žingsnis“, plg. dar eida ar eidy
„dui“.
Żemejtel – iš liet. Žemaitėlis, kuri savo ruožtu yra vedinys iš Žemaitis.
Żemis – iš Žemys (plg. žemas „neaukštas“) arba Žiemys (plg.
žiemys „šiaurys“).
Żenda – gal iš Žanda ar Žandas (plg. žandas „skruostas“). Lenkiškoji forma (e vietoj a) galėjusi atsirasti dėl hipernormalizmo, žr.
Żegarski.
Żmujdzin – taip lenkų aplinkoje buvę pravardžiuojami žemaičiai.
Żogo – iš Žiogas (plg. žiogas „šoklus tiesiasparnių būrio vabzdys“).

dila
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Żurkiewicz – suslavinta pavardė iš Žiurkus.
Żurkowski – suslavinta pavardė iš Žiurkus.
Żuryński – suslavinta iš Žiūrys (suprask „linkęs žiūrėti“).
Żwirowicz – suslavinta iš Žvyras (plg. žvyras „žvirgždas“).
Żybura – iš Žiburys, Žibura (plg. žiburys „šviesulys“).
Żydanowicz – suslavinta iš Židonas ar Žydonas, kuri yra kilusi iš
tarmiško etnonimo židonas „žydas“.
Żygis – iš Žygis (plg. žygis „kelionė“).
Żylanis – iš Žilionis (plg. žilas).
Żyliński – suslavinta iš Žilis (plg. žilis „žilas žmogus“).
Żylonis – iš Žilionis. Tai patroniminės priesagos -on- vedinys iš
Žilis ar Žilys (žr. Żyliński).
Żyluk – iš Žiliukas (patroniminės priesagos -uk- vedinys iš Žilis;
žr. Żyliński).
Żylwis – iš Žilvis ar Žilvys (plg. žilvis „karklo vytelė“).
Żyłanis – iš Žilys (žr. Żyliński).
Żynda – iš Žinda (plg. žindas „bedančio arklio apkramtytas pašaro gumulas“). Šios pavardės formos Lietuvoje neaptikta, esama tik
giminingų: Žindis, Žindulis, Žindulys, Žindžius.
Żyndul – iš Žindulis.
Żynel – iš Žinelė, Žinelis.
Żyniewicz – suslavinta iš Žinelė, Žinelis ar Žinia.

Algis Uzdila (g. 1937 m. Kreivėnuose, Punsko valsčiuje) – mokytojas, rašytojas, kultūros veikėjas. 1963 m. baigė Vilniaus universitetą. Sugrįžęs metus laiko dirbo Seinų, vėliau Punsko licėjuose. Subūrė „Jotvos“ choreografinį
sambūrį ir ilgus metus jam vadovavo. Sudarė penkis lietuvių kalbos vadovėlius
pagrindinei mokyklai. Išleido kelis poezijos rinkinius.
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KIEK MŪSŲ KALBOS IŠLIKĘ LENKŲ PAVARDĖSE (N–Ž)

VILIJA RAGAIŠIENĖ

PUNSKO IR SEINŲ ŠNEKTŲ TARMINĖ
LEKSIKA: SKOLINIŲ VARTOSENA
Pastaraisiais metais vis daugiau kalbininkų dėmesio sulaukia
Lenkijos teritorijoje esančios lietuvių šnektos. Įvairiais aspektais aptarta Punsko ir Seinų šnektų fonetika, kirčiavimas ir morfologija,
gana išsamiai aprašyta XX a. pab. – XXI a. pr. sociolingvistinė situacija ir sociokultūrinis kontekstas1. Taigi mokslininkų daugiausia
kalbėta apie šių šnektų sisteminius ir lietuvių kalbos istorijai reikšmingus vidinės raidos dalykus.
Iš visų kalbos lygmenų iki šiol bene mažiausiai nagrinėta leksika. Tyrėjai išsamiau aptarę tik dialektizmus (Punsko ir Seinų šnektoms būdingus žodžius ir jų reikšmes) ir vaizdingąją leksiką (deminutyvus, palyginimus, frazeologizmus ir kt.)2. Lingvistinėje literatūroje atkreiptas dėmesys ir į dar vieną ne mažiau įdomų tiriamų
šnektų leksikos sluoksnį – skolinius ir hibridus. Dėl Punsko ir Seinų
šnektų geografinės padėties ir glaudžių ryšių su lenkų kalba jose gausu žodžių, perimtų iš slavų kalbų3. Įvairaus pobūdžio darbuose gali1

2

3

Apie atliktus Punsko ir Seinų šnektų tyrimus ir tyrėjus plačiau žr. D. Mikulėnienė,
A. Leskauskaitė, V. Ragaišienė, L. Geržotaitė, N. Birgelienė, Lietuvių tarmių kaita XXI a.
pradžioje: Lenkijos lietuvių šnektos, Vilnius, 2016, p. 13–34.
J. Macukonienė, Ž. Markevičienė, „Būdvardžių ypatumai Lenkijos lietuvių šnektose“, Acta
Baltico-Slavica, 2006, nr. 30, p. 533–540; B. Vaičiulienė, „Punsko šnektos diferencinis
žodynas“, Terra Jatwezenorum, 2013, nr. 5, p. 173–203; V. Ragaišienė, „Vaizdingoji Punsko
ir Seinų šnektų leksika“, Terra Jatwezenorum, 2017, nr. 9, p. 128–143.
A. Uzdila, Punsko (vakarinių dzūkų) tarmės fonetika ir morfologija (diplominis darbas),
Vilnius, 1963, p. 18–19; M. Hasiuk, Fonologia litewskiej gwary sejneńskiej, Poznań, 1978,
p. 13; W. Smoczyński, Gwara litewska okolic Puńska (praca doktorska), Kraków, 1977,
p. 21; I. Aleksaitė, Punsko šnektos konsonantizmas (diplominis darbas), Vilnius, 1985,
p. 9; I. Gasperavičiūtė, Sociolingvistinis Žvikelių kaimo tarmės aprašymas (diplominis darbas),
Vilnius, 1992, p. 14; G. Sorokaitė, Sociolingvistinė Kreivėnų šnektos analizė (diplominis
darbas), Vilnius, 1992, p. 17; B. Burdinaitė, Punsko (pietų aukštaičių) šnektos balsinės
fonemos (diplominis darbas), Vilnius, 1994, p. 14; J. Stoskeliūnas, „Seinų–Punsko krašto
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ma rasti nemažai lietuvių ir kitų (lenkų, baltarusių, rusų ir vokiečių)
kalbų kontaktus liudijančių vartosenos pavyzdžių. Tačiau paprastai
apsiribojama tik dažniausiai šnektose vartojamų skolinių nurodymu,
išsamiau jie nenagrinėjami.
Taigi straipsnio objektas – Punsko ir Seinų šnektų skolintoji
leksika. Tikslas – ne tik aprašyti Lenkijos lietuvių šnektų skolinius,
bet ir atskleisti tiriamų ir artimiausių pietų aukštaičių patarmės šnektų šio leksikos sluoksnio vartosenos panašumus ir skirtumus.
Straipsnyje nagrinėjama leksika surinkta iš 2013–2015 m. Punsko
ir Seinų šnektų apylinkėse įrašytų garso įrašų4. Daugiausia duomenų
sukaupta iš lietuviškosios Punsko dalies, t. y. paties Punsko ir aplinkinių kaimų (Kreivėnų, Ožkinių, Šlynakiemio, Trakiškių, Kampuočių,
Valinčių, Vaitakiemio ir kt.). 2013–2015 m. įrašų medžiaga palyginta su Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro Tarmių archyve
saugomų XX a. 8–9 deš. garso įrašų duomenimis, publikuotų ir rankraštinių tekstų faktais, mokslinių darbų ir kitų šaltinių pavyzdžiais.
1. Šiuose šaltiniuose rasta daugiau kaip 500 skolinių, pvz.:
bunas, -à / buinùs, - (brus. буйный, l. bujny) „riebus, vešlus“, liẽsvos
/ liẽsos (brus. лecвa) „kopėčios“, rõzas (brus. раз, l. raz) „kartas, sykis“, špulià (vok. Spule) „ritė“ ir kt. Kilmės požiūriu dauguma jų laikytini slavizmais – žodžiais, atėjusiais iš baltarusių, lenkų, rusų kalbų, pvz.: cibùkas (brus. цыбyк, l. cybuch) „kandiklis“, karzinkà (rus.
кoрзинка) „pintinėlė“, lencigas (brus. лaнцyг, l. łańcuch) „grandinė“, pagadà (brus. пaгaдa, l. pogoda) „gražus oras, giedra“, padõtkas (l. podatek, brus. пaдaтoк) „mokestis“, viẽdras (brus. вядрó,
l. wiadro) „kibiras“ ir kt. Dėl artimų kontaktų su lenkų kalba nemažai Punsko ir Seinų šnektose vartojamų skolinių gali būti tiesiogiai perimti iš šios kalbos, pvz.: adrà (l. odra) „tymai“, dõkauka
(l. dachówka) „stoginė čerpė“, drūčkà (l. drużka) „pamergė“, liùckas,
-à (l. ludzki) „geras, žmoniškas“, paliavóti (l. polować) „medžioti“,
strõkas (l. strach) „baimė“, škarpietkà (l. skarpetka) „puskojinė“ ir

4

dzūkų tarmės bendri bruožai“, Jonas Stoskeliūnas. Gyvenimas ir kūryba, sud. Juozas Sigitas
Paransevičius, Punskas, 2003, p. 114–125; B. Vaičiulienė, min. veik., 2013, nr. 5, p. 179
ir kt.
2013 m. ekspedicija finansuota pagal Lietuvos mokslo tarybos administruojamą Europos
struktūrinių fondų projektą Šiuolaikiniai geolingvistikos tyrimai Lietuvoje: punktų tinklo
optimizacija ir interaktyvioji tarminės informacijos sklaida (VP1-3.1-ŠMM-07-K priemonė
„Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (Visuotinė dotacija)“). 2014–2015 m.
ekspedicijos finansuotos Lietuvos mokslo tarybos lėšomis (projektas Lietuvių tarmių kaita
XXI a. pradžioje: Punsko apylinkių šnektos (LIT-8-85). Tarmių garso įrašai saugomi Lietuvių
kalbos instituto Geolingvistikos centro Tarmių archyve.

73

kt. Tačiau „dažnai sunku, o kartais ir visai neįmanoma nustatyti, iš
kurios slavų kalbos vienas ar kitas žodis atėjo į šnektą, nes šios kalbos
juos vartoja ta pačia reikšme, dažnu atveju nesiskiria jų fonetika“5.
Kalbininkai atkreipę dėmesį, kad dauguma slavizmų prie lietuviškos leksikos priderinti laikantis bendrųjų fonetikos ir morfologijos dėsnių, pridedant reikiamas galūnes6. Kaip ir gretimose pietų
aukštaičių šnektose, taip pat Punsko ir Seinų apylinkėse, vieni skoliniai skamba panašiai kaip slavų kalbose, kiti perdirbti, gerokai pakitę, pvz.: delikãtnas, -à / delikõtnas, -à (l. delikatny) „silpnas, trapus“,
firánka (l. firanka) „užuolaida“, kočlas (brus. кaчáлo) „grūstuvas“,
nopeskas (brus. нпёрстак, l. naparstek, rus. напёрстoк) „antpirštis“, slòjikas (brus. cлóiк, l. słoik) „stiklainis“ ir kt.7
Palyginti negausią skolintosios leksikos grupę Punsko ir Seinų
šnektose, kaip ir visame pietų aukštaičių plote, sudaro germanizmai.
Dauguma jų į lietuvių kalbos tarmes atėję per slavus, pvz.: bskis
(vok. biβchen) „truputis“, dlė / dilià (vok. dial. dil, dille) „stora lenta“, dùršliokas (l. durszlak, vok. Durchschlag) „įrankis skylei geležyje
išmušti; koštuvas“, stubà (vok. dial. stuba) „troba“, šnàpsas (vok.
Schnaps) „degtinė“, špósas (vok. Spaß) „pokštas, išdaiga, juokai“,
tãšė (vok. Tasche) „krepšys, rankinė“ ir kt. Akivaizdu, kad germanizmai, kaip ir slavizmai, prie lietuviškos leksikos priderinti laikantis
bendrųjų tiriamų šnektų fonetikos dėsnių.
2. Neabejotina, kad Punsko ir Seinų šnektose vartojami skoliniai
atėję skirtingu laiku. Daugiau kaip du trečdaliai tiriamose šnektose
užrašytų svetimos kilmės žodžių laikytini senaisiais skoliniais, pvz.:
ãbrozas (l. obraz) „šventojo paveikslas“, grañdas (l. grąd) „aukštesnė
žemės vieta tarp pelkių“, ratavóti (brus. рaтaвaць, l. ratować) „gelbėti“, rujà (l. ruja) „gyvulių, žvėrių poravimasis; šunų, vilkų gauja
(ppr. poravimosi laiku)“, šabalbõnas (vok. dial. šabalbône, l. szabelbon) „pupelė“, ždnas, -à (brus. жaдны, l. żaden) „kiekvienas“ ir kt.
5

6

7

V. Sakalauskienė, „Leksiniai slavizmai pietinių vakarų aukštaičių šiaurinėje šnektoje“, Acta
Baltico-Slavica, 2006, nr. 30, p. 222.
F. Sławski, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków, 1952–1982, t. 1–5;
Этимaлагiчны cлoйник бeларуcкай мовы, Мiнcк, 1978–2010, t. 1–13; V. Kardelis, Rytų
aukštaičių šnektų slavizmų fonologijos bruožai, Vilnius, 2003; R. Kregždys, Lietuvių kalbos
polonizmų žodyno specifikacija / Charakterystyka słownika polonizmów w języku litewskim
(Studia Etymologica Baltica I), Vilnius, 2016.
A. Leskauskaitė, „Pietvakarinio Lietuvos paribio šnektos ir slavų kalbos“, Acta Baltico-Slavica, 2006, nr. 30, p. 397; A. Leskauskaitė, Kučiūnų krašto šnektos tekstai, Vilnius, 2006,
p. 65–66; Marcinkonių šnektos tekstai, sud. A. Leskauskaitė, Vilnius, 2009, p. 74–75; Seirijų
šnektos tekstai, sud. A. Leskauskaitė, Vilnius, 2016, p. 83–84.

74

Nemaža dalis jų paliudyti senųjų raštijos paminklų, vartojami gretimose pietų aukštaičių šnektose ir kitose lietuvių kalbos patarmėse8.
Pavyzdžiui, Punsko ir Seinų šnektose dažnai aptinkamas slavizmas
koróti (brus. kaрaџь, l. karać) „bausti, kankinti“ užfiksuotas J. Bretkūno „Biblijoje“, M. Daukšos „Postilėje“, 1598 m. M. Petkevičiaus
„Katekizme“, M. Mažvydo ir K. Sirvydo raštuose9. Šis žodis ir priešdėliniai hibridinės kilmės jo vediniai nukoróti, pakoróti ir kt. paplitę
ne tik gretimose pietų aukštaičių šnektose, bet ir vakarų aukštaičių
kauniškių ir kitose patarmėse10.
Skolinių atėjimo į Punsko ir Seinų šnektas senumą rodo ir jų
vartojimas pastoviuosiuose žodžių junginiuose – frazeologizmuose,
pvz.: an duniaus „šiaip sau, kas bebūtų“, be mierõs „be saiko, be
pertrūkio“, kap iš viẽdro „smarkiai (lyja)“, mįslėse, pvz.: be dšos,
be kvapo teisybį pasako (laikrodis), patarlėse ir priežodžiuose, pvz.:
dunas kap čebãto aulas, lik čsi uzbõnas vandenį neša, mslios už
marių, smecis už pecių, tai ne boba, bet kaištis nuo peklõs ir kt. Nemažai pastoviųjų junginių užrašyti po keletą kartų, pvz.: dunų ir
bažnyčion muša, špósus krėsti „juokauti“ ir kt. Nepastebėta, kad juose skoliniai būtų keičiami bendrinės kalbos žodžiais. Ir vyriausiosios, ir jauniausiosios kartos atstovai, pavyzdžiui, sako po skūrù lįsc
„kenkti“, o ne po odu lįsc.
Naujieji skoliniai į tiriamas šnektas ateina įvairiais keliais. Dalis
jų XX a. gauti iš rusų kalbos, pvz.: plytà (rus. плитa) „viryklė“,
šòferis (rus. шoфёр) „vairuotojas“ ir kt. Nemažai naujųjų skolinių
pasiskolinti tiesiogiai iš lenkų kalbos. Birutė Vaičiulienė atkreipusi
dėmesį, kad ,,šie žodžiai atėję su perimtais daiktais, pvz.: chodnykas
,,šaligatvis, takas“, dlugopisas ,,tušinis“, jesionkė ,,rudeninis paltas,
lietpaltis“, kūrtkė ,,striukė“, kredensas ,,indauja“, nakleikė ,,lipdukas“, tečkė ,,krepšys“ ir kt.“11 Į Punsko ir Seinų šnektas ateina ir įvairios kilmės tarptautinių žodžių, kuriuos vartoja visų kartų atstovai,
Nemažai tiriamose šnektose užrašytų skolinių galima rasti Prano Skardžiaus sudarytame
senųjų slavizmų, vartotų XVI–XVII a. bažnytiniuose raštuose, žodynėlyje, žr. P. Skardžius,
„Die slavischen Lehnworter im Altlitauischen“, Tauta ir žodis, 1931, nr. 7, p. 22–249.
9
J. Palionis, XVI–XVII a. lietuviškų raštų atrankinis žodynas, Vilnius, 2004, p. 60;
V. Sakalauskienė, „Leksiniai slavizmai pietinių vakarų aukštaičių šiaurinėje šnektoje“, Acta
Baltico-Slavica, 2006, nr. 30, p. 225; LKŽe ir kt.
10
G. Naktinienė, A. Paulauskienė, V. Vitkauskas, Druskininkų tarmės žodynas, Vilnius,
1988, p. 163; A. Leskauskaitė, V. Ragaišienė, Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodynas
(A–M), t. I, Vilnius, 2016, p. 516; Zanavykų šnektos žodynas (A–K), t. I, Vilnius, 2003,
p. 747; LKŽe ir kt.
11
Autorė pavyzdžius pateikusi nesukirčiuotus, nenurodžiusi lenkų kalbos atitikmens, žr.
B. Vaičiulienė, min. veik., 2013, p. 179.
8
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pvz.: akanòmika / ekanòmika, komunstas, paltika / poltika, pròntas /
fròntas, telefònas / telepònas, televzija, televzorus, zòmšas ir kt. Kaip
ir pietų aukštaičių plote, čia tarptautiniai žodžiai taip pat adaptuojami ir modifikuojami, pritaikomi prie šnektų fonetinės, morfologinės
ir akcentinės sistemos.
3. Punsko ir Seinų, kaip ir gretimoms pietvakarinėms pietų
aukštaičių, šnektoms būdingi tie patys skolinių vartosenos polinkiai12. Tiriamose šnektose slavizmai ir germanizmai taip pat vartojami nevienodai dažnai. Vieni jų užrašyti keliolika ar net keliasdešimt kartų, pvz.: destkas (brus. дзяcятaк, rus. дecятoк) „dešimties
kiekis“, prdas (brus. пруд) „tvenkinys“, razunas, -à (l. rozumny,
brus. разyмны) „protingas, išmintingas“, šlibas (brus. шлюб,
l. ślub) „bažnytinės sutuoktuvių apeigos“, žẽnytis (l. żenić się) „vestis, tuoktis“ ir kt. Kiti paliudyti tik kartą ar du, pvz.: aldinãrija
(l. ordynaria, brus. oрдынáрыя) „išimtinė“, ãstankas (l. ostatek,
brus. acтaнoк) „pabaiga“, litkà (brus. лткa, l. łydka) „blauzda“,
pasamõnai (l. pasamon) „prasti drabužiai“ ir kt. Akivaizdu, kad
dalis senųjų skolinių traukiasi iš gyvosios vartosenos. Daugumą
šių žodžių dabar galima rasti tik XX a. antrosios pusės rašytiniuose šaltiniuose – „Lietuvių kalbos žodyne“, straipsniuose, diplominiuose darbuose ir kt. tekstuose, pvz.: armotà (l. armata) „didelis
šaunamasis ginklas, patranka“13, bindõkas (vok. Bindaxt) „dailidžių kirvis rąstams tašyti; apsileidėlis, tinginys“14, ùčnius (l. uczeń)
„meistro mokinys, gizelis“15 ir kt. Juos retkarčiais gali pavartoti ir
vyriausiosios kartos atstovai pasakodami apie papročius, tradicijas,
praeities įvykius ir kt. Viena iš senųjų skolinių traukimosi iš vartosenos priežasčių – jais įvardijamų realijų nykimas, asmenų pagal
atliekamą veiksmą nebuvimas, pvz.: cėberỹs (l. ceber) „žemas su ąsomis medinis indas, puskubilis“, čãpčius / čẽpčius (l. czepiec, brus.
чэпeц) „ištekėjusių moterų seniau nešiota kepuraitė“, čepė (brus.
чэрaп) „molinis indas aguonoms trinti“, meñdelis (vok. Mandel,
l. mendel) „javų guba“, sposkà (l. faska, brus. фacкa) „sviestamušė“,
dročỹs (l. tracz) „rąstų, lentų pjovėjas“ ir kt.
Pastaraisiais metais pastebima tendencija kai kuriuos skolinius
keisti lietuviškais atitikmenimis. Pavyzdžiui, vietoj XX a. 8–9 deš.
A. Leskauskaitė, Kučiūnų krašto šnektos tekstai, Vilnius, 2006, p. 65–66; Seirijų šnektos tekstai, sud. A. Leskauskaitė, Vilnius, 2016, p. 83–84.
13
G. Sorokaitė, min. veik., 1992, p. 72.
14
A. Uzdila, min. veik., 1963, p. 190; LKŽe.
15
LKŽe.
12
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garso įrašuose vyravusio daiktavardžio ptnyčia (plg. brus. пятнiцa)
dabar dažniau užrašomas žodis penktadienis. Tas pats pasakytina ir
apie daiktavardžius andarõkas (l. andarak), jõmarkas (l. jarmark,
vok. Jahrmarkt), motkà (l. matka, brus. матка), padlãgė (l. podłoga,
brus. падлага), susiẽdas (brus. cyceд, rus. coceд), vainà (l. wojna) ir
kt. Vietoj jų Punsko ir Seinų gyventojai dabar dažniau sako sijonas,
turgus, grindys, motina / mama, kaimynas, karas. Pažymėtina, kad
aptariamų vartosenos atvejų tiriamose šnektose rasta nedaug. Skolinius keisti lietuviškais žodžiais labiau linkstama gretimose pietvakarinių pietų aukštaičių šnektose. Čia lietuviškų atitikmenų pasirinkimas visų pirma aiškintinas bendrinės kalbos, laikomos gražesne ir
taisyklingesne, poveikiu.
Dauguma Punsko ir Seinų šnektose užrašytų skolinių (ypač
senųjų) vartojami ir pietvakariniame pietų aukštaičių areale. Tik
čia kai kurie jų aptinkami gana retai. Pavyzdžiui, tiriamose šnektose gerokai dažniau nei pietvakarinėje pietų aukštaičių ploto dalyje vartojami žodžiai glãsnas, -à (rus. глaсный) „garsus, skardus,
balsingas“, gronyčià (brus. гранiцa) „riba, valstybės siena“, nùdnas,
-à (l. nudny) „nusiminęs, liūdnas; nuobodus“, piekárnia (l. piekarnia, brus. пекaрня) „kepykla“ ir kt. Gretimose Kučiūnų, Vingrėnų,
Rudaminos ir kt. šnektose išvardyti skoliniai aptinkami labai retai.
Vietoj jų vartojami bendrinės lietuvių kalbos žodžiai. Tik valstybės siena visame pietų aukštaičių plote, kaip ir tiriamose šnektose, dažniausiai įvardijama skoliniu rubẽžius / rubẽžis (brus. рyбeж,
l. rubież). Iš turimos medžiagos matyti, kad daiktavardis gronyčià
pietvakarinėse ir pietinėse pietų aukštaičių šnektose užrašomas rečiau nei žodis rubẽžius16.
4. Semantikos požiūriu Punsko ir Seinų šnektose užrašytus skolinius galima skirti į kelias didesnes grupes:
1) asmenys pagal atliekamą veiklą, pvz.: baikõrius / baikiõrius
(l. bajkarz) „juokdarys“, grabõrius (l. grabarz „laidotojas“) „karstų
dirbėjas, pardavėjas“, karčmõrius (l. karczmarz) „smuklininkas“,
razbáinykas (l. rozbójnik, brus. рaзбoйнiк) „plėšikas“ ir kt.;
2) namų apyvokos ir buities reikmenys, pvz.: abrsas (brus.
aбрýc, l. obrus) „rankšluostis“, bačkà (brus. бoчкa) „statinė“, balijà
(l. baleja) „negilus indas, naudojamas daugiausia skalbti, praustis“,
bezmnas (rus. бязмeн) „senovinės rankinės svarstyklės“, bonkà
16

Tai patvirtina Druskininkų tarmės žodyno, Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodyno ir kt.
šaltinių medžiaga.
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(l. bańka, brus. бaнькa) „butelis“, kãšikas (brus. кoш, кóшык, l. koszyk) „pintinė, krepšys“, knãtas (l. knot, brus. кнoт) „žvakės, žibalinės lempos dagtis“, pãduška (brus. пaдýшкa, l. poduszka) „pagalvė“,
skarvadà (l. skowroda, rus. cкoвoрoдa) „keptuvė“, sklenyčià (brus.
cклeнiцa, l. dial. sklenica) „stiklinė“, šniras (brus. шнур, l. sznur,
vok. Schnur) „virvė; raištis“ ir kt.;
3) pastatai ir kiti statiniai, pvz.: kamarà (l. komora, vok. Kammer) „kaimo trobos patalpa įvairiems produktams ar daiktams pasidėti“, karčmà / karčemà (l. karczma) „smuklė“, katùkas (brus.
кoтýx, l. kotuch) „vištidė“, kuknià / kùknė (brus. кyxня, l. kuchnia)
„virtuvė“, kùznė / kuznià (brus. кýзня) „kalvė“ ir kt.;
4) žemės ūkio padargai, įrankiai ir priemonės, pvz.: dránga
(l. drąg) „vežimo šoninė kartis, į kurią sukalamos siauros lentelės“,
nopiẽlnykas (brus. нaпiльнiк, l. napilnik, rus. нaпильник) „dildė,
brūžiklis“, stevogė / stelvõgė (l. stelwaga, vok. Stellwage) „vežimo,
akėčių, plūgo skersinis branktams užkabinti“, šrùbas (l. śruba, brus.
шрyбa) „sraigtas, varžtas“ ir kt.;
5) apdaras, apavas, pvz.: čebãtas (brus. чoбaт) „ilgas aulinis batas“, gùzikas (l. guzik) „saga“, kamãšas (l. kamasz, vok. Gamasche)
„pusbatis su auliukais“, kauniẽrius / kalniẽrius (brus. кaўнeр) „apykaklė“, pančekà (l. pończocha, brus. пaнчoxa) „kojinė“, šliòbė (vok.
Schlabbe) „suknelė“ ir kt.;
6) maistas, gėrimai, pvz.: baránka (brus. бaрaнкa) „riestainis“,
grùcė (brus. груцa, l. gruca, vok. Grütze) „grūstų grūdų kruopos“,
jukà (l. jucha) „sriuba iš paukščių arba gyvulių kraujo“, klẽckas (rus.
клёцкa, vok. Kloss) „bulvinis ar miltinis kukulis“, põliauka (brus.
пaлiвкa, rus. пoливкa) „žuvienė“, šnàpsas (vok. Schnaps) „degtinė“
ir kt.;
7) augalai, pvz.: cibùlis (l. cebula) „svogūnas“, grūšià (brus.
грýшa, l. grusza) „kriaušė“, kaštavõlas (l. kosztywał) „trūkažolė“,
lebedà (l. lebiodka) „čiobrelis“, rasodà (brus. рacaдa, l. rozsada) „neišretinti daržovių daigai“ ir kt.;
8) gyvūnai, pvz.: barõnas (brus. бaрáн, l. baran) „avinas“,
cecerùkas (brus. цeцярyк) „jauniklis tetervinas“, indkas (l. indyk)
„kalakutas“, pacùkas (brus. пaцyк) „žiurkė“, ščiupõkas (l. szczupak)
„lydeka“ ir kt.;
9) charakterio, būdo ypatybės, pvz.: balamtas (rus. бaлaмyт,
l. bałamut) „padauža, išdykėlis“, čiùdnas, -à (l. cudny) „keistas, juokingas“, kỹtras, -à (brus. xiтры, rus. хитрый, l. chytry) „gudrus,
suktas, klastingas“, ledãkas, -ė (l. ladaco) „blogas“, skūpùs, - (brus.
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cкупы) „šykštus“, spakanas, -à (l. spokojny) „lėto būdo, ramus“,
šunas, -à (l. szumny) „smarkus, ūmus“, zbranas, -à / zbrainùs, -
(l. zbroić) „labai judrus, smarkus“ ir kt.;
10) šeimos santykiai, giminystės ryšiai, pvz.: gaspadõrius (brus.
гacпaдaрь) „namų šeimininkas“, mõčeka (brus. мaчeкa) „pamotė“,
siratà (brus. ciрaтa, l. sierota) „našlaitis“, susiẽdas (brus. cyceд, rus.
coceд) „kaimynas“, švõgeris / švõgrius (l. szwagier, brus. швaгeр)
„svainis“ ir kt.;
11) fizinė ir fiziologinė veikla, pvz.: budavóti (l. budować) „statyti“,
čdyti (brus. шчaдзiць) „taupyti, tausoti, gailėti“, kavóti (l. chować, brus.
xaвaць) „slėpti; laidoti, kasti į žemę“, kvõlyti (l. chwalić, rus. xвaлить,
brus. xвaліць) „girti“, piniavoti (l. pilnować, brus. пiльнaвaць) „saugoti, sergėti“, rokúoti (brus. рaxaвaць, l. rachować) „skaičiuoti; manyti“,
šdyti (l. szydzić) „erzinti, pajuokti, šaipytis“ ir kt.;
l2) žmogaus ir gyvūnų kūno dalys: dziùbas (l. dziób) „snapas“,
kaltnas (rus. кoлтyн, l. kołtun) „susivėlę, nešukuoti plaukai“, kūlõkas (rus. кyлaк, l. kułak) „kumštis“, rūrà (l. rura, brus. рyрa, vok.
Rohr, Röhre) „užpakalis, subinė“, skūrà (brus. cкyрa) „oda; kailis“
ir kt.;
13) laiko matas, pvz.: mõjus (l. maj, rus. мaй) „gegužės mėnuo“,
nedlia (brus. нядзeля) „savaitė; sekmadienis“, subatà (brus. cyбoтa)
„šeštadienis“ ir kt.;
14) kiekio matas, pvz.: destkas (brus. дзяcятaк, rus. дecятoк)
„dešimties kiekis“, gõrčius (rus. гaрнeц, l. garniec) „skysčių ar biralų
matas apie 3 litrus“, šmõtas (l. szmat) „gabalas“ ir kt.;
15) spalvų pavadinimai, pvz.: gniẽdas, -à (rus. гнeдoй, l. gniady)
„bėras“, granatãvas, -à (l. granatowy) „tamsiai mėlynas“, rùžavas, -à
(l. różowy) „rožinis“ ir kt.;
16) abstrakčios reikšmės daiktavardžiai, pvz.: ãlasas (l. hałas,
brus. гoлac) „triukšmas“, črai (l. czary) „burtai“, gatùnkas (l. gatunek) „veislė, rūšis“, griẽkas (brus. гряx, l. grzech) „nuodėmė“, loskà
(l. łaska) „malonė“, mierà (brus. мeрa) „matas“, mslė / misls (brus.
мыcль, l. myśl) „mintis, sumanymas“, pardkas (brus. пaрaдaк)
„tvarka“, peklà (l. piekło) „pragaras“, plẽtkas (brus. плётка, l. plotka)
„apkalba, plepalas“, rodà (brus. рaдa, l. rada) „patarimas; pagalba“,
smetis (brus. cмeрць) „mirtis“, svetas (brus. cвeт) „pasaulis, žemė;
žmonės“, viẽčnastis (l. wieczność) „amžinybė“ ir kt.;
17) įvairūs kiti žodžiai, pvz.: lèdva / lèdvi (l. ledwo) „vos“, ngdi
(l. nigdy) „niekada“, pakõl / pakõlei / pakõleik (rus. пока ) „kol, iki“, zóvada
(l. zawód) „šuoliais“ ir kt.
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Iš turimos medžiagos matyti, kad Punsko ir Seinų šnektose daugiausia rasta skolinių, įvardijančių namų apyvokos ir buities reikmenis, charakterio ir būdo ypatybes, fizinę ir fiziologinę veiklą, reiškiančių abstrakčius reiškinius ir dalykus.
5. Iš skolinių tiriamose šnektose daroma įvairios darybos hibridų. Garsiniuose ir rašytiniuose šaltiniuose jų rasta apie 400,
pvz.: baronena „aviena“, cibulnis, -ė „svogūno spalvos, rudas“,
cibuliõkas „žiedinis svogūno laiškas, žyduolė“, dakliudýti „pakliudyti, paliesti“, pletkùčiai „apkalbėlės“, skūralupỹs, -ė „odalupys“,
skrinis, -ė / skūrnis, -ė „odinis; kailinis“ ir kt. Daugiausia užrašyta
priešdėlių ir priesagų vedinių, sudurtinių žodžių aptikta tik vienas
kitas.
Punsko ir Seinų šnektose dažnai vartojamos veiksmažodžių formos su slaviškos kilmės priešdėliu da-. Kaip ir gretimose pietų aukštaičių šnektose, veiksmažodžiai su šiuo priešdėliu gali reikšti:
1) veiksmo baigtį, pvz.: daáusti „baigti austi; iki galo išausti“,
dadúoti „užtektinai duoti“, dagérti „baigti gerti“, dagyvénti „baigti
gyventi, nugyventi“, dakálti „baigti kalti“, danókti „baigti nokti“,
daplti „baigti pilti“ ir kt.;
2) artėjimą prie kokio nors objekto, pvz.: dabgti „pribėgti“,
daeti „prieiti“, dajóti „prijoti“, dalkti „pribėgti“, daritúoti „prirituoti“, davažiúoti „privažiuoti“, davèsti „privesti“ ir kt.;
3) veiksmą ar būseną, pvz.: dasti „įgristi, nusibosti“, dalaikýti
„ištverti“, dasláukti „sulaukti“, dažiūrti „prižiūrėti“ ir kt.17
Gana plačiai tiriamose šnektose paplitęs darybos modelis –
skolinio šaknis + lietuviška priesaga ar (ir) priešdėlis. Ypač dažnai su
lietuviškomis priesagomis daromi deminutyvai – žodžiai, turintys
mažybinę maloninę reikšmę, pvz.: abrozlis, andarokáitis, dūšẽlė /
dūšùkė, griekùlis18, škarpietkáitė / škarpietkýtė / škarpietkùtė ir kt.19
Punsko ir Seinų šnektose, kaip ir pietvakariniame pietų aukštaičių
areale, daugiausia rasta deminutyvų su priesagomis:
1) -elis, -elė, pvz.: biskẽlis, bonkẽlė, krūkẽlis, liuptẽlis, motkẽlė,
šnapsẽlis, šmotẽlis ir kt.;
A. Leskauskaitė, „Pietvakarinio Lietuvos paribio šnektos ir slavų kalbos“, Acta Baltico-Slavica, 2006, nr. 30, p. 397.
18
Pietų aukštaičių šnektose priesagų -ulis, -ulė vediniai užrašomi gana retai. Dažniausiai jie
aptinkami tautosakoje – dainose ir pasakose, žr. V. Ragaišienė, min. veik., 2017, p. 130.
Tiriamose šnektose hibridinės kilmės vediniai su šiomis priesagomis, galima sakyti, nedaromi.
19
Apie deminutyvų darybą Punsko ir Seinų šnektose, žr. V. Ragaišienė, min. veik., 2017,
p. 129–131.
17
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2) -ėlis, -ėlė, pvz.: abrūslis, čebatlis, guziklis, kamašlis,
kamarlė, kaunierlis, kružiklis, lenciūglis, siratlė, subatlė,
žiuponlis ir kt.;
3) -ukas, -ukė, pvz.: bezmėnùkas, diedùkas, dziubùkas, grūšùkė,
kamarùkė, knatùkas, kukardùkė, kuknùkė20, lotùkė, pacùkas, skarvadùkė, skūrùkė, stubùkė, šliobùkė, švogerùkas ir kt.;
4) -utis, -utė, pvz.: barankùtė, biskùtis, bonkùtė, bulkùtė, guzikùtis,
kružikùtis, kvietkùtis, padlagùtis, paduškùtė, pančekùtė, pletkùčiai,
sposkùtė, špilkùtė ir kt.
Iš surinktos medžiagos matyti du svarbūs dalykai. Pirma, su
nurodytomis priesagomis Punsko ir Seinų šnektose vyrauja skoliniai, įvardijantys namų apyvokos ir buities reikmenis, pastatus ir
kitus statinius, apdarą ir apavą, žmogaus ir gyvūnų kūno dalis, šeimos santykius ir giminystės ryšius. Antra, vedinių gausumu išsiskiria priesagos -ukas, -ukė. Su šiomis priesagomis sudaryti vediniai
sudaro beveik 47 proc. rastų hibridinės kilmės deminutyvų. Apie
du trečdalius aptariamų vedinių sudaryti tik su viena kuria nors
deminutyvine priesaga. Tiriamose šnektose, kaip ir pietvakarinėje
pietų aukštaičių ploto dalyje, daiktavardžių darybos sistemoje gali
funkcionuoti du (rečiau – keli) deminutyvai, turintys tą pačią leksinę ir semantinę reikšmę, tačiau skirtingas priesagas, pvz.: bliūdẽlis
/ bliūdùkas, bliuskáitė / bliuskùtė, kačargáitė / kačarglė / kačargùtė,
kašiklis / kašikùtis, tašẽlė / tašýtė / tašùkė, viedrẽlis / viedrùkas ir
kt.
Būdvardžių deminutyvų tiriamose šnektose rasta palyginti nedaug, pvz.: liuckùtis, -ė, ružavùkas, -ė, ružavùtis, -ė, zbrainókas, -a
ir kt. Daugiausia užrašyta deminutyvų su priesaga -okas, -a, pvz.:
čiudnókas, -à, durnókas, -à / durnókas, -a, kytrókas, -a, skūpókas,
-à / skūpókas, -a ir kt.21 Su šia priesaga sudarytiems būdvardžių deminutyvams nebūdinga mažybinė reikšmė. Jie žymi kiek didesnę,
ryškesnę ypatybę negu pamatinis žodis.
Pagal modelį skolinio šaknis + lietuviška priesaga tiriamose šnektose daromi ne tik mažybinės maloninės reikšmės žodžiai. Jie gali
reikšti vietą, žymėti medžiagą, iš kurios arba su kuria kas nors pada20
21

Nijolė Birgelienė užrašiusi ir priesagos -iukė deminutyvą kukniùkė.
Punsko ir Seinų šnektose būdvardžiai su priesaga -okas, -a kirčiuojami dvejopai – pagal
pastovaus ir kilnojamojo kirčiavimo paradigmas, pvz., gerókas, -a (1) / gerókas, -à (3) ir
kt., žr. D. Mikulėnienė, A. Leskauskaitė, V. Ragaišienė, L. Geržotaitė, N. Birgelienė, min.
veik., Vilnius, 2016, p. 148, 167. Hibridinės kilmės vedinius, regis, linkstama kirčiuoti
pagal vieną kurią kirčiuotę.
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ryta, įvardyti veiksmų abstraktus ir kt., pvz.: brudýnas „purvynas“,
lepeškýnas „vieta, kur auga voveraitės“, cibulnė „svogūnų sriuba“22,
bõvelninis, -ė „medvilninis“, šaračknis, -ė „iš pakulinio audinio pasiūtas“, laidokỹstė „girtavimas“ ir kt.
Punsko ir Seinų šnektose, kaip ir visame pietų aukštaičių plote,
gerokai rečiau užrašoma vedinių, kuriuos sudaro lietuviška šaknis +
slaviška priesaga, pvz.: bobélka „sena boba, bobelė“, žydélka „sena
žydė“; cùkrinyčia „cukrinė“, drùskinyčia „druskinė“, langinýčia „langinė“; giedõrius, -ė „giedotojas, giesmininkas“, pasakõrius, -ė „pasakotojas“, kaimnka „kaimynė“ ir kt.
Gausu vedinių, sudarytų pagal modelį skolinio šaknis + lietuviškas priešdėlis (/ priesaga), pvz.: iškočióti „išlyginti kočiojant“,
parubežỹs „pasienis“, parubežnis, -ė „pasienio gyventojas; pasienietis“, subudavóti „pastatyti“, ùžpečkis „užkrosnis“ ir kt. Dauguma iš
slavų kalbų perimtų veiksmažodžių vartojami su lietuviškais priešdėliais ap-, iš-, nu-, pa-, su- ar kt., pvz.: budavóti (l. budować), išbudavóti, pribudavóti, subudavóti, užbudavóti; kaštavóti (l. kosztować),
pakaštavóti, prikaštavóti; piniavoti (l. pilnować, brus. пiлььнaвaць)
„saugoti, sergėti“, išpiniavoti, nupiniavoti, papiniavoti; škadavóti
(l. szkodować) „gailėti“, išškadavóti, paškadavóti ir kt.
Tiriamose šnektose užrašyta keliolika hibridinės kilmės dūrinių, pvz.: durnãropė „nuodingas augalas dideliais baltais piltuviškais žiedais ir dygliuotais vaisiais“, durõz „dukart“, gléncpopieris
„rupus popierius, vartojamas šveitimui“, grabadarỹs „karstadirbys“,
sposkagavis „menkos galvos žmogus“23 ir kt.
Apibendrinamosios pastabos. Punsko ir Seinų, kaip ir gretimoms pietvakarinių pietų aukštaičių, šnektoms būdingi tie patys
skolinių vartojimo polinkiai: 1) dėl artimų ryšių su slavų kalbomis
didžiąją dalį skolintosios leksikos sudaro slavizmai, 2) iš vartosenos
traukiasi nykstančias realijas įvardijantys skoliniai, 3) gausu įvairios
hibridinės darybos vedinių.

Seinų šnektoje ta pačia reikšme vartojamas ir bendrinės lietuvių kalbos daiktavardis svogūnienė, žr. LKŽe.
23
Tokią šio žodžio reikšmę pateikęs Algis Uzdila, žr. A. Uzdila, min. veik., Vilnius, 1963,
p. 248.
22
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Santrumpos
brus. – baltarusių (kalbõs)
dial. – dialektų, dialektizmas
l. – lenkų (kalbõs)
rus. – rusų (kalbõs)
vok. – vokiečių (kalbõs)
žr. – žiūrėk
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variantai pietų aukštaičių ir rytų aukštaičių vilniškių tarmėse“. Be kitų, tiria ir
Lenkijos lietuvių tarmes. Monografijos Lietuvių tarmių kaita XXI a. pradžioje: Lenkijos lietuvių šnektos (2016) bendraautorė.

Vilija Ragaišienė
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JOVITA NEVULYTĖ-GRĖBLIŪNIENĖ (g. 1976 m. Suvalkuose) mokėsi Punsko licėjuje. Poznanės A. Mickevičiaus universitete baigė lituanistikos magistro
laipsnio ir doktorantūros studijas. Dabar ten dirba ir dėsto praktinę lietuvių
kalbą, latvių ir lietuvių kalbų aprašomąją gramatiką (morfologiją, fonetiką ir
fonologiją) bei dialektologiją. Tyrinėja Punsko-Seinų krašto šnektas.

Jovita NevulytėGrėbliūnienė

Petras Grėbliūnas (g. 1974 m.) baigė lietuvių filologijos magistro laipsnio ir doktorantūros studijas A. Mickevičiaus universitete Poznanėje. Dabar
dirba Poznanės universiteto Baltologijos skyriuje, kur dėsto lietuvių ir latvių
kalbas, lietuvių ir latvių vertimo teoriją ir praktiką, latvių aprašomąją gramatiką (morfologiją) ir kt. Tyrinėja Lenkijos pietų aukštaičių tarmę.

Petras Grėbliūnas
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KAIP 1565 METAIS VADINO GARDINO
PAVIETO BAJORUS
Įvadas
Gardino pavieto bajorų sąrašai yra visuose trijuose XVI amžiaus
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės surašymuose –
1528 m., 1565 m. ir 1567 m. Jie parašyti rusėnų kalba1. Istorijos paveldo metraštyje „Terra Jatwezenorum“ jau buvo publikuoti autorės
straipsniai apie 1567 m. LDK kariuomenės surašymo Gardino pavieto registrą: apie siunčiamų į kariuomenę asmenų (valstiečių ir tarnų)
įvardijimą (2012 m.), apie šio pavieto moterų bajorių, tiekusių žirgus
kariuomenei, vardyną (2013 m.), apie vyrų bajorų įvardijimo būdus
ir įvardijimo struktūrą (2015 m.), apie bajorų pavardžių formavimosi
pradžią ir lietuviškus bei jotvingiškus vardyno elementus (2016 m.),
apie vyrų bajorų vardus (2017 m.).
Šiame straipsnyje pradedamas tirti 1565 m. Gardino pavieto sąraše užrašytų asmenų vardynas: aptariama registro struktūra, į kariuomenę siunčiamų bajorų šeimos narių, taip pat tarnų užrašymo būdai, tiriami vyrų bajorų ir moterų bajorių įvardijimo tipai, kurie pagal
asmenvardžių santykį skirstomi į įvardijimo būdus, taip pat tiriama
vyrų ir moterų įvardijimo struktūra: asmenvardžių tipai, prievardžiai,
įvardijimo ilgis.
Visi asmenų įvardijimai yra metrikuoti: skliaustuose po citatos
nurodomas šaltinio puslapis.
Registro struktūra. 1565 m. Gardino bajorų registras pavadintas Хоруговъ Городенская (Gardino vėliava). Jame surašyti bajorai,
1

Rusėnų kalba – tai senoji baltarusių ir ukrainiečių kalba. Lietuvių kalbininkai dažniau ją
vadina LDK kanceliarine slavų kalba.
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statantys žirgus kariuomenei, kartu įrašant ir siunčiamo raitelio arba
pėstininko ekipuotę. Užrašytas 241 bajoras – 232 vyrai ir 9 moterys.
Registre nurodomos užsirašymo į kariuomenę 1565 m. datos, pradedant liepos 13 d., baigiant spalio 10 d. (33 užrašymo datos). 13 kartų
šalia mėnesio dienos nurodoma ir savaitės diena: понеделокъ (pirmadienis), второкъ (antradienis), въ середу (trečiadienį), въ четъверъ
(ketvirtadienį), въ пятницу (penktadienį), въ суботу (šeštadienį).
Registras pradedamas Gardino vėliavininko užrašymu. Jame
nurodomas asmuo, jo statomi žirgai, valdos, iš kurių jie siunčiami,
ir į kariuomenę siunčiamų raitelių apginklavimo būdas: Хоружы
Городенъски Богушъ Петровичъ Мицута з ыменя ойчыстого
Ожы ставилъ конъ збройно по усаръску, съ фолъваръку купленого
Макишъчына и закупного фолъварку Ондрошовъского Русоты
конъ збройно по усаръску, а за отца своего з iменя выслужоного
Свислоча конъ збройно по усарску (346) „Gardino vėliavininkas
Bogušas, Petro sūnus, Micuta iš tėvų dvaro Ožos statė žirgą su husaro
ginkluote [ir raiteliu], iš pirkto Makiščino palivarko ir pripirkto Ondrošovsko Rusotos palivarko – žirgas su husaro ginkluote [ir raiteliu],
o už savo tėvą iš užsitarnauto Svisločiaus – žirgas su husaro ginkluote2
[ir raiteliu]“. Sąrašą tęsia kitų bajorų įrašai su žirgais arba kitais joti
skirtais arkliais ir karių ekipuote.
Kartais pasitaiko bajorų, siunčiančių keletą žirgų su ekipuote (raitelį reiškiantis žodis niekada neužrašomas). Pvz., Размусовая Пеская
Дорота з Новъдейчовщызъны 2 кони въ пан.[церу], въ пр.[илбице],
з ощепы, а драба 1 з секеръкою, з мечомъ (346) „Razmuso Peskio
žmona Dorota iš Novdeičovščiznos – 2 žirgai, [2 raiteliai] su lanksčiaisiais šarvais, su šalmais, su trumposiomis ietimis, o pėstininką [siuntė]
vieną su kirviu, su kalaviju“. Vienas žirgas privalomai buvo statomas
nuo 8 valstiečių kiemų. Buvo ir kitokių atvejų: vienas asmuo statė ne
tik privalomą žirgą, bet dar ir papildomą – skirtą valdovui pamaloninti: Станиславъ Глядовицъки водле повинносты ставилъ конъ въ
пан.[церу], въ пр.[илбице], з секеркою, з аркабузомъ, а на ласку
господарскую конъ въ пан.[церу], въ пр.[илбице], з сагайдакомъ,
з ощепомъ (346) „Stanislovas Gliadovickis kaip prievolę statė žirgą
[ir raitelį] su lanksčiaisiais šarvais, su šalmu, su kirviu, su šautuvu, o
įsiteikdamas valdovui [statė] žirgą [ir raitelį] su lanksčiaisiais šarvais,
su šalmu, su saidoku (lanku ir strėline), su trumpąja ietimi“.
2

XVI a. husaro ginkluotę sudarė lankstieji šarvai (dažniausiai žieduotis), uždaras šalmas su
judamu antveidžiu, skydas, ilgoji ietis (Airini; 2013, 24–25).
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Dažniausiai buvo statomas vienas žirgas. Vietoj žirgo galėjo būti
statomas kuinas (кляча), iškastruotas eržilas (мерынъ) arba kumelė
(кобыла). Pvz., Лаврынъ Богдановичъ Толочко на мер.[ыне], въ
каф.[тане], з още.[помъ] (353) „Laurynas, Bogdano sūnus, Toločka su iškastruotu eržilu, su kaptonu3, su trumpąja ietimi“; Шымъко
Станъкевичъ на клячы в пан.[церу], в пр.[илбице] з ощепомъ
(353) „Šimka, Stankaus sūnus, su kuinu, lanksčiaisiais šarvais, šalmu,
su trumpąja ietimi“; Кунъда Дашъкевичъ на кобыле з ощепомъ въ
панъцеру (355) „Kunda, Daškaus sūnus, su kumele, su trumpąja ietimi, su lanksčiaisiais šarvais“.
Retais atvejais žmogus vyko be žirgo, taigi buvo pėstininkas:
Федоръ Гаврыловичъ въ каф.[тане], в пр.[илбице], з ощепомъ
(353) „Fedoras, Gavrilos sūnus, su kaptonu, su šalmu, su trumpąja
ietimi“; Кононъ Билъчычъ пешъ з ощепомъ (347) „Kononas, Bilčio sūnus, pėsčias su trumpąja ietimi“; Кузъма Душычистъ пешъ з
ощепомъ (347) „Kuzma Dušyčistas pėsčias su ietimi“.
Vienas asmuo užrašytas tik su kuinu, be ginkluotės: Жданъ
Павловичъ Ейсмонътовича на клячы (347).
Į kariuomenę siunčiamų asmenų užrašymas
Bajorų siuntimas į kariuomenę. Ne visi žirgus statantys ir asmenvardžiais užrašyti bajorai į kariuomenę vyksta patys. Kai kurie vietoj
savęs siunčia kitus asmenis. Yra 14 atvejų, kai bajorų ūkio savininkas
siunčia šeimos narį ar kitą giminaitį (bajorą). Iš jų 10 atvejų siunčiantis
asmuo užrašytas įprastu įvardijimu (keliais asmenvardžiais), o siunčiamas asmuo – vien tik vardu: penkis asmenis siunčia tėvas, keturis –
brolis, vieną – sesuo. Šie atvejai apžvelgiami vyrų įvardijimo poskyryje „Įvardijimai be potencialiųjų pavardžių“. Vienu atveju į kariuomenę
siunčiamas brolis neįvardijamas: Опонасъ Саковичъ выслалъ брата
своего з женънего именя (351) „Apanasas, Sako sūnus, išsiuntė savo
brolį iš žmonos dvaro“. Dviem atvejais siunčiantys asmenys užrašyti
nenurodant asmenvardžių, o siunčiami sūnūs užrašyti visais savo asmenvardžiais: Грышъко Юревичъ Толочъко отъ отца своего (347);
Олехъно Ярмоличъ отъ отца своего (354). Vienu atveju tiek siun3

Kaptonas – dygsniuotas apdaras su storu vatos sluoksniu. Taip pat jis galėjo būti
pagamintas iš storos, dažnai iš ugnyje kaitintos jaučio odos (Plewczyński; 2000, 93),
cituojama iš: (Airini; 2013, 24). (Šiuolaikinių karo istorijos klubų rekonstruktoriai į
dygsniuotą keturių sluoksnių lininį apdarą tarp siūlių į trečiojo ir ketvirtojo lino sluoksnio
tarpą kemša neiškarštą vilną arba pakulas – J. Č.)
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čiantis, tiek siunčiamas asmuo (jo pusbrolis) nurodomi įprastu įvardijimu – dviem asmenvardžiais: Саламонъ Шодърухъ выслалъ брата
своего стрыечного Станислава Закревского (356).
Ne bajorų siuntimas į kariuomenę. Visais atvejais, kai į kariuomenę siunčiami ne bajorai, jie užrašomi nenurodant asmenvardžių4.
Tokių atvejų yra 34. Yra siunčiami penki pėstininkai: [выслала] драба
1 (346); выслалъ <...> драбовъ 4 (346). Siunčiama 17 tarnautojų:
выслалъ служебъ[никовъ] 4 (355); выслалъ служебниковъ 9 (346);
выслалъ служебника (347; 354; 357); выслалъ служебъ[ника]
(354). Siunčiami keturi stuomeningi vyrai: ставилъ 2 молодцовъ
(350); выслала <...> молодца (351); ставилъ молодца (351). Siunčiami 7 berniukai paaugliai: выслалъ 2 пахолъки (357); выслалъ
похолка (351); ставилъ пахолка (351; 356); выслалъ пахолъка
(354); выслалъ пахолика (355). Siunčiamas vienas tarnas: выслалъ
слугу (350).
Vienu atveju yra parašyta, kad žmogus išsiuntė tarną, o pats liko
namie: выслалъ слугу <...> а сам дома (350). Kartais paminimos priežastys, kodėl ūkio savininkas pats nevyksta į kariuomenę. Pvz., nurodoma, kad žmogus sergąs: выслалъ похолка <...> а самъ дей хоръ
(351). Kitu atveju asmens ligą patvirtina ir vėliavininkas: выслалъ
пахолика <...> а самъ есть хоръ, што и панъ хоружи зозналъ
(355). Gali būti nurodoma, jog žmogus nevyksta į kariuomenę dėl senatvės, o tai patvirtinęs ir ponas vėliavininkas: выслалъ пахолка <...>
а самъ старъ, што и панъ хоружы зозналъ (354). Vienas bajoras
siunčia į kariuomenę kitą asmenį, nes pats tarnauja Perelomo miškininkui ponui Janui: выслалъ служебъ[ника] <...> а самъ служитъ
пану Яну, лесничому Переломъскому (354).

VYRŲ ĮVARDIJIMO TIPAI
Su asmenvardžiais buvo užrašyti 232 vyrai bajorai. Įvardijimų
vien prievardžiais, be asmenvardžių, nėra.

4

1567 m. LDK kariuomenės surašymo Gardino pavieto registre į kariuomenę siunčiami asmenys buvo užrašomi su asmenvardžiais. Žr. autorės publikaciją „Kaip vadino 1567 m.
į karo tarnybą iš Gardino pavieto siunčiamus asmenis“ istorijos paveldo metraščio „Terra
Jatwezenorum“ 2012 m. tome.
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Įvardijimai be potencialiųjų pavardžių
Be potencialiųjų pavardžių, vien vardu, užrašyta 10 asmenų.
Tai 4,3 proc. visų įvardijimų, 90,9 proc. vienanarių įvardijimų. Visi
vien vardu užrašyti asmenys buvo siunčiami į kariuomenę savo šeimos narių: penkis asmenis siuntė tėvas, keturis – brolis, vieną – sesuo.
Siunčiantys asmenys buvo įrašyti įprastais kelių asmenvardžių įvardijimais, taigi iš jų asmenvardžių galime rekonstruoti kitą (arba kitus)
vien vardu užrašyto asmens asmenvardį (asmenvardžius). Galime
imti tėvo ir sūnaus įvardijimo pavyzdį: Миколай Дешкевичъ выслалъ
сына своего Матыса (355) „Mikalojus, Deškio sūnus, išsiuntė savo
sūnų Matysą“. Iš tėvo asmenvardžių galime rekonstruoti trūkstamus sūnaus asmenvardžius. Jo įvardijimas galėtų būti: Матысъ
Миколаевичъ Дешкевича (arba Дешкевичъ). Kiti tėvo ir sūnaus
įvardijimo pavyzdžiai: Олекъсей Шымановичъ выслалъ сына своего
Павла (350); Станиславъ Омета выслалъ сына своего Матыса
(352); Янъ Доха выслалъ сына своего Данила (353); Валенъты
Болеста выслалъ сына своего Матыса (356).
Jeigu viename įraše užrašyti broliai, galima manyti, kad vieno
brolio asmenvardžiai (bent jau patroniminiai) turėtų sutapti su kito
brolio šio tipo asmenvardžiais (aišku, jeigu broliai yra to paties tėvo,
o ne tik motinos, vaikai). Galime kaip pavyzdį paimti įrašą Анъдрей
Богуфаловичъ Дорошъкевича выслалъ брата своего молодъшого
Михайла (349) „Andriejus, Bogufalo, Doroškos sūnaus, sūnus, išsiuntė savo jaunesnįjį brolį Michailą“. Iš vyresniojo brolio asmenvardžių galima rekonstruoti jaunesniojo brolio įvardijimą: Михаил
Богуфаловичъ Дорошъкевича. Kiti dviejų brolių įvardijimų pavyzdžiai: Адамъ Чей з Лососны выслалъ брата своего Анъдрея
(350); Федоръ Гриневичъ Петелчыца выслалъ брата своего Яна
(352); Iванъ Грышано з братомъ своимъ Несмеяномъ (357). Tais
atvejais, kai antrasis asmenvardis yra ne patronimas, brolio įvardijimo rekonstruoti neįmanoma, nes nėra duomenų, ar asmenvardis yra
tik vieno asmens individualus antroponimas, ar būdingas visiems
broliams, o galbūt ir paveldimas (t. y. jau yra virtęs pavarde). Tai
pasakytina apie išvardytų įvardijimų asmenvardžius Чей (350) ir
Грышано (357).
Yra vienas įvardijimas, kuriame į karo tarnybą sesuo siunčia
brolį: Каска Лаврыновая Ейсмонътовая выслала брата своего
Петра (355) „Kaska, Lauryno Eismonto žmona, išsiuntė savo brolį Petrą“. Antrasis ir trečiasis moters asmenvardžiai yra sudaryti iš
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sutuoktinio asmenvardžių, taigi iš jų neįmanoma rekonstruoti moters
brolio antroponimų.
Įvardijimai vien potencialiosiomis pavardėmis
Vien potencialiosiomis pavardėmis, be vardo, užrašyti trys asmenys. Tai 1,3 proc. visų įvardijimų, 9,1 proc. vienanarių ir 1,3 proc.
dvinarių įvardijimų.
Vienanaris įvardijimas. Viena potencialiąja pavarde – vyriškuoju patronimu su prievardžiu užrašytas 1 asmuo: Козакъ Нищыкевичъ
(357) „Kazokas, Niščiko sūnus“. Tai 0,4 proc. visų įvardijimų,
9,1 proc. vienanarių įvardijimų, 33,3 proc. įvardijimų vien potencialiosiomis pavardėmis.
Dvinariai įvardijimai. Dviem potencialiosiomis pavardėmis – -sk- tipo asmenvardžiu ir patronimu užrašyti du asmenys. Tai
0,9 proc. visų įvardijimų, 1,3 proc. dvinarių įvardijimų, 66,7 proc. įvardijimų vien potencialiosiomis pavardėmis. Abu įvardijimai užrašyti be
prievardžių: Халецъки Киселевичъ (357) „Chaleckis, Kiselio sūnus“;
Еленъски Коръяновичъ (350).
Mišrieji įvardijimai
Mišriaisiais įvardijimais užrašyta 219 asmenų. Tai 94,4 proc. visų
įvardijimų, 98,7 proc. dvinarių įvardijimų, visi trinariai ir keturnariai
įvardijimai.
Dvinariai įvardijimai. Vardu ir viena potencialiąja pavarde užrašytas 151 asmuo. Tai 65,1 proc. visų įvardijimų, 98,7 proc. dvinarių
įvardijimų, 68,9 proc. mišriųjų įvardijimų.
1. Vardas + patronimas. 112 užrašymų. Tai 48,3 proc. visų įvardijimų, 73,2 proc. dvinarių įvardijimų, 51,1 proc. mišriųjų įvardijimų.
77 asmenys užrašyti be prievardžių ir kitų nuorodų, pvz., Окурда
Хомичъ (357) „Okurda, Chomos sūnus“; Каспаръ Сымашъковичъ
(352); Янъ Саковичъ (350); Еско Парфеновичъ (348); Анъдрей
Левоновичъ (348); Кононъ Билъчичъ (347); Адамъ Долъгошцичъ5
(352) „Adomas, Dolgockio sūnus“. Trys asmenys užrašyti su prievardžiais. Vienas yra tvirtas vaikinas, vėliavininko žmonos sūnus:
Олеферъ Василевичъ Хоруговнинъ детина (348). Kitas asmuo
5

Patronimas Долъгошцичъ skiriasi nuo įprastų patronimų: jo pamatinis asmenvardis nėra
vardas ar kitas nepriesaginis antroponimas, o -sk- tipo asmenvardis Долгоцкий.
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yra karališkasis varovas: gen. sg. Павла Ждановича, нагонъчого
королевского (355). Trečiasis asmuo yra kavaleristas: Разъмуса
Малхеровича Коневника (357). 35 asmenys užrašyti nurodant vietovę, iš kurios stato žirgą. Dažniausiai (23 kartus) minima Čerga. Pvz.,
Блажей Шушъкевичъ съ Черги (346); Амброжей Войтеховичъ з
Черги (351); vieną kartą papildomai greta Čergos nurodomas ir dvaro pavadinimas: Макъсимъ Тымошевичъ з ыменья Струпанского з
Черги (347/348). Dviejuose užrašymuose randame dvaro pavadinimą:
Совостанъ Войтеховичъ з ыменя Зубърыцкого (354); Гарасымъ
Еръмоличъ з именя заставного Рогожинецъ (357). Šešiuose įvardijimuose nurodyta Obuchovičiaus vietovė, pvz., Максимъ Есковичъ
з Обуховича (348); Онътыпъ Сенютичъ з Обуховича (348). Trys
asmenys žirgus stato iš kitų vietovių: Семенъ Прокоповичъ съ
Крынковской (356); Васко Демидовичъ з Хомочовъщызны (357);
Михайло Друцъкевичъ з Радивоновичъ (353).
2. Vardas + asmenvardis, kuris nėra vardas, patronimas arba
-sk- tipo antroponimas. 22 užrašymai. Tai 9,5 proc. visų įvardijimų, 14,4 proc. dvinarių įvardijimų, 10,0 proc. mišriųjų įvardijimų. 19 asmenų užrašyti be papildomų nuorodų, pvz., Iванъ Карпъ
(346) „Ivanas Karpas“; Микита Кушало (347); Петръ Толочъко
(347); Богушъ Стерпейко (349); Iванъ Шышъко (349); Анъцута
Гарабуръда (350); Нечай Тыщикъ (351); Стефанъ Белокозъ (352);
Янъ Доха (353); Якубъ Шорцъ (355); Саламонъ Шодърухъ (356);
Малъхеръ Болеста (356); Iванъ Грышано (357). Trys asmenys užrašyti nurodant dvarą arba vietovę, iš kurios statomas žirgas: Юрый
Толочъко з Кунигчощызны (347); Прокопъ Куликъ з женънего
iменя Климовъчызны (348); Абрамъ Чей з Лососны (350).
3. Vardas + -sk- tipo asmenvardis. 17 užrašymų. Tai 7,3 proc.
visų įvardijimų, 11,1 proc. dvinarių įvardijimų, 7,8 proc. mišriųjų
įvardijimų. 14 asmenų užrašyti be papildomų nuorodų, pvz., Артемъ
Мокрыцъки (357) „Artiomas Mokryckis“; Павелъ Бережецки (355);
Янъ Добрылевски (354); Станиславъ Свиръски (355); Юрый
Каменъски (354); Янъ Жолиславъски (354); Павелъ Петровъски
(352); Марътынъ Белицки (350); Марътынъ Винъски (346);
Станиславъ Глядовицъки (346). Trys asmenys užrašyti, nurodant
dvarą, rūmus arba valdą, iš kurios statomas žirgas: Янъ Велимовски
з ыменя своего Хяцка (357); Станиславъ Завацъки з дворца
Молявицкого (349); Шымонъ Грыбовски з у Грыбовки (350).
Trinariai įvardijimai. Vardu ir dviem potencialiosiomis pavardėmis užrašyti 66 asmenys. Dviem vardais ir viena potencialiąja pa-
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varde užrašytas vienas asmuo. Šie 67 įvardijimai sudaro 28,9 proc.
visų įvardijimų, į šią grupę patenka visi trinariai įvardijimai, 30,6 proc.
mišriųjų įvardijimų.
1. Vardas + patronimas + patronimo genetyvas. 37 užrašymai. Tai
15,9 proc. visų įvardijimų, 55,2 proc. trinarių įvardijimų, 16,9 proc.
mišriųjų įvardijimų. 29 asmenys užrašyti be papildomų nuorodų, pvz.,
Мосей Миклашовичъ Ейсмонтовича (348) „Mosėjus, Miklašo,
Eismanto sūnaus, sūnus“; Валенъты Анъдреевичъ Сиръкгутевича
(348/349); Тымошъ Гриневичъ Михалковича (351/352); Курыло
Iвановичъ Почобутовича (352); Грышъко Левоновичъ Лопеневича
(352); Стась Сарафиновичъ Петрашевича (352); Марьтынъ
Носовичъ Шымкевича (352); Сидоръ Проневичъ Окъсеневича
(352); Матей Томъковичъ Юръевича (353); Юрый Барътломеевичъ
Матеевича (353); Стась Желевичъ Ейсмонътовича (356). Aštuoni asmenys užrašyti nurodant vietovę, iš kurios statomas žirgas. Iš jų septynis kartus paminėta Čergos vietovė, pvz., Тымошъ
Семеновичъ Почобутовича съ Черги (353); Василей Богдановичъ
Конъстентыновича з Черги (349). Vieną kartą nurodytas dvaras
ir rūmai: Анъдрей Богуфаловичъ Дорошъкевича з iменя своего
Лосенъского отъ дворца Понемонъского (349).
2. Vardas + patronimas + asmenvardis, kuris nėra vardas, patronimas, -sk- tipo antroponimas. 15 užrašymų. Tai 6,5 proc. visų
įvardijimų, 22,4 proc. trinarių įvardijimų, 6,8 proc. mišriųjų įvardijimų. 12 asmenų užrašyti be papildomų nuorodų, pvz., Анъдрей
Юръевичъ Толочко (354) „Andriejus, Jurijaus sūnus, Toločka“;
Шимъко Олехъновичъ Ейсмонтъ (349); Опанасъ Павъловичъ
Короза (347); Янъ Павъловичъ Унучко (354); Iванъ Федоровичъ
Мелешъко (355); Еско Анъдреевичъ Кобята (355); Василей
Iвановичъ Тюря (356). Du asmenys užrašyti su pareigybės prievardžiais. Vienas yra Gardino vėliavininkas: Хоружы Городенъски
Богушъ Петровичъ Мицута (346). Antrasis yra Gardino vėliavininko sūnus: Миколай Яновичъ Толочъко, хоружыцъ Городенъски
(349). Trys asmenys užrašyti nurodant vietovę, iš kurios stato žirgą:
Михайло Филиповичъ Кашъка з Черги (348); Серъгей Семеновичъ
Шостакъ з Черги (351); Станиславъ Олиашовичъ Толочъко съ
Черги (353).
3. Vardas + du patronimai nom. sg. linksniu. 6 užrašymai. Tai
2,6 proc. visų įvardijimų, 9 proc. trinarių įvardijimų, 2,7 proc. mišriųjų įvardijimų. Visi asmenys užrašyti be papildomų nuorodų:
Петръ Федоровичъ Колъбачычъ (349) „Petras, Fedoro, Kolbačiaus
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sūnaus, sūnus“; Остапъко Федоровичъ Колбачычъ6 (349); Янъ
Жаденевичъ Вицычычъ (353); Яско Михалъковичъ Дошычъ (353);
Сидоръ Обранцовичъ Сереневичъ (353); Стефанъ Прокоповичъ
Миничъ (357).
4. Vardas + patronimas + -sk- tipo antroponimas. 5 užrašymai.
Tai 2,2 proc. visų įvardijimų, 7,5 proc. trinarių įvardijimų, 2,3 proc.
mišriųjų įvardijimų. Keturi asmenys užrašyti be papildomų nuorodų:
Янъ Миклашевичъ Веръбицки (350) „Janas, Miklašo sūnus, Verbickis“; Матысъ Войтеховичъ Глядовицки (351); Петръ Павловичъ
Завацъки (353); Федоръ Данилевичъ Куровъски (357). Vienas asmuo užrašytas nurodant vietovę, iš kurios statomas žirgas: Федоръ
Iвановичъ Миленски з Обуховича (351).
5. Du vardai + vyriškojo patronimo genetyvas. 1 užrašymas. Tai
0,4 proc. visų įvardijimų, 1,5 proc. trinarių įvardijimų, 0,5 proc. mišriųjų įvardijimų. Asmuo užrašytas be jokių nuorodų: Гаврыло Микито
Костентовича (348) „Gavrila Mikita, Kostento sūnaus sūnus“. Įvardijimas greičiausiai užrašytas klaidingai, nes asmuo turėdavo tik po
vieną vardą. Antrasis asmenvardis, kuris čia užrašytas kaip vardas,
greičiausiai turėtų būti patronimas. Tuomet įvardijimas būtų toks:
Гаврыло Микитовичъ Костентовича ir būtų verčiamas „Gavrila,
Mikitos, Kostento sūnaus, sūnus“.
6. Vardas + -sk- tipo asmenvardis + vyriškojo patronimo genetyvas. 1 užrašymas. Tai 0,4 proc. visų įvardijimų, 1,5 proc. trinarių
įvardijimų, 0,5 proc. mišriųjų įvardijimų. Asmuo užrašytas be papildomų nuorodų: Щасны Новицъки Ейсмонтовича (356) „Ščasnas,
Novickis, Eismonto sūnaus sūnus“.
7. Vardas + asmenvardis, kuris nėra vardas, patronimas ar -sk- tipo
antroponimas + vyriškojo patronimo genetyvas. 1 užrašymas. Tai 0,4
proc. visų įvardijimų, 1,5 proc. trinarių įvardijimų, 0,5 proc. mišriųjų įvardijimų. Asmuo užrašytas be papildomų nuorodų: Станиславъ Толочъко
Шимъковича (350) „Stanislovas Toločka, Šimkaus sūnaus sūnus“.
8. Vardas + patronimas + priesagos -in- vedinys. 1 užrašymas. Tai
0,4 proc. visų įvardijimų, 1,5 proc. trinarių įvardijimų, 0,5 proc. mišriųjų įvardijimų. Asmuo užrašytas su vietovės, iš kurios statomas žirgas, nuoroda: Петръ Яновичъ Орефинъ з Черги (348) „Petras, Jano
sūnus, Orefinas7 iš Čergos“.
6

7

Abu išvardyti asmenys – Petras ir Ostapka – turbūt yra broliai, Fedoro, Kolbačiaus sūnaus,
sūnūs.
Galbūt galimas ir kitas paaiškinimo būdas: Petras, Jano Orefos sūnus. Šiaip priesaga
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Keturnaris įvardijimas. Įvardijimas vardu ir trimis potencialiosiomis pavardėmis yra vienas. Tai 0,4 proc. visų įvardijimų, vienintelis
keturnaris įvardijimas, 0,5 mišriųjų įvardijimų. Įvardijimo formulė:
vardas + patronimas + patronimo genetyvas + -sk- tipo antroponimas.
Asmuo užrašytas be papildomų nuorodų: Валенъты Аукгустиновичъ
Ейсмонътовича Снаръски (356) „Valentas, Augustino, Eismonto
sūnaus, sūnus Snarskis“.
VYRŲ ĮVARDIJIMO STRUKTŪRA
Su vardais užrašyti 98,7 proc. įvardijimų (229). Iš jų vienas – su
dviem vardais (tai galima užrašymo klaida). Tik vardu, be kitų asmenvardžių, užrašyta 4,3 proc. asmenų (10) – visi į karo tarnybą
siunčiami šeimos narių, kurie užrašyti standartiniais kelių asmenvardžių įvardijimais. Pirmąjį (dažniausiai vienintelį) patronimą turėjo
77,6 proc. asmenų (180). Antrąjį patronimą, užrašytą nom. sg. arba
gen. sg. linksniais, turėjo 20,3 proc. asmenų (47). Dažnesnis buvo antrasis patronimas, užrašytas genetyvo linksniu – 17,7 proc. visų įvardijimų (41). Nepalyginti retesnis buvo antrasis patronimas, užrašytas
nominatyvo linksniu – 2,6 proc. visų įvardijimų (6). Jeigu palyginsime
vien tik antruosius patronimus tarpusavyje, genetyvo linksniu užrašytieji sudarė 87,2 proc. (41), o nominatyvo linksniu užrašytieji – 12,8
proc. (6) antrųjų patronimų. Dar reikia atkreipti dėmesį, jog kartais
pirmasis patronimas būdavo praleidžiamas ir įvardijime būdavo tik
antrasis, gen. sg. linksniu užrašytas patronimas, sudarytas iš asmens
senelio vardo. Tokie atvejai buvo trys (iš jų vienas – greičiausiai užrašymo klaida).
-sk- tipo asmenvardžių turėjo 11,2 proc. įvardijimų (26). Dar
dviem atvejais iš -sk- tipo antroponimo buvo sudarytas patronimas:
Друцъкевичъ (353), Долгошцичъ (352). Nepriesaginį asmenvardį,
kuris nėra vardas, turėjo 15 proc. įvardijimų (37). -in- priesagos vedinį
turėjo vienas įvardijimas (0,4 proc.).
Prievardžiai buvo reti: jų turėjo 3 proc. įvardijimų (7). Pareigybės prievardžiai sudarė 85,7 proc. (6) prievardžių pavartojimo atvejų.
Vienas asmuo buvo vėliavininkas: хоружы (346), antras – vėliavininko sūnus: хоружыцъ (349), trečiąjį greičiausiai reikėtų laikyti vėliavininko žmonos (galbūt našlės) sūnumi: хоруговнинъ (348). Taip pat
-in- buvo būdinga moterų vardynui: su ja kartais buvo sudaromi ištekėjusių moterų
asmenvardžiai iš sutuoktinio vardo.
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užrašyta po vieną kazoką – козакъ (357), karališkąjį varovą – gen.
sg. нагонъчого королевского (355), kavaleristą – gen. sg. коневника
(357). Giminystės ir amžiaus tarpsnio prievardis buvo vienas
(14,3 proc.): детина (348) „tvirtas vaikinas“.
Daugiau kaip pusė įvardijimų buvo dvinariai – 65,9 proc. (153).
Apie trečdalį įvardijimų buvo trinariai – 28,9 proc. (67). Gerokai mažiau buvo vienanarių įvardijimų – 4,7 proc. (11). Keturnaris įvardijimas buvo vienas – 0,4 proc. Vidutinis įvardijimo ilgis – 2,25 asmenvardžio.
MOTERŲ ĮVARDIJIMO TIPAI
Užrašyti 9 moterų įvardijimai. Nėra įvardijimų be šeimos asmenvardžių (t. y. užrašymo vien vardais) tipo.
Įvardijimai vien šeimos asmenvardžiais
Vien šeimos asmenvardžiais, be vardo, užrašyta viena moteris.
Tai 11,1 proc. visų įvardijimų, 20 proc. dvinarių įvardijimų. Moteris užrašyta dviem priesagos -овая/-евая vediniais (andronimais):
Iвановая Стародубцовая (346) „Ivano Starodubco žmona“.
Mišrieji įvardijimai
Mišriaisiais įvardijimais užrašytos 8 moterys. Tai 88,9 proc. visų
įvardijimų, 80 proc. dvinarių įvardijimų, visi trinariai ir keturnariai
įvardijimai.
1.	Vardas + priesagos -овая/-евая vedinys. 3 užrašymai. Tai
33,3 proc. visų įvardijimų, 60 proc. dvinarių įvardijimų. Du įvardijimai be papildomų nuorodų: Алъжбета Лопатовая (357) „Alžbieta, Lopatos žmona“; Федья Сенъковая (351). Viena iš moterų užrašyta nurodant vietovę, iš kurios stato žirgą kariuomenei: Ганъна
Станиславовая з Дмишевичъ з Ярыловъ (350).
2. Vardas + moteriškasis patronimas iš vyriškojo patronimo.
1 užrašymas. Tai 11,1 proc. visų įvardijimų, 20 proc. dvinarių įvardijimų. Moteris užrašyta be papildomų nuorodų: Ганъна Стеневичовъна
(353) „Hana, Stenio sūnaus dukra“.
3. Vardas + du priesagos -овая/-евая vediniai. 1 užrašymas. Tai
11,1 proc. visų įvardijimų, 50 proc. trinarių įvardijimų. Moteris užra-
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šyta be papildomų nuorodų: Каска Лаврыновая Ейсмонтовая (355)
„Kaska, Lauryno Eismonto žmona“.
4. Priesagos -овая/-евая vedinys + -sk- tipo priesagos vedinys
+ vardas. 1 užrašymas. Tai 11,1 proc. visų įvardijimų, 50 proc trinarių
įvardijimų. Moteris užrašyta nurodant vietovę, iš kurios stato žirgą:
Размусовая Пеская Дорота з Новъдейчовщызны (346) „Razmuso
Peskio žmona Dorota iš Novdeičovščiznos“.
5. Vyriško vardo galūnės vedinys + priesagos -овая/-евая vedinys + vardas + moteriškasis patronimas (priesagos -овна/-евна vedinys). 1 užrašymas. Tai 11,1 proc. visų įvardijimų, 50 proc. keturnarių įvardijimų. Moteris užrašyta be papildomų nuorodų: Щасная
Голучъковая Ганъна Деръжковна (355) „Ščasno Golučkos žmona
Hana, Deržko duktė“.
6. Vardas + priesagos -овая/-евая vedinys + vyriškojo patronimo genetyvas + -sk- tipo asmenvardžio genetyvas. Moteris užrašyta be papildomų nuorodų: Мацуха Ленъковая Тымошевича
Струтынского (354) „Macucha, Lenko, Tymošo Strutinskio sūnaus,
žmona“.
MOTERŲ ĮVARDIJIMO STRUKTŪRA
Su vardais užrašyta dauguma moterų įvardijimų – 88,9 proc. (8).
Tiek pat įvardijimų (8; 88,9 proc.) turėjo andronimą – asmenvardį,
sudarytą su andronimine priesaga -овая/-евая dažniausiai iš sutuoktinio vardo, kartais – iš kito nepriesaginio antroponimo. Iš jų du įvardijimai turėjo po du andronimus (22,2 proc.). Pirmasis andronimas
buvo sudarytas iš sutuoktinio vardo, antrasis – iš jo nepriesaginio asmenvardžio ir gali būti laikomas moteriška pavarde. Du įvardijimai
(22,2 proc.) turėjo -sk- tipo antroponimą. Iš jų vienas buvo galūnės
vedinys iš asmenvardžio su -sk- tipo priesaga – moters asmenvardis iš
tos pačios priesagos sutuoktinio asmenvardžio (jį galime laikyti moteriška pavarde), kitas – -sk- tipo asmenvardžio genetyvas – asmenvardis iš moters sutuoktinio tėvo įvardijimo (tai taip pat moteriškoji
pavardė). Vieną kartą (11,1 proc.) pavartotas moteriškasis patronimas – priesagos -овна/-евна vedinys iš nekrikščioniško vardo, todėl
galima spėti, jog jis sudarytas ne iš tėvo vardo, o iš kito priesagos neturinčio jo asmenvardžio, taigi gali būti laikomas mergautine pavarde.
Vieną kartą (11,1 proc.) pavartotas ir priesagos -овна/-евна vedinys
iš vyriškojo patronimo – asmenvardis iš tėvo tėvavardžio (mergauti-
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nė pavardė). Taip pat vieną kartą (11,1 proc.) pavartotas ir vyriškojo
patronimo genetyvas (asmenvardis iš sutuoktinio tėvavardžio) – jis
pavarde dar nevirtęs. Įvardijimų su prievardžiais nebuvo užrašyta.
Vyravo dvinariai moterų įvardijimai – 55,6 proc. (5). Trinarių ir
keturnarių įvardijimų buvo po du (po 22,2 proc.). Vienanarių įvardijimų neužrašyta. Vidutinis įvardijimo ilgis – 2,67 asmenvardžio.

IŠVADOS
1. 1565 m. LDK kariuomenės Gardino bajorų registre užrašytas
241 bajoras (232 vyrai ir 9 moterys).
2.	Į kariuomenę bajorai vyko patys, kartais siuntė kitus žmones
– šeimos narius arba tarnus. Sąraše užrašyti 34 siunčiami tarnai, jų
asmenvardžiai nenurodomi.
3. 4,3 proc. bajorų vyrų užrašyti be potencialiųjų pavardžių
(vien vardu), 1,3 proc. – vien potencialiosiomis pavardėmis (be vardo), 94,4 proc. užrašyti mišriaisiais įvardijimais.
4. Su vardais užrašyti 98,7 proc. vyrų bajorų. Pirmąjį patronimą (paprastai tai buvo tėvavardis) turėjo 77,6 proc. asmenų. Antrąjį
patronimą (tai buvo tėvo tėvavardis) turėjo 20,3 proc. asmenų. Antrasis patronimas dažniau buvo užrašomas gen. sg. linksniu (87,2 proc.)
negu nom. sg. linksniu (12,8 proc.).
5. -sk- tipo galūnės vedinių turėjo 11,2 proc. vyrų įvardijimų.
Dar dviem atvejais iš -sk- tipo asmenvardžių buvo sudaryti patronimai.
6. Nepriesaginį asmenvardį turėjo 15 proc. vyrų įvardijimų.
Priesagos -in- vedinį, visai nebūdingą to laikotarpio vyrų vardynui,
turėjo vienas vyrų įvardijimas.
7. Prievardžiai buvo reti: jų turėjo tik 3 proc. vyrų įvardijimų.
Vyravo pareigybės prievardžiai (85,7 proc.), buvo vienas giminystės
ir amžiaus tarpsnio prievardis (14,3 proc.).
8. Vyravo dvinariai vyrų įvardijimai (65,9 proc.), mažiau buvo
trinarių (28,9 proc.), vienanarių (4,7 proc.) ir keturnarių įvardijimų
(0,4 proc.). Vidutinis vyrų įvardijimo ilgis buvo 2,25 asmenvardžio.
9. Vien šeimos asmenvardžiais užrašyta 11,1 proc., o mišriaisiais įvardijimais – 88,9 proc. moterų įvardijimų. Nebuvo moterų įvardijimo be šeimos asmenvardžių tipo.
10. Su vardais užrašyta 88,9 proc. moterų įvardijimų. Su andronimais taip pat užrašyta 88,9 proc. įvardijimų.
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11. -sk- tipo antroponimą turėjo 22,2 proc. moterų įvardijimų,
moteriškąjį patronimą ir vyriškojo patronimo genetyvą turėjo po 11,1
proc. įvardijimų.
12. Vyravo dvinariai moterų įvardijimai (55,6 proc.). Trinarių ir
keturnarių įvardijimų buvo vienodai – po 22,2 proc. Vidutinis moterų
įvardijimo ilgis buvo 2,67 asmenvardžio.
Sa n t ru mp os

Gen. – genetivus (kilmininkas – lot.)
Gen. sg. – genetivus singularis (vienaskaitos kilmininkas – lot.)
Nom. – nominativus (vardininkas – lot.)
Nom. sg. – nominativus singularis (vienaskaitos vardininkas – lot.)
Ša lt in is
Литовская Метрика, III, Книги Публичныхъ Делъ. Переписи войска
литовскаго. Петроградъ, 1915.
Lit e rat ū r a
Airini, V. 2013. PRO DEO ET PATRIA: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės husarai 1500–1673. Abiejų Tautų Respublikos husarų ginkluotė Vytauto Didžiojo
karo muziejaus rinkiniuose. Kaunas: Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras.
Čirūnaitė, J. 2012. Kaip vadino 1567 m. į karo tarnybą iš Gardino pavieto siunčiamus asmenis. Terra Jatwezenorum, p. 164–170.
Čirūnaitė, J. 2013. Kaip XVI a. viduryje vadino Gardino pavieto moteris bajores.
Terra Jatwezenorum, p. 136–142.
Čirūnaitė, J. 2015. Kaip XVI a. viduryje vadino Gardino pavieto vyrus bajorus.
Terra Jatwezenorum, p. 39–53.
Čirūnaitė, J. 2016. Kokiais asmenvardžiais XVI a. viduryje vadino Gardino pavieto vyrus bajorus. Terra Jatwezenorum, 1 d., p. 52–59.
Čirūnaitė, J. 2017. Kokiais vardais vadino Gardino pavieto vyrus bajorus XVI a.
viduryje. Terra Jatwezenorum, 1 d., p. 77–91.
Plewczyński, M. 2000. Uzbrojenie jazdy i piechoty polskiej w I połowie XVI w.
Technika a wojna X–XX w. Siedlce.

JŪRATĖ ČIRŪNAITĖ (g. 1959 m. Kaune) – kalbininkė, dirba Lietuvos sveikatos mokslų universitete. 1982 m. Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbos ir
literatūros specialybę. Studijavo klasikinę filologiją bei rusų kalbą ir literatūrą.
Dirbo „Nemuno“ žurnalo kalbos redaktore. Vėliau Kauno medicinos mokykloje dėstė kalbos kultūrą ir lotynų kalbą, dirbo Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių kalbos katedroje. 2000 m. Vytauto Didžiojo universitete apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Moterų įvardijimas Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės kariuomenės dokumentuose“. J. Čirūnaitės mokslinio darbo
sritis – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tautų vardynas.

Jūratė Čirūnaitė
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PUNSKO KRAŠTO BAJORAI
Šlėkta, šlėktos arba bajorai – teisiškai privilegijuotas kilmingųjų
luomas Lenkijos Karalystėje, vėliau Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Abiejų Tautų Respublikoje. Šis luomas vienintelis turėjo pilietines ir politines teises. Egzistavo iki 1863 m. Prijungus prie Rusijos
imperijos buvo sulygintos teisės su rusų bajorija.
Vokiečiai savo kronikose, rašydami apie LDK, mini geruosius
žmones. Turbūt taip vadinti kilmingieji. Vėlesniuose vokiečių šaltiniuose minimi boyaren – bajorai.
Dėl karo tarnybos Lietuvoje į bajorų luomą pateko gan didelė gyventojų dalis. Dar iki XIV a. pabaigos į karą buvo šaukiami visi vyrai.
Vytautas pertvarkė ir padarė profesionalią (vien bajorų) kariuomenę.
Iš prastųjų žmonių rinko karui tinkamus vyrus ir darė juos bajorais
kariais, atleisdamas nuo ūkio darbų ir prievolių.
Iš pradžių vyravo žemės valdymas iki gyvos galvos. Vėliau formuojasi tėvoninė žemėvalda. Norėdami didinti kariuomenę didieji kunigaikščiai dalindavo žemes, nes nuo to priklausė ir tarnyba. Lietuvos
valstybė iki XIV a. pabaigos valdė apie 2/3 visų žemių, o 1569 m. jai
liko tik 1/3, nes daug buvo išdalyta bajorams.
Visi bajorų atstovai buvo teoriškai teisiškai lygūs. Jiems uždrausta save tituluoti grafais, kunigaikščiais, baronais ir kt. Taip pat buvo
draudžiama naudotis kitose valstybėse gautu titulu.
XIX a. pradžioje planuota smulkiąją šlėktą iškeldinti į Juodosios
ir Azovo jūrų pakrančių žemes, nes tuomet ji buvo laikoma pavojingiausia visuomenės grupe. Šiuos planus sutrukdė prasidėję karai su
Napoleonu. Po 1831 m. sukilimo imta su bajorija susidoroti. Visiems
tiems, kurie negalėjo įrodyti buvę bajorai, privilegijos buvo atimtos.
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Iki XVIII a. pabaigos daug šeimų neturėjo jokių dokumentų, liudijančių apie jų praeitį. Todėl visiems reikėję ieškoti dokumentų archyvuose arba giminėms padedant įrodinėti, kad buvo bajorai. Kartais
užtekdavo vieno liudininko. Turtingieji, nors nebuvo bajorai, galėjo
užsisakyti pas Varšuvos heraldikos ir genealogijos žinovus sau reikalingus dokumentus. Įvedus griežtą tikrumo nustatymą tik nedaugelis
šlėktų galėjo įrodyti savo kilmę.
Visuomenės grupės buvo penkių skirtingų visuomeninių statusų:
1. Neturintys jokio turto beraščiai (kampininkai, tarnautojai,
samdiniai, nuomininkai ir pan.).
2. Smulkūs (iki 50 ha) žemės savininkai. Retai mokantys skaityti
ir rašyti. Niekuo nesiskiriantys nuo savo kaimynų ūkininkų.
3. Pasiturintieji (50–100 ha žemės).
4. Turtingieji (daugiau kaip 100 ha žemės).
5. Pareigūnai, karininkai, laisvos profesijos asmenys ir pan. Jie
dažniausiai neturėjo žemės.
Suvalkų valstybinio archyvo dokumentuose aptiktame 1838–
1860 m. bajorų sąraše yra paminėti 469 kilmingieji. Tuomet tik 20
žmonių įrodė turintys tokias privilegijas.
1897 m. Suvalkų gubernijoje (be Augustavo apskrities) gyveno
3666 bajorai. Pagal apskritis: Kalvarijos – 481, Marijampolės – 760,
Naumiesčio – 159, Seinų – 421 (kiek jų buvo Punsko parapijoje, nepavyko sužinoti), Suvalkų – 210, Vilkaviškio – 597, Suvalkų miesto
– 1038. 1826–1914 m. Seinų seminarijoje mokėsi 147 bajorai.
Iš Punsko parapijos gimimo, vedybų ir mirimo aktų galima sužinoti apie XIX a. gyvenusius bajorus, kokias ėjo pareigas ir pan. Tuose
dokumentuose prie šių žmonių vardų ir pavardžių rašoma: Jo didenybė ponas (Wielmożny Jegomość Pan), Jo didenybė (Wielmożny Jegomość), Jo didenybė šviesiausiasis ponas (Jegomość Wielmożny Jaśnie
Pan), Jos didenybė (Jegomościni Wielmożna Imci), Jo didenybė ponas (Wielmożny Pan), Jo didenybė kilmingasis ponas (Szlachetny Jegomość Pan), Kilmingasis pilietis (Szlachetny Obywatel), Kilmingai
gimęs (Szlachetnie Urodzony), Jo didenybė gimęs ponas (Urodzony
Jegomość Pan), Jo didenybė ponas (Jegomość Pan), Jo didenybė (Jegomość), Ponas (Pan), Pilietis (Obywatel), Gimęs (Urodzony). Kodėl
taip skirtingai buvo rašoma ir ar visi jie buvę bajorai, sužinoti nepavyko.
Nuo 1808 05 01 iki 1815 m. paraštėse pažymėtas asmens statusas:
bajoras, miestietis, valstietis, žydas. Vėliau tai daryta retai.
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Ne visi dvarų savininkai buvo kilmingieji, pvz.: Motiejus Budzeika iš Užujuodelės (1808 m.), Virbyla iš Vengelnios, Mackevičius iš
Glovanovščiznos (Ožkiniai – 1902 m.) ir kt.
Daugiausia nusipelnęs Punsko parapijai Stanislovas Zalivskis
(Stanisław Zaliwski), Lyvo vėliavininkas, Merkinės, Lazdijų ir Seivų
miškų valdytojas. 1597 m. jis savo lėšomis pastatė Punsko bažnyčią. Jo
pastangomis įkurta mokykla. Šioje parapijoje didžiausias dvaras buvo
Seivai. Jį, tarp kitko, valdė:
– prieš 1640 m. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės etmonas
Kristupas Radvila, vėliau jo sūnus Jonušas;
– Vilniaus vaivada Kazimieras Dominykas Oginskis, paskui jo sūnus Juozas, Trakų vaivada;
– 1736–1761 06 13 Jonas Antanas Strutinskis (Strutyński), vėliau jo žmona Rožė Pliaterytė-Strutinskienė (Róża z Platerów – Strutyńska), herbas Tram, Fabijono Ksavero ir Liudvikos Puzimaitės
dukra (nežinia, kur ir kada gimė. 1734 m. ištekėjo už Jono Antano
Strutinskio, herbas Sas, Jono Mykolo ir Brigitos Bergaitės, Livonijos
kaštelionaitės, sūnaus. 1760 m. Seinų vienuolyno vyresniajam įteikė
didelę sumą pinigų, už kuriuos perstatyta bažnyčia. Mirė Seivuose
1793 04 12. Palaidota Seinų bažnyčioje. 1800 m. Seivai tapo ekonomijos centru, kuriam priklausė 7 dvareliai, 72 kaimai ir 4 vienkiemiai);
– nuo 1868 m. Aleksandras Sviečinas (Aleksander Świeczyn);
– 1927 m. dvaro likučius (49 ha) nusipirko Vlodzimiežas Volkovickis (Wołkowycki).
Kilmingieji buvo: miestų burmistrai, valsčių viršaičiai (tarkim,
kandidatas į Klevų ir Veisiejų valsčiaus viršaičio postą, Klevų dvarponis Antanas Borevičius, apie 1846 m. Augustavo gubernijos įstaigai turėjo pristatyti, tarp kita ko, dviejų bajorų rekomendaciją), dvarponiai, ekonomai, raštininkai ir kitų profesijų atstovai. Pavyzdžiui:
1787 m. Kazimieras Birgelis (Birgull), ūkininkas iš Cirailių;
1808 m. (?) Leonovičius (Leonowicz), gyvenęs Punsko klebonijoje;
1809 m. Jokūbas Olševskis (Olszewski), Seivų ekonomijos vietininkas;
1809 m. Pranciškus Klopotovskis (Kłopotowski), Mockavos ekonomijos ekonomas; 1809 m. Kazimieras Olševskis (Olszewski), Zervynų
dvarelio ekonomas; 1809 m. Kazimieras Sivickis (Siwicki), Smalėnų
gyventojas; 1809 m. Stanislovas Usienskis (Usieński), Šaltėnų dvarelio nuomininkas; 1809 m. Petras Povilas Birgelis (Birgiel), gyvenęs
ūkyje Cirailių kaime; 1810 m. Andrius Šulcas (Szulc), gyvenęs ūkyje
Rūdninkuose; 1810 m. Ignacas Bokovskis (Bokowski), Pšeimos dva-

122

JUOZAS VAZNELIS

ro nuomininkas; 1810 m. Juozas Jankovskis (Jankowski), Pšeimos
dvarelio ekonomas; 1810 m. Mykolas Viežbovičius (Wierzbowicz),
Bokšių girininkijos pagirininkis; 1810 07 23 Mockavoje mirusi 41 m.
Katrė Norbutaitė-Ciemnolonska (Norbutowa-Ciemnołońska), Mockavos ekonomijos nuomininko, 53 m. Stanislovo Ciemnolonskio (Ciemnołoński) žmona (mirimo akto nr. 51; jis Punsko senosiose kapinėse
pastatė koplyčią ir ten savo žmoną palaidojo); 1811 m. Mikalojus Vrublevskis (Wróblewski), ūkininkas iš Punsko; 1812 m. Jokūbas Pacevičius (Pacewicz), Šimanoviznos vyresnysis girininkas; 1813 m. Jonas
Ciemnolonskis (Ciemnołoński), Mockavos ekonomijos raštininkas;
1814 m. Stanislovas Obuchovskis (Obuchowski), Mockavos ekonomijos ekonomas; 1815 m. Pranciškus Moniuška (Moniuszko), Mockavos
ekonomijos akcininkas; 1815 m. Tamošius Sobolevskis (Sobolewski),
daržininkas iš Kampuočių (visų paminėtųjų aktų paraštėse pažymėta, kad buvo bajorai; vėliau tai buvo daroma retkarčiais); 1832 m.
B. Jačinskis (Jaczyński), Seivų valsčiaus vaito pavaduotojas; 1832 m.
Jonas Liutostanskis (Lutostański), Žagariškių dvarelio nuomininkas;
1832 m. (?) Gregorovičius (Gregorowicz), Punsko miesto burmistras;
1832 m. Karolis Vikovskis (Wykowski), Žabariškės dvarelio nuomininkas; 1832 m. Petras Peretonskis (Peretoński), kapitonas, Paliūnų
dvarelio nuomininkas; 1835 m. Motiejus Koreiva (Korejwo), Punsko
miesto burmistras; 1835 m. Juozas Dobušinskis (Dobuszyński), Šaltėnų dvarelio nuomininkas; 1839 m. Steponas Hablakovičius (Habłakowicz), Sožalkų karčiamos nuomininkas.
Bajorai taip pat buvo du Punsko parapijos klebonai. Kun. Antanas Tamošius Laurinavičius (Łaurynowicz arba Ławrynowicz), herbas
Białynia, gimė 1750 m. gruodžio 20 d. Žemaitijoje. Mokėsi Pašiaušės
(dabar Kelmės r.) jėzuitų kolegijoje, poetikos klasėje. Ją baigė 1766 m.
Bandomąjį laikotarpį (noviciatą) atliko Vilniuje pas jėzuitų vienuolius,
vėliau studijavo Vilniaus akademijoje (metus iškalbą ir trejus filosofiją). Kitais metais buvo klierikas ir Vilniaus jėzuitų kolegijos gramatikos mokytojas. 1773 m. ordiną panaikinus, mokė Minsko vaivadijos
mokykloje, o nuo 1777 m. Vilniuje. Galbūt tuomet baigė teologiją ir
įsigijo filosofijos daktaro laipsnį. Vėliau buvo įšventintas į kunigus. Iš
šio šimtmečio išlikę gimimo ir mirimo aktų nuorašai byloja, kad Punske klebonavo nuo 1781 iki 1797 04 22. Tolesnis jo likimas nežinomas.
Tikriausiai sunkiai sirgo, nes iš pastarųjų dvejų metų išlikę tik keli aktų
nuorašai (anksčiau jų buvę daug), ir mirė Punske.
1789 m. Gardine išleistas jo lenkiškai rašytų pasakėčių rinkinys
„Pół kopy bajek“ („Pusė kapos pasakėčių“), 1793 m. taip pat Gardine
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– „Mowa pogrzebowa“ („Laidotuvių kalba“; pasakyta Seinuose per
Seivų ir Vižainio storastienės Rožės Pliaterytės-Strutinskienės laidotuves). Iki šių dienų išlikę tik du jo eilėraščiai: „Tales filozof“ („Filosofas Talesas“) ir „Wosk i cegła“ („Vaškas ir plyta“). Jie buvo išspausdinti Ignaco Chšanovskio (Chrzanowski) knygoje „Biernata z Lublina
Ezop...“, išleistoje Krokuvoje 1910 m.
Filosofas Talesas
Išminčius Talesas, iš visų išminčių gudriausias,
Nugrimzdęs mintyse apie nebūtus dalykus galvojo.
Kartą, kai nuostabų dangų įdėmiai stebėjo,
Užsižiopsojęs į šulinį staigiai nugarmėjo.
Pamačiusi tą nuotykį mergina pašaipiai prabilo:
„Žmogau, gali savo ydinga akimi stebėti
Ir skriejančiomis ratu žvaigždėmis žavėtis.
Atsitiko tau taip todėl, kad po savo nosim nieko nematei.“
Vaškas ir plyta
Vaškas plytai labai pavydėjo,
Kad gimsta karštose anglyse, taip jis girdėjo;
Todėl su džiaugsmu
Į ugnį įšoks:
Kažin ar jam pasiseks?
Štai kas, viskas eina niekais, nes žioplys nežinojo,
Kad kas vienam išeina į gera,
Kitam dažnai kenkia.
Iš lenkų kalbos vertė Juozas Vaznelis
Kun. A. T. Laurinavičius parapinei mokyklai pastatė medinį namą
ir parašė Punsko parapijos istoriją. Manoma, kad tas dokumentas galėjęs būti Kijevo archyve, bet ten jo nerasta.
Kun. Juozas Šumovičius (nežinomų tėvų) gimė 1792 m. Kražiuose, Kauno gub. Aktus pasirašinėjo nuo 1830 01 01. Ankstesnių metų
dokumentai neišlikę. Mirė Punske 1875 m. gruodžio 5/17 d. Palaidotas
turbūt senųjų Romos katalikų kapinių koplyčioje. Jam klebonaujant
1868 m. sudegė bažnyčia. Niekuo ypatingu nepasižymėjo.
1835 m. klebonijoje su šeima gyveno klebono brolis Pranciškus
Šumovičius (gimimo akto nr. 171), Juozo ir Uršulės Jasevičiūtės s.,
gimęs Barglave 1799 m. 1832 m. vedybų akto nr. 59. 1840 m. gimimo
akte nr. 78 užrašyta, kad Juozas ir Pranciškus buvo bajorai.
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Punsko parapijoje iki šių dienų yra išlikusių tik keletas bajoriškos
kilmės palikuonių, tarp jų – Sigitas Birgelis* iš Punsko. Jo genealoginis medis štai toks:
1. PETRAS POVILAS, bajoro KAZIMIERO Birguliovo (Birgullow) ir Katrės Grimalauskaitės iš Cirailių s., gimė 1787 m. birželio
24 d. 1809 08 19 Kalvarijos parapijos akto nuorašas, p. 125.
2. Bajoras PETRAS POVILAS Birgelis (Birgiel), kilmingųjų tėvų
Kazimiero ir Katrės (Grimalauskaitės) Birgelių (Birgielow) s., gyvenantis ūkyje, iš Cirailių, 1809 m. lapkričio 12 d. vedė Oną Žagalaitę
(Żagalowna)** iš Cirailių. Akto nr. 51.
3. JONAS, Petro Povilo ir Onos (Žagalaitės) Birgelių s., iš Cirailių,
gimė 1822 m. Aktas neišlikęs.
4. JONAS, Petro Povilo ir Onos (Žagalaitės) Birgelių s., iš Cirailių,
1842 10 22 vedė Rožę Valinčiūtę iš Ožkinių. Akto nr. 73.
5. ANDRIUS, Jono ir Rožės (Valinčiūtės) Birgelių s., iš Ožkinių,
gimė 1844 12 14. Akto nr. 448.
6. ANDRIUS, Jono ir Rožės (Valinčiūtės) Birgelių s., iš Ožkinių,
1876 11 28 vedė Rozaliją Zimnickaitę iš Trumpalio. Akto nr. 94.
7. JONAS, Andriaus ir Rozalijos (Zimnickaitės) Birgelių s., iš Ožkinių, gimė 1886 m. Aktas neišlikęs.
8. JONAS, Andriaus ir Rozalijos (Zimnickaitės) Birgelių s., iš Ožkinių, 1812 10 23 vedė Ievą Valinčiūtę (vad. Sanavaicų) iš Valinčių.
Akto nr. 8.
9. JONAS, Jono ir Ievos (Valinčiūtės) Birgelių s., iš Ožkinių, gimė
1927 04 02. 1959 m. vedybų akto nr. 6.
10. JONAS, Jono ir Ievos (Valinčiūtės) Birgelių s., iš Ožkinių,
1959 02 07 vedė Oną Dzemionaitę iš Pristavonių. Akto nr. 6.
11. SIGITAS, Jono ir Onos (Dzemionaitės) Birgelių s., iš Ožkinių,
gimė 1961 06 06.
Bajoro Petro Povilo Birgulio (Birgull) gimimo akto nuorašas
Karališkoji Mockavos ekonomija
Šiuo patvirtinama, kad dėl Petro Birgelio vedybų jokių priekaištų
nereiškiame.
Pasirašyta Mockavoje 1809 10 18. Pasirašė: Ciemnolonskis
Nuorašas
pažodžiui iš metrikų knygų, esančių prie Kalvarijos parapinės
bažnyčios
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Išrašau
1787 m. birželio 24 d. Katrė Grimalauskaitė, kilmingojo Kazimiero Birgulio teisėta žmona, pagimdė jam sūnų, kuriam suteikti
vardai Petras ir Povilas. Pakrikštijo kun. Melchiorovičius. Krikštatėviai buvo: Jonas Šulcas ir Elžbieta Pervinaitė.
Šis gimimo aktas tiksliai iš knygų išrašytas ir antspauduotas bažnytiniu antspaudu savo ranka
Kalvarijos klebonas Kandelis (Kandell) pasirašo.
J. Kandell Kalv. k.
1809 10 (?) 19
Pristatantysis į Punsko valsčiaus civilinės būklės aktus nuosavą
gimimo aktą pasirašo trimis kryželiais, kadangi nemoka rašyti Petras
Povilas Birgelis (Birgiel).
Pasirašė Punsko civilinės būklės aktų pareigūnas M. Žukovskis
(Żukowski).
Bajoro Petro Povilo Birgelio (Birgiel) vedybų aktas
Paraštėje: bajorai 1

51 psl.

Vedybų aktas iš Cirailių
(Cyrayll) kaimo

Tūkstantis aštuoni šimtai devintų metų lapkričio dvyliktą dieną
prieš Mus, Punsko valsčiaus, Seinų apskrities, Lomžos departamento
civilinės būklės aktų pareigūną Mikalojų Žukovskį (Żukowski), prisistatė jaunuolis, kilmingasis Petras Povilas Birgelis (Birgiel), pagal
Mums pristatytą metriką, išrašytą iš Kalvarijos bažnytinių knygų,
pradėjęs dvidešimt trečius metus, gyvenantis mirusių tėvų name, pas
savo svainį, Cirailių kaime, sūnus mirusių tėvų kilmingųjų Kazimiero
ir Katrės (Grimalauskaitės) Birgelių, sutuoktinių, tame sodžiuje Punsko valsčiuje gyvenusių ūkyje, dalyvaujant giminaičiui, dėdei (mamos
broliui) Mykolui Grimalauskui, gyvenančiam ūkyje Radiškės kaime,
ir svainiui Pranciškui Kužinskiui (Kurzyński), gyvenančiam ūkyje,
bendrame name, Cirailių kaime, esančiame Punsko valsčiuje. Taip pat
panelė Ona Žagalaitė (Żagalowna), pagal Mums pristatytus metrikus,
išrašytus iš Punsko bažnyčios knygų, įrodžiusi, kad pradėjo dvidešimt
pirmuosius metus, iki dabar gyvenusi su patėviu ir motina name Cirailių kaime, vėliau ketinanti gyventi pas būsimą vyrą, dukra mirusio
tėvo ir gyvos motinos Kristinos Judickaitės-Žagalienės, o dabar sutuoktinių Kužinskių, valstiečių, gyvenančių ūkyje minėtam valsčiuje,
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dalyvaujant jos patėviui ir motinai, atvykusieji reikalauja, kad Mes
pradėtume vykdyti jų sudarytą vedybų sutartį, kurios užsakai buvo
skelbiami šių metų lapkričio dvidešimt antrą ir dvidešimt devintą dieną, sekmadieniais, vidudienio dvyliktą valandą, prie pagrindinių Mūsų
valsčiaus namo durų. Kadangi dėl minėtų vedybų nesą jokių kliūčių
ir abiejų šalių globėjai su motinomis sutinka, Mes, perskaitę minėtus
pagerbimo aktus, kurie rodo, kad teisės reikalaujami formalumai tenkinami, nusprendę padėti išpildyti atvykusiųjų norą, atvykusiems ir
liudininkams perskaitėme visus anksčiau minėtus raštus, pagal Napoleono kodekso straipsnio apie santuoką šeštą skyrių, paklausėme
būsimo sutuoktinio ir būsimos sutuoktinės, ar nori vienas su kitu susituokti. Kai kiekvienas atskirai atsakė, kad tokia jų valia, pagal įstatymą pareiškiame, jog jaunuolis Petras Birgelis ir mergina Ona Žagalaitė
yra sujungti santuokos ryšiais. Surašėme aktą dalyvaujant pusbroliui
(motinos pusės), dvidešimt penkerių metų Vincentui Polkovskiui, gyvenančiam savo tėvo ūkyje Cirailių kaime, taip pat pusbroliui (motinos pusės), dvidešimt šešerių metų Andriui Kupčinskui, gyvenančiam
su broliu ūkyje Vaičiuliškių kaime, abu valstiečiai iš Punsko valsčiaus, santuoką sudarančio Petro Birgelio anksčiau minėti tolimesni
giminaičiai ir jo pusės liudininkai. Be to, [dalyvaujant] jos pusbroliui
(motinos pusės), dvidešimt septynerių metų Juozui Judickui, gyvenančiam ūkyje Burokų kaime, taip pat jos pusbroliui (motinos pusės),
dvidešimt penkerių metų Simonui Ramanauskui, gyvenančiam pas
tėvą ūkyje Cirailių kaime, minėtame valsčiuje, santuoką sudarančios
merginos Onos Žagalaitės minėtiems tolimesniems giminaičiams ir jos
pusės liudininkams. Šį aktą atvykusiems perskaitėme ir Mes pasirašėme, kadangi visi šiame akte minimi asmenys rašyti nemoka.
M. Žukovskis, Punsko valsčiaus civilinės būklės aktų pareigūnas
Šie du aktai byloja, kad sutuoktuvėms reikėjo leidimo ne tik sutuoktinių tėvų, bet ir Cirailių dvarponio Ciemnolonskio.
Nuo senovės tik vyrai paveldėdavo bajorystę. Tad čia pateiktas
S. Birgelio genealoginis medis rodo, kad jam priklauso kilmingojo statusas.
1921 03 17 Lenkijos konstitucijos 96 straipsnis panaikino bajorams priklausiusias privilegijas. Nuo tada bajorystė laikoma kiekvieno
asmeniniu garbės reikalu.
Apie Punsko krašte XVIII a. pab. ir XIX a. pr. gyvenusius bajorus
galima sužinoti tik iš Punsko parapijoje rašytų gimimo, vedybų ir miri-
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mo aktų. Jokių kitų dokumentų nerasta. Nustatyta, kad tuomet dvarai
ir dvareliai buvo šiuose kaimuose: Bokšiuose, Mockavoje, Ožkiniuose,
Paliūnuose, Peleliuose, Pšeimoje, Seivuose, Šaltėnuose, Taurusiškėse,
Užujuodelėje, Vengelnioje, Žabariškėse, Žagariškėse, Zervynuose. Tikriausiai jų būta daugiau. Ne visi kilmingieji buvo dvarininkai, todėl ir
neturėjo baudžiauninkų. Tarkim, 1775 m. Žemaitijoje iš 5748 šlėktos
šeimų tik 1179 buvo dvarininkai ir turėjo baudžiauninkų. Panašiai galėję būti ir Punsko krašte.
* Poetas, vertėjas, fotografas, žurnalistas, knygų sudarytojas ir redaktorius. Paskelbė straipsnių istorinėmis temomis. Išleido per 20 knygų. Nuo 1990 m. dirbo
„Aušros“ redakcijoje, o vėliau – „Aušros“ leidykloje. Dabar „Aušros“ leidyklos
direktorius ir vyr. redaktorius, portalo www.punskas.pl vyr. redaktorius. Nuo
1995 m. Lietuvos rašytojų sąjungos narys.
** Dar buvo užrašoma ir Žegalaitė (Żegalowna).
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Archiwum Państwowe w Suwałkach, Nr zespołu 162, Nr zespołu 1094.
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Terra Jatwezenorum, 2 dalis. Punsko „Aušros“ leidykla, 2017.
Katilius, A. 2009. Katalikų dvasininkijos rengimas Seinų kunigų seminarijoje
(XIX a.–XX a. pradžia). Vilnius: LII leidykla.
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Baigęs Punsko lietuvių licėjų, studijavo Varšuvos vidaus reikalų akademijoje.
Dirbo policininku. LLD Suvalkų skyriaus valdybos narys, vicepirmininkas ir
pirmininkas, ilgametis „Vienybės“ klubo vadovas. Choro „Ančia“ dalyvis.
Knygos Valinčiai. Žmonės, jų darbai ir likimai (2009) bei albumo Prie Ančios
krantų (2014) bendraautoris. Nuolatinis „Suvalkiečio“ korespondentas.

Juozas Vaznelis
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PIRMASIS VYGRIŲ VYSKUPAS
MYKOLAS PRANCIŠKUS KARPAVIČIUS
Pratarmė
Daug tikinčiųjų ir turistų iš Lenkijos, Lietuvos ir kitų šalių per metus atvyksta į buvusio Vygrių kamaldulių vienuolyno kompleksą. Čia
taip pat organizuojama daug kultūrinių renginių. Beveik visi atvykusieji aplanko Vygrių Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios kriptoje sarkofagą, kuriame ilsisi kunigo, vyskupo,
didelio Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės patrioto Mykolo Pranciškaus Karpavičiaus palaikai. Tai buvo žymiausias XVIII a. antrosios
pusės Abiejų Tautų Respublikos pamokslininkas, visuomenės veikėjas, pirmasis Vygrių vyskupas. Jis jau seniai užmirštas. Labai mažai
esą plačiai visuomenei prieinamų rašytinių šaltinių lenkų ir lietuvių
kalbomis, iš kurių galima būtų apie jį sužinoti. Vyskupas yra žinomas
tik siaurai grupei specialistų, kurie užsiima moksliniais tyrinėjimais.
Nuomonės apie vyskupo tautybę
Nemažai peržiūrėjau šaltinių lenkų ir lietuvių kalbomis apie
M. P. Karpavičių. Tik keturiuose buvo parašyta, kad jis lietuvių kilmės. Kituose visiškai apie jo tautybę neužsiminta. Pirmąją žinutę šia
tema aptikau M. P. Karpavičiaus portreto renovacijos dokumentacijoje, parengtoje Vaivadijos senovės paminklų apsaugos įstaigos Suvalkų
skyriaus, Seinų g. 13, ir prieinamoje tik labai mažai grupei žmonių,
kadangi viešai ji nebuvo skelbiama.
Sesuo dr. Kristina Mačiulytė apie vyskupo tautinę kilmę laiške
man rašė: „Dėl M. P. Karpavičiaus lietuvių kilmės nieko tiksliau ne-
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galiu pasakyti. Taip pat nėra jokių žinių, kad jis
būtų mokėjęs lietuvių kalbą. Kartais teigiama,
kad lietuviškas 1794 m. pamokslas yra jo paties
rašytas ar verstas, bet neįmanoma to patvirtinti.
Vis dėlto manoma, kad vertė kitas asmuo. Be to,
pats M. P. Karpavičius „lietuviškumą“ sieja ne
vien su kalba, bet ir su tam tikra patriotine nuostata, o tai irgi svarbu.“
Apie M. P. Karpavičiaus kilmę rašo ir hab.
dr., prof., kun. Kęstutis Žemaitis straipsnyje
„Vygrių vyskupija Lietuvos Užnemunės istorijoje“ (146 p.). Jis pamini, kad Teresa Ziniewicz-Tur
savo darbe „Zarys dziejów parafii sejneńskiej“
teigia, jog M. P. Karpavičius kilęs iš jau nuo
XV a. žinomos lietuviškos giminės.
Taigi vienareikšmiai negalime pasakyti, ar
jis buvo lietuvis ir mokėjo lietuvių kalbą.
Aptardamas šį klausimą norėčiau pridurti,
kad Lietuvos istoriko prof. hab. dr. Egidijaus Aleksandravičiaus nuomone, visi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės piliečiai iki 1863 m.
sukilimo vadinosi lietuviais, nesvarbu, kokia kalbėjo kalba ir kokios
buvo tautybės.
Biografija
Mykolas Pranciškus Karpavičius gimė 1744 m. spalio 4 d. Kamenece, Lietuvos Brastos vaivadijoje (dabar tai miestas Baltarusijoje,
Bresto srityje, turintis 8400 gyventojų), smulkiųjų bajorų šeimoje, turinčioje Korab herbą. Nedaug yra žinoma apie jo vaikystę ir ankstyvą
jaunystę, apie auklėjimą namuose ir pavyzdžius, kuriais galėjo vadovautis. Įsitvirtino įsitikinimas, kad kilęs iš bajorų šeimos, bet peršama
ir kita nuomonė – apie jo valstietišką kilmę. (Taip tvirtinama pagal
Michalo Balinskio (Michał Baliński) užrašus, susijusius su Vilniaus
universitetu, remiantis universiteto archyvu, kur apie jį rašoma, kad
„buvo valstiečių luomo, gimęs Brastos ekonomijoje“.) Varšuvos seimo
posėdyje 1775 m. aptarinėjant Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
(LDK) konstituciją, buvo paminėta Karpavičių šeima. Pasakyta, kad
ši giminė piktnaudžiauja bajorų kilme. Seimas nutarė grąžinti šeimai
visas bajorų teises, paminėjo kunigą Mykolą, jo brolius ir dėdę.

Mykolo Pranciškaus
Karpavičiaus
portretas
(Marcino Aksjonów
nuotr.)

šyta trumpa
Pranciškaus
čiaus biograe portreto
Marcino
w nuotr.)
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1757–1761 m. M. P. Karpavičius lankė Brastos jėzuitų kolegiją, o 1761 07 29 įstojo į
Varšuvos kunigų misionierių kongregaciją, kur tęsė mokslą. Nėra
žinoma, kas paskatino jį priimti
tokį sprendimą. Jaunas vienuolyno broliukas pateko į reiklaus ir
energingo direktoriaus kun. Danieliaus Bogdanovičiaus (Daniel
Bogdanowicz) globą. Turėdamas
įgimtų gabumų, M. P. Karpavičius negailėjo nei laiko, nei jėgų
savarankiškam lavinimuisi. Tai
netrukus davė teigiamų rezultatų. Dar būdamas klierikas, ypač
kai mokėsi filosofijos ir teologijos,
parodė nepaprastus pamokslininko gebėjimus. Jau seminarijoje
sakydavo pamokslus refektorijuje
(valgomajame). Turint tai omenyje galima sakyti, kad M. P. Karpavičius turėjęs būti gabus ir darbštus. Iš šešių klierikų tik trys baigė
Šv. Kryžiaus seminariją. Tik du iš penkių priimtų brolių perėjo noviciatą, likusius atleido direktorius kun. D. Bogdanovičius. Seminarijos
vyresnieji įvertino jauną misionierių. Lenkijos provincijos generaliniam misionierių vizitatoriui Piotrui Slivickiui (Piotr Śliwicki) parėmus M. P. Karpavičiui buvo leista viešai sakyti pamokslus jau 1766 m.,
dar prieš įšventinant į kunigus.
1767 m. įšventintas į kunigus ir paskirtas filosofijos profesoriumi
Varšuvos kunigų seminarijoje. Nėra žinoma, kur ir kas jį įšventino.
Greičiausiai tai buvę Varšuvoje. Tuomet jam buvo 23 metai. Be didaktinio darbo, jis labai noriai atsidavė pamokslavimui, pasinaudodamas
vyskupo Andžejaus Mlodziejovskio (Andrzej Młodziejowski) duotu
leidimu sakyti pamokslus Šv. Jono kolegiatoje. 1771–1772 m. dėstė
teologiją Krokuvos misionierių seminarijoje. Neapleido ir asmeninio
lavinimosi. Kanauninkas Kazimiežas Ostrovskis (Kazimierz Ostrowski) leido jam naudotis savo privačia biblioteka. Kitus dvejus metus
(1772–1774 m.) M. P. Karpavičius praleido Vilniuje, kur diecezinėje
seminarijoje dėstė teologiją ir Bažnyčios istoriją, neatsisakydamas pamokslavimo. Jo Bažnyčios istorijos paskaitos tuometinių dvasininkų
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buvo labai vertinamos dėl naujoviško tematikos
pateikimo. Čia būdamas dažnai sakydavo bažnyčiose pamokslus, žavėjo klausytojus savo gražia ir
turtinga kalba. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sostinėje Vilniuje jaunu kunigu susidomėjo fiziokratų bičiulis, filantropas ir Bažnyčios reformatorius vysk. Ignacas Masalskis (Ignacy Massalski),
kuris savo aplinkoje telkęs veiklius, naujovėms
atvirus, neeilinius žmones, trokštančius žinių, susidomėjusius naujomis idėjomis.
1774 m. M. P. Karpavičius Vilniaus seminarijos deleguotas į Varšuvoje vykstantį Lenkijos
provincijos misionierių konventą. Tai buvo neabejotinai didelio pasitikėjimo įrodymas. Per posėdį kilo konfliktas su Kongregacijos vadovybe
dėl misionieriaus perkėlimo į kitą vietą. Šio ginčo
pasekmė – M. P. Karpavičiaus išstojimas iš ordino.
Tolesniu jo gyvenimu dovanotose beneficijose pasirūpino vyskupas I. Masalskis, skirdamas jį Prienų
parapijos (1774 m.), o po ketverių metų (1778 m.)
Gražiškių (Vilkaviškio r.) parapijos klebonu. Abi parapijos buvo Marijampolės ir Vilkaviškio krašto besiribojančiose teritorijose.
1776 m. neabejotinai populiariam M. P. Karpavičiui buvo suteiktas Smolensko arkidiakono titulas. Po dvejų metų karalius Stanislovas
Augustas Poniatovskis apdovanojo jį „Merentibus“ (už nuopelnus)
medaliu, kas sudarė progą pradėti susirašinėjimą su karaliumi ir jo
kabineto sekretoriumi Jaceku Ogrodzkiu (Jacek Ogrodzki).
Daug kas pasikeitė M. P. Karpavičiaus gyvenime 1783 m. Tuomet
jam buvo suteiktas Poznanės kanauninko titulas. Tai buvo dar viena
pakopa jo dvasinėje karjeroje. Nacionalinė edukacijos komisija jam
pavedė vadovauti LDK Vyriausiosios Lietuvos mokyklos Vilniuje
Dogmatinės teologijos katedrai ir kartu jam buvo suteiktas teologijos
daktaro laipsnis.
Rusijos ir Abiejų Tautų Respublikos karo metu (1792–1793) galbūt slapstėsi Varšuvoje, kur 19 mėnesių dėl sunkios ligos buvo priverstas gulėti lovoje. Planuota jį areštuoti. Prieš 1794 m. Kosciuškos
sukilimą jis grįžo į Vilnių, kur įėjo į Lietuvos tautinės aukščiausiosios
tarybos sudėtį. Jos pavedimu gavo paskyrimą į medicinos aptarnavimo deputaciją.

M. P. Karpavičiaus
į lietuvių kalbą
išverstas pamokslas,
išspausdintas Vilniuje 1794 m.
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1797 01 19 Prūsijos karalius Fridrichas Vilhelmas II (Friedrich
Wilhelm II, 1744–1797) pasirašė nominaciją eiti vyskupo pareigas
M. P. Karpavičiui. Daug abejonių Prūsijos vyriausybei sukėlė ištikimybės priesaikos klausimas. Ją turėjo duoti naujai paskirtas vyskupas
M. P. Karpavičius popiežiui. Priesaikos tekstas nesiderino su Prūsijos
valstybės suvereniteto principu. Hierarcho ingresas vyko 1800 03 30
(sekmadienį) Varšuvos misionierių Šv. Kryžiaus šventovėje Krakovskie Pšedmiescie gatvėje.
1800 m. liepos 9–11 d. Vygrių kamaldulių vienuolynas galutinai
perduotas ir įsteigta vyskupija. Vyskupas M. P. Karpavičius naują
vyskupiją kūrė nuo pagrindų. Naujasis vyskupas perstatė paaukštintos iki katedros titulo bažnyčios vidų. Norėdamas padidinti presbiteriją perkėlė pagrindinį altorių į rytų pusę ir likvidavo vienuolių chorą
(bažnyčios dalį, kurioje giedodavo vienuoliai). Prie fasadinės sienos
atsirado vieta bažnyčios chorui, kuri įsiterpė į navos dalį.
Vyskupas M. P. Karpavičius 1801 09 17 Vygriuose išleistu dekretu iš trijų Palenkės dalies vyskupijos dekanatų įkūrė keturis. Naujas
dekanatas įkurtas Tikocine. Tais pačiais metais visą vyskupiją padalijo
į 14 dekanatų, o buvusios Vilniaus dalyje įkūrė du naujus: Vygrių ir
Prienų.
Grįždamas iš viešnagės pas Veisiejų grafą Mateušą Žinevą (Mateusz Żyniew), sustojo nakvynei Berznyke pas kleboną
Leonardą Simonovičių (Leonard Symonowicz). Ten 1803 11 03

Iš plytų pastatytas sarkofagas Vygrių Švenčiausiosios Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios rūsyje, kur palaidotas Mykolas Pranciškus
Karpavičius (Kosto Leončiko nuotr.)
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Vygrių Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia ir
kamaldulių eremai (Kosto Leončiko nuotr.)

3.30 val. ryto staiga mirė. Mirties liudijime parašyta, kad nuo vandenės. Laidotuvės vyko 1803 12 12 Vygrių katedroje. Jose dalyvavo 90
metų motina ir brolis Juozas. Palaidotas Vygrių bažnyčios kriptoje.
Pamokslai
1773 ir 1774 m. sandūroje buvo išspausdinti pirmieji du M. P. Karpavičiaus pamokslai. Jie skirti dviejų žinomų Lietuvos giminių atstovių laidotuvėms. Juose nebūta perdėtų barokinių panegirikų.
1769, 1771 ir 1775 m. M. P. Karpavičius pasakė tris gavėniai skirtus pamokslų ciklus Varšuvos Šv. Kryžiaus bažnyčioje. Tik trečioji
ciklo dalis, labiausiai brandi visuomeniniu požiūriu, buvo tuomet išleista dukart.
Dėmesio vertas pamokslas, skirtas edukacijai, kurį pasakė
1775 m. sausį Varšuvos Jėzuitų „Collegium Nobilium“ (Kilmingųjų
mokykla) pijorų mokyklos mokiniams. Jame buvo išsakyta parama
Nacionalinės edukacijos komisijos programai. Skelbta šlovę neatskiriamai švietimo trejybei: dorybei, išminčiai ir naudingumui.
Gimstančią pamokslininko M. P. Karpavičiaus šlovę sutvirtino pamokslai, pasakyti 1776 m. per Vilniuje vykusį visuotinį jubiliejų, kurio
tikslas buvo pritarti popiežiaus Pijaus VI valiai evangeliškai apginti
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Katalikų bažnyčią nuo XVIII a. filosofinių doktrinų, priešiškų apsireiškimo religijai. Įspūdingiausios jubiliejinės iškilmės vyko Vilniaus
vyskupijoje. Iš šimto trisdešimties pamokslų trisdešimt buvo susiję su
visuomeniniu gyvenimu. Iš jų dešimt pasakė M. P. Karpavičius. Jubiliejiniuose pamoksluose pabrėžta darbo, teisės ir švietimo reikšmė
visuomeniniame gyvenime.
Šie pamokslai, kurie susilaukė didžiausio atgarsio visuomenėje, sudaro tam tikrą ciklą, kurio centre – valstiečių padėties, pono ir
pavaldinio santykių humanizavimo, žmogaus prigimties klausimai,
svarstomi fiziokratizmo idėjų ir religinio mokymo kontekste. Bažnyčios cenzūra gerai įvertino jo dvasinius pamokslus: ne tik tematikos,
būtinos visuomenės švietimui, bet ir tobulumo formos, taip pat tobulo
tikybos nuostatų laikymosi atžvilgiu.
1776 m. sakytame pamoksle M. P. Karpavičius piktinosi dėl kaimuose viešpataujančių prietarų: tikėjimo vaiduokliais, burtininkėmis,
atnešančiomis viesulus, krušą ar galinčiomis pašalinti lietų. Gėdingas
yra už tai jų pasmerkimas miesteliuose ir deginimas lauže.
Vilniuje pasakytas pamokslas „Siekimas valdyti pavaldinius vergovėje“ apie civilinių teisių, saugančių žemdirbį ir jo turtą nuo pono
nebaudžiamumo, trūkumą. M. P. Karpavičius skelbė, kad bet kokia nelaisvė prieštarauja natūralioms teisėms, Evangelijos dvasiai ir sveikos
politikos principams. Prieš natūrą ir Dievą visi yra lygūs, išlaikydami teisę į laisvę ir savo uždirbtą nuosavybę. Abiejų Tautų Respublikoje egzistuojanti „gotikinė“ (viduramžių, pasenusi) teisė, taikoma
valstiečių luomui, žemdirbius traktuoja blogiau negu gyvulius. Pagal
M. P. Karpavičių, ji prieštarauja natūros teisei, Evangelijai ir visuomenės interesams. Jis ryžtingai stoja prieš neturtingą (smulkiąją) bajoriją
ir smulkiuosius nuomininkus, kurie, jo nuomone, labiausiai yra suinteresuoti valstiečių išnaudojimu. Kreipiasi į intelektualinį ir ūkinį šalies
elitą, kad veiktų dėl tokios padėties pagerinimo.
Visi jo pasiūlymai sukėlė konservatyvių dvasininkų ir bajorų nerimą, taip pat pasipiktinimą dėl tradicinių religinių pažiūrų kritikos. Pamokslininkas vertino kaip žalingus visuomenei ir Katalikų bažnyčiai
tikėjimą tariamais stebuklais, baimę dėl kerų (burtų), prietaringumą,
fanatizmą, taip pat bet kokius su tuo susijusius poelgius, vedančius
prie smurto. Savo pamoksluose, pasakytuose per jubiliejaus iškilmes,
pateikė liūdną skurdaus valstiečių gyvenimo viziją, pabrėždamas, kad
būtinai reikia pagerinti žemdirbių sąlygas.
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Vyskupas M. P. Karpavičius buvo Bažnyčios ir Apšvietos epochos žmogus. Galimybę tobulinti žmonių tarpusavio santykius matė
pagal epochos dvasią – daugiausia per moralinės laikysenos formavimą, kuriai pavyzdžių ieškojo Evangelijoje.
Be jubiliejinių M. P. Karpavičiaus pamokslų, didžiausio populiarumo susilaukė kalbos, pasakytos per LDK Vyriausiojo Tribunolo posėdžius. Tarp 1775 ir 1792 m. pasakė jų daugiau kaip dvidešimt. Lietuvoje sakytuose M. P. Karpavičiaus Tribunolo pamoksluose esminiai
dalykai buvo utilitariniai (praktiškieji), didaktiniai, o ne teologiniai.
Daugumą jų tuo metu išspausdinta aiškiai klausytojams pageidaujant.
Jie buvę labai populiarūs. „Gazeta Warszawska“ ir „Gazeta Wileńska“ pasirodžiusių knygynų skelbimų analizė rodo, jog nebuvo bėdų
juos parduoti. Tuos pamokslus Bažnyčios cenzūra vertino kaip pavyzdinius, pabrėždavo ne tik retorinę vertę, bet ir religinę bei pilietinę.
M. P. Karpavičius daugiausia sakydavo pamokslus Gardine per
LDK Didžiojo Tribunolo posėdį, rusų kadenciją. Išimtinai sakydavo
ir Vilniuje per lietuvių kadenciją. Tai aiškindavo nenoru ilgam palikti
savo parapiją.
Pamokslas „Apie piliečių santaiką ir vienybę“ buvo pasiųstas karaliui Stanislovui Augustui. Šis labai jį vertino, sakydamas, kad „tokio
lygio pamokslininko dar šalies istorijoje nebuvę, kuris mokymą apie
privačias ir asmeniškas kiekvieno žmogaus pareigas mokėtų taip aiškiai ir taip naudingai susieti su piliečių pareigomis“. Stanislovas Augustas, sutikdamas pamokslą spausdinti, pasiūlė nedideles pataisas.
Autorius prieš išleidimą pamokslą pataisė.
M. P. Karpavičius labai entuziastingai sveikino Gegužės 3-iosios
konstituciją. Kaip pats tvirtino, buvo pirmasis pamokslininkas Lietuvoje, gyręs šią Konstituciją iš sakyklos. Jo patriotinė laikysena susilaukė karaliaus ir Seimo maršalkos Stanislovo Malachovskio (Stanisław
Małachowski) pripažinimo. Pastarasis su kitais ministrais laiške dėkojo už pilietišką elgesį, o Stanislovas Augustas 1792 m. apdovanojo
vyskupą Šv. Stanislovo ordinu. Gegužės įstatymui M. P. Karpavičius
skyrė tris dvasinius pamokslus, kurie tuojau pat buvo išspausdinti.
Visada jautrus šalies politiniams įvykiams, taip pat per Kosciuškos sukilimą M. P. Karpavičius nenutraukė pamokslinės veiklos. Pasakė du patriotinius pamokslus. Nepaisant aiškaus propagandinio bruožo, jie buvo dvasiniai. Abiejuose M. P. Karpavičius atsisakė siauros
sampratos, kad tautą sudaro bajorų luomas. Pateikė platesnę sąvoką:
tauta – tai visi piliečiai.
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1796 m. liepos 6 d. M. P. Karpavičius pasakė dvasinę kalbą Gumbinėje (dabar Gusevas Kaliningrado srityje) per ištikimybės priesaikos
(homagiumo) Prūsijos karaliui davimo iškilmes. Tai nebuvo lengvas
uždavinys. Viena vertus, negalėjo pažeminti orumo gausiai susirinkusių bajorų (šlėktų) ir savo tautos, kita vertus – supykdyti Prūsijos
valdžios, kurios nuomone, jis buvo jakobinas ir revoliucionierius. Savo
kalboje panaudojo visą pamokslavimo gebėjimų įvairovę.
Ša lt in iai
Ślusarska, M. Michał Franciszek Karpowicz (1744-1803). Pisarze polskiego
oświecenia. T. 2. Red. Teresa Kostkiewiczowa, Zbigniew Goliński. Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa, 1994, p. 75–98.
Mačiulytė, K. 2003. Mykolas Pranciškus Karpavičius. Rinktiniai pamokslai. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.
KOSTAS LEONČIKAS (g. 1944 m. rugsėjo 8 d. Klevuose) – Lenkijos lietuvių visuomenės veikėjas, mokytojas, žurnalo „Suvalkietis“ ir interneto portalo
punskas.pl žurnalistas. Mokėsi Punsko Kovo 11-osios licėjuje. Vėliau mokslus
tęsė Valstybinėje technikos mokykloje Varšuvoje bei Balstogės aukštojoje inžinerijos mokykloje. Dirbo Balstogės energetikos įmonės savarankiškame vykdomų investicijų skyriuje, Suvalkų medžio drožlių plokščių gamykloje bei Suvalkų technikos mokyklų komplekse, kur dėstė elektrotechnikos ir elektronikos
dalykus. Nuo 2005 m. pensininkas.
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Seinų kunigų seminarijos
absolventai – Lietuvos valstybės
politikos kūrėjai XX a. pr.
2018 metais minime Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmetį. Jubiliejaus šventimas kviečia mus nusikelti dešimtmečius atgal ir pažvelgti
į asmenybes, kurios svajojo ir kūrė laisvą Lietuvos Valstybę, tvirtino
jos pamatus ir mūrą. Žadinant tautinį tapatumą, valstybei kuriantis
ir vėliau jai gyvuojant bei stiprėjant iki 1940 m. okupacijos nemažai
nuveikė Seinų kunigų seminarijos auklėtiniai. Jau daugelyje darbų
buvo išsamiai nagrinėti Seinų kunigų seminarijos nuopelnai tautinio
atgimimo sąjūdžiui ir lietuvių kalbos išsaugojimui XIX a. pab.–XX a.
pr. Šiame trumpame darbe norėčiau paminėti tuos Seinų seminarijos
absolventus, kurie būdami kunigai paveikė valstybės politinį gyvenimą, rengdami kelią Vasario 16-osios akto link arba eidami valstybines pareigas jau Nepriklausomoje Lietuvoje. Nesistengsiu pateikti jų
išsamių biografijų, nes apie kiekvieną jau yra daug publikacijų, taip
pat plačiai nenagrinėsiu istorinių įvykių ar institucijų, nes tai irgi jau
aptarta daugybėje straipsnių ir knygų.
1. 1905 m. Didysis Vilniaus Seimas
Didysis Vilniaus Seimas paklojo pamatus tautinės valstybės kūrimuisi etninėse žemėse XX a. pradžioje. Kaip daugelis XX a. istorinių
Lietuvos įvykių, taip ir Vilniaus Seimas buvo išmintingas intelektualų žingsnis tuo metu, kai galingosios valstybės dėl vidinių ar išorinių
priežasčių buvo nusilpusios. Priimti Seimo nutarimai išryškino pagrindines mūsų valstybingumo idėjas, kurios tapo esminėmis ir tolesnėse
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kovose dėl Lietuvos suvereniteto. Deja, tyrėjai neranda išsamaus dalyvių sąrašo. Iš 2000 dalyvių identifikuota labai maža dalis. Pagrindinis
šio renginio organizatorius buvo dr. Jonas Basanavičius, jam talkino
nemažai intelektualų, tarp kurių, žinoma, buvę ir daug dvasininkų. Šis
Seimas tapo parlamentinės demokratijos Lietuvoje pradžia.
Viena iš ryškiausių asmenybių, organizavusių minėtą Seimą,
buvo Seinų kunigų seminarijos absolventas, tautinės savimonės gaivintojas Vilniaus krašte, kunigas Juozapas Ambroziejus Ambrozevičius (1855–1915). Gimė Daukšių parapijoje, Panausupių kaime.
Seminariją Seinuose baigęs 1880 m., darbavosi Seinų, Varšuvos vyskupijose, o 1892-aisiais atvyko į Vilniaus kraštą, nuo pirmųjų dienų
pasiryžęs stiprinti lietuvišką veiklą. Priklausė Vilniaus Seimo organizaciniam komitetui, rūpinosi dalyvių apnakvindinimu dabartinėje
Odminių gatvėje. Drauge su Jonu Basanavičiumi 1905 m. pasirašė
kreipimąsi Carinės Rusijos ministrui pirmininkui dėl visiškos Lietuvos autonomijos. Organizavo lietuviškas draugijas, chorus. Darbavosi
spaudos leidyboje, rašė knygeles, straipsnius, ypač buvo atsidavęs bitininkystei. Dalyvavo slaptoje „Dvylikos Vilniaus apaštalų“ draugijos
veikloje. Vadovavo giedojimams Vilniaus šv. Mikalojaus bažnyčioje,
iki buvo patvirtintos lietuviškos pamaldos. Rinko parašus dėl šių pamaldų. Kilus konfliktui su vyskupu dėl Mišių lietuvių kalba Vilniaus
krašte – atleistas iš kunigo pareigų dėl agitacijos klausyti tik lietuvio
vyskupo. Palaidotas Vilniaus Rasų kapinėse.
Vyskupas Pranas Bučys (1872–1951). Gimė Šilgalių kaime, Slavikų parapijoje. 1890–1895 m. mokėsi Seinų kunigų seminarijoje,
vėliau studijavo Peterburge, kur įšventintas kunigu. 1902 m. baigęs
studijas Fribūre buvo pakviestas dėstyti Seinų seminarijoje, tačiau vėliau persikėlė dėstytojauti į Peterburgą. Peterburge priklausė grupei
intelektualų, kurie 1905 m. suorganizavo Lietuvos krikščionių demokratų sąjungą ir parašė jai programą. Šis politinis judėjimas, gyvavęs
su pertraukomis ir peraugęs į politinę partiją, vėliau turėjo ypatingą
reikšmę moderniosios Lietuvos valstybės gyvenime, davė stiprią atsvarą socialistiniams judėjimams. Pranas Bučys dalyvavo Didžiajame
Vilniaus Seime ir buvo vienas iš jo pirmininkų, atstovaudamas dešiniajai politinei krypčiai.
Kunigas Vincentas Aleksandravičius (1865–1952). Gimė Birščių
kaime, Krosnos parapijoje. Seinų kunigų seminariją baigė 1891 m., vėliau dar studijavo Peterburgo akademijoje. Darbavosi Seinų, Lomžos,
Kaišiadorių ir Vilkaviškio vyskupijose. Palaidotas Gudeliuose. Caro
valdžios specialiai buvo apgyvendintas toliau nuo lietuvių. Klebonavo
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Lomžos priemiestyje Piontnicoje, suorganizavo Lomžos lietuvių draugiją. 1905 m. dalyvavo Didžiajame Vilniaus Seime. Jo ir kitų Suvalkų
gubernijos atstovų svarbi misija buvo išreikšti ten gyvenančių lietuvių
norą priklausyti Lietuvai.
2. 1917 m. Vilniaus Konferencija
Moderniosios Lietuvos valstybingumo raidoje ypatingą reikšmę
turi Vilniaus konferencija, vykusi 1917 m. rugsėjo 18–24 dienomis ir
išrinkusi Valstybės Tarybą, kuri 1918 m. vasario 16 d. pasirašė Lietuvos Valstybės Nepriklausomybės aktą. Iš 222 dalyvių net 69 buvo
dvasininkai, iš kurių – 12 Seinų kunigų seminarijos absolventų, tačiau
šis skaičius nėra visiškai tikslus. Oficialiajame dalyvių sąraše nepaminėti Punsko klebonas Motiejus Simonaitis ir Smalėnų klebonas Juozas Katilius, kurie, pasak kai kurių šaltinių, pavėlavo į Konferenciją,
tačiau jie tikrai joje dalyvavo. Maža to, dar priklausė organizaciniam
komitetui. Taigi iš viso dalyvavo 14 Seinų seminarijos absolventų.
Kunigas Stanislovas Čėsna (1864 m. gegužės 8 d. Meškučių kaime, Keturvalakių parapijoje – 1954 m. rugsėjo 15 d. Sasnavoje). Baigė
Seinų kunigų seminariją ir 1887 m. tapo kunigu. Kunigavo Užnemunės parapijose. Rėmė knygnešius, platino lietuvišką spaudą ir pats joje
rašė, palaikė lietuviškas draugijas. Išspausdino knygelę apie kovą su
girtavimu „Kuo galima išgelbėti Lietuvą iš dabartinio vargo?“.
Kunigas Vincas Dvaranauskas (1871 m. spalio 30 d. Pilviškių
parapijoje – 1966 m. kovo 13 d. Marijampolėje). Mokėsi Suvalkų ir
Lomžos progimnazijose. 1895 m. baigė Seinų kunigų seminariją.
1903–1911 m. buvo Seinų kunigų seminarijos rektorius ir profesorius.
1910 m. Seinuose įsteigė Šv. Zitos draugiją, kurį laiką vadovavo „Žiburio“ draugijai, steigė Seinų „Žiburio“ gimnaziją. Kartu su kitais kunigais įkūrė Seinų spaustuvę. Konferencijoje dalyvavo būdamas Pilypavo klebonas. Vėliau tapo marijonų vienuoliu.
Kunigas Adomas Lastauskas (1866 m. gruodžio 23 d. Rudaminos
parapijoje – 1938 m. liepos 5 d. Šilavote). Kunigas, visuomenės veikėjas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, Šilavoto bažnyčios klebonas.
Baigęs Suvalkų gimnaziją, 1886 m. įstojo į Seinų kunigų seminariją. Kunigu įšventintas 1891 m. Studijavo Fribūro universitete. Rūpinosi lietuvių spaudos platinimu, dalyvavo varpininkų suvažiavime
Jelgavoje pas Joną Jablonskį. Dirbo Raigardo, Bartninkų, Berznyko,
Šilavoto parapijose.
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1917 m. dalyvavo Vilniaus konferencijoje, išrinkusioje Lietuvos
Tarybą, kuri paskelbė atkurianti šalies valstybingumą. Konferencijos
protokole rašoma, jog kun. Adomas Lastauskas kalbėjo apie būsimos
Lietuvos valstybės ryšius su kaimyninėmis valstybėmis (Rusija ir Vokietija), apie tai, prie ko geriau šlietis. Garsi jo frazė – „žadėti... su
Vytauto gudrumu“. Sugrįžęs iš Vilniaus konferencijos organizavo 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 nepriklausomą Lietuvą. Nuo 1919 m. iki mirties – Šilavoto parapijos klebonas,
palaidotas Šilavoto kapinėse.
Kunigas Juozas Marma (1837 m. rugsėjo 10 d. Mergbūdžio kaime, Griškabūdžio parapijoje – 1913 m. rugpjūčio 24 d. Griškabūdyje).
Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1855 m., kunigu įšventintas 1860 m.
Kunigavo Užnemunės krašte. Konferencijoje dalyvavo kaip Veisiejų
krašto atstovas. Rėmė knygnešius.
Kunigas Antanas Petrauskas (1881 m. balandžio 17 d. Lapupio
kaime, Išlaužo parapijoje – 1944 m. kovo 31 d. Kaune). 1903 m. baigė
Seinų kunigų seminariją. Darbavosi Seinų „Šaltinio“ redakcijoje. Studijavo literatūrą Fribūre. 1914–1918 m. buvo Seinų vikaras. 1926 m.
įstojo į marijonų vienuolyną. Gabus literatas, vertėjas, bendradarbiavo
spaudoje, rašė knygeles.
Kunigas Jonas Reitelaitis (1884 m. lapkričio 23 d. Navasadų kaime, Sasnavos parapijoje – 1966 m. gruodžio 1 d. Krikštonių kaime,
Lazdijų rajone). Baigė Sasnavos pradžios mokyklą ir iki 1906 m. dirbo
siuvėju bei mokėsi pas Marijampolės vikarą Motiejų Gustaitį. Būdamas dvidešimt trejų metų eksternu išlaikė Marijampolės gimnazijos
baigimo egzaminus, o 1907 m. įstojo į Seinų kunigų seminariją. Besimokydamas buvo seminarijos bibliotekininkas. Bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje. Rašė istorinėmis temomis, buvo atsidavęs kraštotyrininkas, poliglotas. 1913 m. įšventintas kunigu. Pats suprojektavo
Krikštonių bažnyčią ir vadovavo jos statybai. Buvo puikus liaudies
medicinos žinovas.
Kunigas Motiejus Sakevičius (1878 m. Lipniškių kaime –
1934 m. Pajevonyje). Mokėsi Seinų seminarijoje, 1901 m. buvo įšventintas kunigu. 1907 m. įgijo filosofijos daktaro laipsnį Fribūro universitete. Konferencijoje dalyvavo atstovaudamas Bartninkų parapijai.
Nuo 1922 m. iki mirties buvo Pajevonio klebonas, atstatė po Pirmojo
pasaulinio karo sugriautą Pajevonio bažnyčią.
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Kunigas Juozas Stankevičius (1866 m. vasario 17 d. Sparvinių
kaime, Griškabūdžio parapijoje – 1958 m. rugsėjo 4 d. Vilniuje). Į
Seinų kunigų seminariją įstojo 1883 m. Kunigu įšventintas 1889 m.
Po kelerių metų kunigystės išvyko studijoms į Fribūro universitetą,
apsigynė filosofijos daktaro laipsnį. 1901 m. Seinų katedros vikaras.
1902–1903 m. Seinų kunigų seminarijos profesorius, katedros vikaras.
1903–1915 m. Suvalkų gimnazijos tikybos mokytojas. Nuo 1908 m.
Lietuvių mokslo draugijos narys, prisidėjo rengiant jos įstatus, bendradarbiavo su Jonu Basanavičiumi. Buvo išrinktas į Valstybės Tarybą, tačiau kilus konfliktui su socialistais vienybės vardan savo noru
atsisakė vietos Taryboje, užleisdamas ją kitam. Aktyviai bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje. Visą likusį gyvenimą gyveno ir darbavosi
Vilniuje. Palaidotas Vilniaus Saulės kapinėse.
Vyskupas Justinas Staugaitis (1866 m. lapkričio 14 d. Tupikuose, Naumiesčio parapijoje – 1943 m. liepos 8 d. Telšiuose).
1890 m. baigė Seinų kunigų seminariją. Keletą metų darbavosi Varšuvoje. 1905 m. grįžo darbuotis į Lietuvą ir aktyviai įsitraukė į religinę ir tautinę veiklą. 1909–1912 m. Seinuose redagavo „Vadovą“. Nuo
1911 m. Lietuvių mokslo draugijos narys. 1905 m. įkūrė pirmąjį Lietuvoje vaikų darželį. Buvo žinomas krikščionių demokratų srovės publicistas, visuomenės veikėjas, 1917 m. Lietuvių konferencijos organizatorius ir dalyvis, pirmininkavo kai kuriems posėdžiams. Išrinktas
Lietuvos Tarybos nariu, Vasario 16-osios akto signataras, vėliau buvo
Valstybės Tarybos vicepirmininkas ir Lietuvos delegacijų į užsienį dėl
Nepriklausomybės pripažinimo vadovas. Steigiamojo, I ir II Seimų narys, priklausė krikščionių demokratų blokui, kurį laiką ėjo Seimo vicepirmininko ir pirmininko pareigas. Steigė lietuviškas organizacijas,
nuolat bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje, išleido 17 knygų, parašė
šimtus straipsnių. 1926 m. paskirtas Telšių vyskupu. Palaidotas Telšių
katedros kriptoje.
Kunigas Antanas Šmulkštys (1886 m. sausio 28 d. Gudiškiuose,
Igliaukos parapijoje – 1951 m. gruodžio 27 d. Kaune). 1903–1908 m.
mokėsi Seinų seminarijoje, 1909 m. įšventintas kunigu. Studijavo Peterburgo dvasinėje akademijoje. Katalikiškų laikraščių bendradarbis,
paskelbė daug lenkų grožinės ir teologinės literatūros vertimų, pasirašinėdamas Paparonio slapyvardžiu, taip pat savo eilėraščių, pamokslų.
Domėjosi baltų mitologija, kūrė lietuvių tautinį epą. 1917 m. įsitraukė
į politinę veiklą, Marijampolės gimnazijoje dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą.
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Konferencijoje gynė idėją „nepriklausomos, neutralizuotos, be
militarizmo Lietuvos, dėlei kurios pakelti kovą ir joje ištverti“. Buvo
1920 m. Steigiamojo ir I, II, III Seimų narys, vienas įtakingiausių
LKDP veikėjų. Kurį laiką darbavosi JAV, vėliau kunigavo Kaune.
Kunigas Jonas Totoraitis (1872 m. gruodžio 24 d. Bliuviškiuose,
Griškabūdžio parapijoje – 1941 m. birželio 21 d. Bliuviškiuose). 1890–
1895 m. mokėsi Seinų kunigų seminarijoje. Vėliau studijavo Fribūro
universitete. Ypač domėjosi istorija, skaitė daug istorinių veikalų. Platino lietuvišką spaudą. Rašė knygas, straipsnius Lietuvos istorijos temomis. Dirbo Seinų „Šaltinio“ redakcijoje, nuo 1911 m. Seinų kunigų
seminarijos dvasios tėvas. Tapo marijonų vienuoliu. Vėliau darbavosi
Vytauto Didžiojo universitete bei Marijampolės marijonų gimnazijoje.
Palaidotas Marijampolėje.
Prelatas Vincentas Vizgirda (1874 m. lapkričio 12 d. Zygmantų
kaime – 1966 m. sausio 15 d. Marijampolėje). 1900 m. baigė Seinų seminariją ir įšventintas kunigu. Vėliau studijavo Romos šv. Grigaliaus ir
Fribūro universitetuose, parašė kanonų teisės ir filosofijos daktaratus.
Darbavosi JAV lietuvių parapijose ir draugijose. Lietuvoje kūrė lietuviškas mokyklas, pastatė Paluobių bažnyčią. 1918–1925 m. vadovavo
Seinų kunigų seminarijai, kuriai teko iš Seinų persikelti į Zyplius, Gižus. Vėliau dirbo Vilkaviškio vyskupijos kurijoje, po vyskupo A. Karoso mirties tapo vyskupijos valdytoju. 5 metus kalėjo sovietiniuose
lageriuose.
Kanauninkas Motiejus Simonaitis (1859 m. vasario 13 d. Čystos Būdos kaime, Pilviškių parapijoje – 1922 m. kovo 19 d. Punske).
Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1878 m. liepos 4 d. Kunigu įšventintas 1883 m. Nuo 1900 m. Punsko klebonas ir Suvalkų dekanas.
1917 m. buvo Suvalkų apskrities delegatas Vilniaus konferencijoje,
taip pat dalyvavo Konferencijos organizacinio komiteto darbuose.
Kartu su bendraminčiais kūrė lietuvišką Punsko valsčių. Lenkams užgrobus Punską, valsčiaus administracija persikėlė į Lietuvą ir lietuviška veikla užgeso. Kunigas toliau liko dirbti sielovados darbą Punsko
parapijoje ir prašė žmonių melstis. Netrukus lenkų administracinės
valdžios buvo suimtas ir įkalintas. Grįžo labai prislėgtas, sirguliavo ir
1922 m. mirė. Bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje, rėmė knygnešius
ir palaikė jų veiklą. Mylėjo gamtą ir sodino medžius.
Kunigas Juozas Katilius (1871 m. kovo 19 d. Katiliškių kaime,
Marijampolės parapijoje – 1954 m. Daukšiuose). Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1890 m., kunigu įšventintas 1895 m. birželio 8 d. 1907–
1920 m. darbuojasi Smalėnų šv. Izidoriaus parapijoje, palaiko lietu-
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višką veiklą. 1917 m. Vilniaus lietuvių konferencijos organizacinio
komiteto narys ir konferencijos dalyvis.
3. Valstybės taryba 1918–1920 m.
Lietuvos Valstybės Taryba 1918 m. vasario 16 d. paskelbė Lietuvos Nepriklausomybę ir iki Steigiamojo Seimo rinkimų 1920 m. vykdė valstybės valdymo darbą. Nepriklausomybės akto signataru tapo
ir Seinų seminarijos absolventas, kunigas, vėliau vyskupas Justinas
Staugaitis, ėjęs labai atsakingas Valstybės Tarybos vicepirmininko
pareigas ir vadovavęs lietuvių delegacijos kelionėms į užsienį siekiant
valstybės tarptautinio pripažinimo. Kunigas Justinas Staugaitis ėjo
valstybės vadovui lygias pareigas ir visada turėjo didžiulį autoritetą
politiniame Lietuvos gyvenime.
4. Seimo nariai 1922–1940 m.
Sunkiu ir permainingu Nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu
1918–1940 m. vyko Steigiamasis Seimas ir po jo 4 Seimai. Tuo metu
buvo įprasta, kad į Seimą patekdavę ir dvasininkai, priklausę Krikščionių demokratų partijai. Tarp Seimo narių ir netgi vadovų buvo taip
pat Seinų kunigų seminarijos absolventų.
Kunigas Antanas Šmulkštys. 1920 m. gegužės 15 d. – 1922 m.
lapkričio 13 d. Steigiamojo Seimo atstovas, išrinktas Marijampolės
rinkimų apygardoje. Priklausė Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijai. 1922 m. lapkričio 13 d. – 1923 m. kovo 13 d. Pirmojo
Seimo, 1923 m. birželio 5 d. – 1926 m. birželio 2 d. Antrojo Seimo,
1926 m. birželio 2 d. – 1927 m. balandžio 12 d. Trečiojo Seimo atstovas.
Vyskupas Justinas Staugaitis. Vienas Lietuvos krikščionių demokratų partijos vadovų. 1920 m. gegužės 15 d. – 1922 m. lapkričio
13 d. Steigiamojo Seimo atstovas, išrinktas Marijampolės rinkimų
apygardoje. Priklausė Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijai. Išrinktas antruoju Steigiamojo Seimo vicepirmininku, vėliau
pirmasis vicepirmininkas. 1922 m. lapkričio 13 d. – 1923 m. kovo
13 d. Pirmojo Seimo, 1923 m. birželio 5 d. – 1926 m. birželio 2 d. Antrojo Seimo atstovas. Seimo vicepirmininkas, 1923 m. rugpjūčio 10 d. –
1925 m. sausio 27 d. pirmininkas.
Kunigas Juozas Vailokaitis (1880 m. gruodžio 17 d. Pikžirniuose
– 1955 m. rugpjūčio 2 d. Paštuvoje). Jo brolis Jonas Vailokaitis buvo
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Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras. Studijavo Seinų kunigų
seminarijoje ir Peterburgo dvasinėje akademijoje. 1905 m. įšventintas kunigu. 1907–1910 m. Seinuose redagavo katalikišką savaitraštį
„Šaltinis“. Už straipsnius apie caro priespaudą baustas baudomis ir
kalėjimu. Nuo 1914 m. gyveno ir dirbo Maskvoje bei Sankt Peterburge, redagavo laikraštį „Vadas“. 1918–1919 m. bolševikų kalintas.
1919 m. grįžo į Lietuvą ir su bendraminčiais įkūrė Lietuvos ūkininkų sąjungą. Buvo įsitraukęs ne tik į politinę veiklą, bet ir į verslą.
1920 m. gegužės 15 d. – 1922 m. lapkričio 13 d. Steigiamojo Seimo atstovas, išrinktas Kauno rinkimų apygardoje. Priklausė Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijai. 1922 m. lapkričio
13 d. – 1923 m. kovo 13 d. Pirmojo Seimo, 1923 m. birželio 5 d. –
1926 m. birželio 2 d. Antrojo Seimo atstovas. Bolševikų okupacijos
laikais buvo ištremtas į Rusiją, grįžęs apsigyveno Kauno rajono Paštuvos parapijoje, ten ir palaidotas.
Prelatas Mykolas Krupavičius. Vienas iš Krikščionių demokratų partijos kūrėjų. Išrinktas 1918 m. gruodžio 1 d. sudarytos Žemės
reformos komisijos pirmininku. 1919–1923 m. Lietuvos krikščionių
demokratų partijos Centro komiteto pirmininkas. 1920 m. gegužės
15 d. – 1922 m. lapkričio 13 d. Steigiamojo Seimo atstovas iš Lietuvos
krikščionių demokratų partijos. 1922 m. lapkričio 13 d. – 1923 m. kovo
13 d. Pirmojo Seimo, 1923 m. birželio 5 d. – 1926 m. birželio 2 d. Antrojo Seimo, 1926 m. birželio 2 d. – 1927 m. balandžio 12 d. Trečiojo
Seimo atstovas.
Prelatas Juozas Laukaitis (1873 m. vasario 3 d. Giniūnuose,
Prienų parapijoje – 1952 m. rugpjūčio 15 d. Vladimire, Rusijoje).
1888–1893 m. mokėsi Seinų seminarijoje, vėliau studijavo Peterburgo dvasinėje akademijoje, kurią baigė teologijos magistro laipsniu.
1897 m. įšventintas kunigu. Grįžęs iš studijų ėjo Seinų vyskupo Antano
Baranausko sekretoriaus pareigas, dėstė Seinų seminarijoje. Seinuose
kartu su kolegomis įsteigė spaustuvę. Redagavo „Šaltinį“, „Vadovą“. Telkė kalbininkų pajėgas liturginiams tekstams versti. 1912 10–
1917 11 buvo Suvalkų gubernijos atstovas IV Rusijos Valstybės Dūmoje. Darbavosi Rusijoje, JAV, taip pat Lietuvos parapijose. Seinų
seminarijoje dėstė lietuvių kalbą ir homiletiką. Ėjo Vilkaviškio vyskupijos kanclerio pareigas. 1936–1940 m. Ketvirtojo Seimo atstovas.
Bolševikams okupavus Lietuvą 1947 m. suimtas ir išvežtas į Vladimiro kalėjimą, ten ir mirė. Tai vienintelis Seinų vyskupijos absolventas,
kuriam teko darbuotis dviejuose parlamentuose – Carinės Rusijos Dūmoje ir Ketvirtajame Lietuvos Seime.
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5. Ministrai
Legendinis žemės ūkio ministras, Žemės reformos sumanytojas
prelatas Mykolas Krupavičius gimė 1885 m. spalio 1 d. Balbieriškyje.
1908 m. įstojo į Seinų kunigų seminariją, ją baigęs 1913 m. – į Petrapilio
dvasinę akademiją, kurią baigė 1916 m. Jau nuo pirmųjų politinės veiklos dienų domėjosi Žemės ūkio reforma Lietuvoje. 1923–1926 m. ėjo
žemės ūkio ministro pareigas, IX–XIII ministrų kabinete vadovaujant
Ernestui Galvanauskui, Antanui Tumėnui, Vytautui Petruliui, Leonui
Bistrui ir Mykolui Sleževičiui. Jo dėka Lietuvoje neįvyko bolševikinė
darbininkų revoliucija, buvo sumažintos dvarų žemės, mažažemiams
leista prasigyventi. Kunigo Mykolo Krupavičiaus dėka Lietuvos žemės
ūkis patyrė didelį atgimimą, lietuviška produkcija buvo garsi visoje Europoje, valstybė ekonomiškai sustiprėjo. Vokiečių okupacijos metais
kunigas Krupavičius buvo gestapo suimtas, vėliau išlaisvintas ir apsigyveno JAV. Mirė 1970 m. gruodžio 4 d. Čikagoje, perlaidotas Lietuvoje.
6. Valstybės tarnautojai
Kunigas Pijus Bielskus (1880 m. sausio 11 d. Balsupiuose –
1958 m. liepos 16 d. Kaune). Baigė Seinų seminariją, 1903 05 17 įšventintas kunigu. 1904–1908 m. studijavo Fribūro, 1908–1910 m. Liuveno
universitetuose. Pastarajame gavo filosofijos daktaro laipsnį. 1910–
1915 m. buvo Seinų seminarijos profesorius, vėliau iki 1918-ųjų vadovavo į Tambovą (Rusija) evakuotai „Žiburio“ draugijos mergaičių
gimnazijai. 1918–1919 m. Seinų seminarijos profesorius. 1919-aisiais
deleguotas į Paryžiaus Taikos konferenciją, 1920 m. paskirtas Užsienio
reikalų ministerijos patarėju Bažnyčios santykių su valstybe bei Vatikanu klausimais. 1921–1940 m. buvo prezidento kanceliarijos vedėjas,
tvarkė valstybės apdovanojimus. Priklausė Krikščionių demokratų
partijai. Turėjo didžiulę įtaką Prezidentui Antanui Smetonai. 1940 m.
nuvyko pas savo brolį knygnešį Vincą Bielskų ir jo namuose paslėpė
Lietuvos Nepriklausomybės Akto originalą, kurio tolesnis likimas nežinomas. Po II pasaulinio karo kunigo pareigų nėjo, dirbo buhalteriu
vienoje Kauno sanatorijų.
Išvados
Per visą Lietuvos valstybingumo laikotarpį nuo 1905 iki 1940 m.
Seinų kunigų seminarijos absolventai aktyviai reiškėsi Lietuvos poli-
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tiniame gyvenime, eidami įvairias atsakingas pareigas. Matome, jog
jie dalyvavo beveik visuose svarbiausiuose politiniuose Lietuvos įvykiuose ir ėmėsi valstybės vadovo, ministro, Seimo atstovų ir kt. pareigybių.
Seinų kunigų seminarija sugebėjo išugdyti stiprią kunigų kartą,
kuri atsakingai ėmėsi kurti valstybės ateitį. Kad didžioji Suvalkų gubernijos dalis šiandien priklauso Lietuvai – nemažas ir Seinų kunigų
seminarijos auklėtinių nuopelnas.
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Punsko ir Seinų Krašto knygnešiai
Seinų kunigų seminarija ir jos knygnešiai
1826 m. įsteigta Seinų dvasinė seminarija buvo nepaprastai svarbi
lietuvių tautiniam atgimimui. Šiandien ne vienam gali būti keista, kaip
šioje įstaigoje, kur per dešimtmečius nebuvo dėstoma lietuvių kalba,
o už lietuviškumo puoselėjimą seminaristai galėjo būti pašalinti, susiformavo toks tvirtas lietuviškumo stuburkaulis, kuris savo darbais ir
idėjomis spinduliavo į visą etninę Lietuvą. Seinų seminarijoje mokėsi

Seinų kunigų seminarija
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būsimieji žymūs Lietuvos rašytojai, kaip antai: Vincas Mykolaitis-Putinas, „Tautiškos giesmės“ autorius Vincas Kudirka, politikas ir visuomenės veikėjas Mykolas Krupavičius, mokslininkas vyskupas Pranas
Būčys, prof. Juozas Laukaitis, vyskupas, visuomenės ir politikos veikėjas Justinas Staugaitis ir daug kitų. Nemažai šią seminariją baigusių
kunigų savo parapijose švietė žmones, įsijungė į tautinio atgimimo
sąjūdį.
Seinų kunigų seminarija buvo nelegalių knygų platinimo centras
visoje Užnemunėje. Seminaristams knygas platinti daugiausia talkino
Kalvarijos ir kitų parapijų kunigai. Seminarija turėjo savo nuolatinį
knygnešį – Karolį Petruškevičių iš Žagarių. Klierikai savo lėšomis padėjo jam baigti mokslus Varšuvoje. Petruškevičius, grįžęs į tėviškę,
ėmėsi siuvėjo amato. Jis siūdavo kaimiečių namuose, tad nevaržomai
galėjo keliauti iš kaimo į kaimą, užsukti į seminariją. Čia atnešdavo
lietuviškų laikraščių ir knygų, paimdavo ir nuveždavo į „Varpo“ ir
„Ūkininko“ redakciją seminaristų straipsnius. Su juo artimai bendradarbiavo seminaristas Antanas Milukas, kuris slėpė ir labai aktyviai
platino lietuvišką spaudą. Su kunigų seminarija bendradarbiavo gydytojas Juozas Kaukas. Jo adresu ateidavo visa konspiracinė seminaristų ir klierikų korespondencija. Jo apsilankymai seminarijoje ir pas
žmones niekam nekėlė įtarimo. Spaudą klierikai platindavo įvairiais
būdais, išvežiodavo po dieceziją vykdami atostogauti, išdalindavo giminėms, atvykusiems į seminariją, siųsdavo paštu, įdėję ją į rusiškų
laikraščių viršelius.
Seminarijoje buvo redaguojami keturi rankraštiniai leidiniai. Labiausiai žinomas Antano Miluko redaguojamas „Knapt“, „Visko po
biskį“, būsimo vyskupo ir mokslininko Prano Būčio redaguojama
„Viltis“ bei būsimo Punsko klebono J. Švedo rengiamas „Jaunuomenės draugas“.
Iš dvasininkų luomo minėtini kun. Antanas Milukas, Punsko parapijos klebonai: Simonas Norkus ir Motiejus Simonaitis.
Kun. Antanas Milukas
Seinų kunigų seminarija XIX–XX a. sandūroje buvo viena svarbiausių Lietuvos tautinio atgimimo kalvių. Čia mokėsi „Tautiškos
giesmės“ autorius Vincas Kudirka, rašytojas Vincas Mykolaitis-Putinas, mokslininkas vysk. Pranas Būčys, visuomenininkas ir politikas
Mykolas Krupavičius bei daug kitų. Po spaudos draudimo Seinų kunigų seminarija pasidarė svarbus knygnešystės centras. Giliai savo
pėdas šioje vietoje įspaudė seminaristas, draudžiamosios lietuviškos

149

Punsko ir Seinų Krašto knygnešiai

spaudos platintojas ir leidėjas Antanas Milukas. Šis taurus žmogus
paliko ryškų pėdsaką visame lietuvių nacionaliniame judėjime.
A. Milukas gimė 1871 m. birželio 13 d. Šeštokuose. Mokėsi Rudaminos pradinėje mokykloje, vėliau Marijampolės gimnazijoje. Į Seinų
kunigų seminariją įstojo 1889 m. Greitai įsitraukė į slaptą lietuvių klierikų draugiją. Buvo vienas veikliausių jos narių. Redagavo rankraštinius laikraštėlius „Knapt“ ir „Visko po biskį“, platino draudžiamąją
lietuvišką spaudą. Pasirašinėdamas Antanulio arba Dzūkelio slapyvardžiais, rašė į „Varpą“ ir „Ūkininką“. Dalyvavo varpininkų pasitarimuose. Jo bendraamžių seminaristų prisiminimuose rašoma, kad
draudžiamąją lietuvių literatūrą ir knygas Milukas slėpė šiauriniame
Seinų kunigų seminarijos bokšte.
Kun. A. Milukas prie konspiracinio darbo pritraukė daug bendraminčių. Vienas iš jų buvo būsimasis Punsko klebonas Juozas Švedas,
kuris seminarijoje redagavo „Jaunuomenės draugą“. A. Miluko laikais
Seinų kunigų seminarija tapo „Varpo“ platinimo ir skaitymo centru.
Savo kambarėlyje klierikas buvo įrengęs biblioteką, kuria naudojosi
ne tik jo draugai, bet ir atvykėliai iš Peterburgo ar Maskvos. A. Miluko mintys ir idėjos neliko be atgarsio. Jo paveikti jaunuoliai tapdavo
lietuviškų knygų platintojais, tautinio atgimimo šaukliais parapijose.
1890 m. seiniškių klierikų slaptame referate „Mano svajonės“
A. Milukas rašė: „Noriu būti lietuvių kunigu... Noriu būti kunigu ir būsiu, jei Dievas teiksis pašaukti mane į tą garbingą savo kareivių eilę...
Noriu prisidėti prie pagerinimo Lietuvos dvasiško ir medeginio būvio,
iškariauti lietuviams laisvę ant žemės ir išprašyti laimę posmert – tai
mano siekis. Tikėjimas, meilė, mokslas, triūsas – tai mano medium.
Meilė Dievo, iš kurio išplaukia meilė artimo ir meilė tėvynės, padarys
tobulesniu mano patriotizmą...“
Nebuvo lemta A. Milukui Seinuose tapti kunigu. Čia jis buvo žandarų susektas ir už draudžiamųjų knygų platinimą seminarijos vadovybės pašalintas iš klierikų sąrašo.
Palikęs Seinus, nuvyko į Tilžę, kur prisidėjo prie varpininkų spaudos leidimo. Caro valdžia ilgokai jo neužmiršo. Jį kaltino anticarinių
straipsnių skelbimu. Kaip pavojingo Rusijai asmens daug metų jo buvo
ieškoma Suvalkijoje.
1892 m., A. Burbos pakviestas, A. Milukas nuvyko į JAV. Čia jis
baigė Overbruko Šv. Karolio dvasinę seminariją ir buvo įšventintas
kunigu. JAV A. Milukas ėmėsi švietėjiško darbo. Lietuviškose provincijose telkė tautiečius, steigė parapines mokyklas, įkūrė lietuvių katalikų veiklos centrą, šalpos draugiją „Motinėlė“ besimokančiam Lie-
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tuvos jaunimui užsienyje remti, „Rašliavos draugystę“ bei daug kitų
lietuviškų organizacijų. Amerikoje A. Milukas redagavo „Vienybę
lietuvninkų“, leido savaitraštį „Garsas Amerikos lietuvių“ ir jo priedą
„Lietuviškas knygynas“, „Dirvą“.
1901 m. sugrįžo į Europą. Friburgo (Šveicarija) universitete studijavo bažnytinę teisę. Iš čia jis buvo pakviestas redaguoti Tilžėje leidžiamą „Tėvynės sargą“. Tilžėje susipažino su knygnešiu J. Bieliniu
(yra išlikusi bendra nuotrauka).
Sugrįžęs į JAV, A. Milukas daug jėgų skyrė lietuvių spaudai: redagavo „Vienybę lietuvninkų“, „Žvaigždę“, rengė vadovėlius, maldaknyges, ėmėsi knygų leidybos. Savo lėšomis išleido maždaug 180 knygų (bendras jų tiražas viršijo pusę milijono egz.). Jo pastangomis buvo
išleisti K. Donelaičio raštai, pirmoji lietuviška maldaknygė Amerikoje
„Maldų vainikėlis“, „Lietuviškos kanklės“, „Lietuviškas albumas“,
„Lietuviškos pasakos“, A. Pabrėžos „Botanika...“, „Katalikų bažnyčia
ir mokslas“, „Lietuvos chrestomatija“, kun. A. Burbos „Proziški raštai“ ir daugelis kitų knygų.
Kun. A. Milukas surinko daug įdomios archyvinės medžiagos
apie spaudos draudimo laikotarpį, vysk. M. Valančių, S. Daukantą,
M. Sederavičių, S. Gimžauską, K. Jaunių, M. Gustaitį ir kitus.
Pasaulinėje parodoje, kuri vyko 1900 m. Paryžiuje, Antano Miluko iniciatyva buvo parengtas ir išplatintas atsišaukimas į viso pasaulio
civilizuotas tautas, kuriame rašoma: „Jeigu mes patys tylėsime, tai kas
gi pasauly žinos, kad mes esame persekiojami, kad mes skriaudžiami, kad mes nelaimingi. Kiti, gal būt, mano, kad mums vergija patinka. Dar daugiau – iš viso nežino, kad pasauly lietuvių tautos esama.“
Šioje parodoje iš 18 pateiktų premijavimui knygų net 4 buvo išleistos
A. Miluko. Už „Lietuvos albumą“ jam buvo paskirtas aukso medalis.
Milukas surinko, aprašė ir paskelbė unikalią medžiagą apie Amerikos lietuvių profesionalus, atsikėlusius čia gyventi gydytojus, kunigus, amatininkus, apie lietuviškų draugijų kūrimąsi, parapijų steigimą,
kultūrinę-visuomeninę veiklą. Visa tai išleido dviejose knygose: „Pirmieji Amerikos lietuvių profesionalai ir kronika“ bei „Spaudos laisvės
ir Amerikos lietuvių organizuotės sukaktuvės“.
Nors didesnę savo gyvenimo dalį A. Milukas praleido užsienyje,
nepriklausomos Lietuvos Vyriausybė įvertino jo nuopelnus ir skyrė
jam Vytauto III laipsnio ordiną bei knygnešio pensiją.
Kun. A. Milukas mirė 1943 m. kovo 19 d. Brukline (JAV). Palaidotas Bruklino kapinėse, bendrame kape su savo draugu kun. A. Kodžiu.
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Kun. A. Miluko veikla susilaukė ir saviškių įvertinimo. 2009 m.
Šeštokuose, jo gimtajame name, buvo įkurtas muziejus. Prie muziejaus namo kabo atmintinė lenta, kurioje įrašyta: „Šioje sodyboje 1871
06 13 gimė / kunigas Antanas Milukas / žymus knygų leidėjas, lietuvybės / puoselėtojas Amerikoje / Mirė 1943.03.19 Niujorke / Palaidotas Brukline, kun. A. Kodžio kape, bendrame abiejų kape.“ Šeštokų
bažnyčioje yra jam skirtas bareljefas (skulpt. L. Žuklys). Šeštokuose
jo vardu pavadinta gatvė.
Rudaminos bažnyčios šventoriuje 2001 m. buvo pastatytas paminklas-stogastulpis. Stogastulpio lentoje įrašyta: „Noriu būti lietuvių
kunigu / ir būsiu, jei Dievas teiksis / pašaukti prisidėti prie / pagerinimo Lietuvos dvasiško medegiško būvio, / iškariauti lietuviams laimę /
ant žemės ir išprašyti laimę / posmert – tai mano siekis.“
Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolyne (LTAĄ), Knygnešių giraitėje, yra jo vardinis ąžuoliukas (eilė 2, nr. 10).
Kun. Simonas Norkus
Iškilus ilgametis Punsko klebonas, poetas, literatūros vertėjas,
aušrininkas, knygnešių organizatorius ir globėjas bei knygnešys gimė
Santakos kaime (šalia Kalvarijos), Motiejaus ir Onos Senabūdaitės šeimoje. Dėl gimimo, kaip ir dėl mirties, datos kyla neaiškumų. Vienuose šaltiniuose rašoma 1842 m. gruodžio 14 d., kituose – 1841 m. kovo
15 d. Simonas Norkus savo autobiografijoje mini 1841 m. balandžio 3 d.
S. Norkus dalyvavo 1863 m. sukilime. Turbūt norėdamas išvengti
caro represijų, 1864 m. kovo 1 d. įstojo į Seinų kunigų seminariją. Jo
mokslą seminarijoje rėmė Santakos kaimo gyventojai. 1868 m. Norkus buvo įšventintas kunigu. Dirbo Prienų, Gelgaudiškio, Lukšių, Zapyškio ir Bartninkų parapijų vikaru. Bartninkuose jis susipažino su
dr. Jonu Basanavičiumi. Ilgainiui tapo vienu svarbiausių „Aušros“
korespondentų. Basanavičiaus paskatintas ėmė rašyti eilėraščius bei
literatūrinius tekstus, versti literatūrą. Daug dešimtmečių su J. Basanavičiumi susirašinėjo, siuntė jam savo eilėraščius. S. Norkus platino
draudžiamąją lietuvių spaudą, bendradarbiavo su pogrindinių laikraščių redakcijomis.
Nuo 1883 m. Norkus savo kūrybą publikuoja „Aušroje“. Eiles
kunigas skelbia spaudoje: „Lietuvos ir Žemaičių apžvalgoje“, „Šaltinyje“, „Nedėldienio skaitymuose“ bei rinktiniuose leidinėliuose „Girtybe, baisybe ir sunkybe to grieko ypatingai žmoguje krikszczionyje“,
„Surinktos dainos iš visos Lietuvos“, „Vilniaus kalendoriuje“, „Dai-
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noje ‚Bim bam bam‘ ir trys panašios tam“, kalendoriuje „Dieve, padėk!“, „Lietuvių kariškosiose dainose“.
S. Norkus parašo autorinę knygelę „Maža dovanėlė Lietuvos jaunuomenei“ (ji 1905 m. buvo išleista „Šaltinio“ spaustuvėje). Kai kurie
kunigo rašiniai, pvz., „Gilioji Punsko praeitis“, „Apie nedėkingumą“,
lieka rankraščiuose, o „Santakos atminimai“ visiškai dingsta.
Norkus yra istorinės tematikos kūrinių vertėjas. 1883 m. jo išversta L. Kondratovičiaus (Vladislovo Sirokomlės) poema „Margiris“
buvo spausdinama keliuose „Aušros“ numeriuose, šalia J. Basanavičiaus straipsnio „Apie senovės Lietuvos pilis“. Kunigo vertimų kalba yra sklandi ir vaizdinga. Jo išverstas L. Kondratovičiaus kūrinys
„Kranklys“ ilgainiui virsta daina „Už giružės teka upė, prie jos kaimas
puikus“.
Į Punską S. Norkus atvyksta 1881 m. pavasarį, mirus kun. Kazimierui Jonkaičiui. Čia jis tęsia kun. Jonkaičio pradėtus darbus, baigia
statyti bažnyčią, įrengia vidaus interjerą, bažnyčios tarnams ir neturtingiems parapijiečiams pastato špitolę, vikariatą (dabar „Senoji klebonija“).
S. Norkus, nepaisydamas valdžios trukdymų, skatina parapijiečius melstis lietuviškai. Į Punsko bažnyčią jis įveda lietuviškus giedojimus, pridėtines pamaldas lietuvių kalba, lietuviškai sako pamokslus.
Iš Valinčių nuperka 6 margus žemės Trakiškėse ir įrengia ten naujas kapines, aptveria jas akmenine tvora.
Tuo metu kunigas išlošia valstybinėje loterijoje pinigų. Jais jis
gali pasinaudoti, jeigu vykdytų statybą. S. Norkus paruošia kapinių
koplyčios dokumentaciją ir gavęs pinigus pradeda darbus.
Norkus loterijoje laimi ir antrą kartą. Jis už laimėtus pinigus pastato mūrinį namą (dabar parapijos svetainė). Viename namo gale apsigyvena pats, kitą atiduoda pavargėliams.
Prieš mirtį kun. Norkus savo mūrinį namą, daržą ir medinį kluoną
užrašo „Žiburio“ draugijai, o surinktas knygas atiduoda Seinų kunigų
seminarijai.
Kun. S. Norkus išgyvena Punske 31 metus. Miršta 1912 m. gruodžio 30 d. Punske. Palaidojamas savo paties statytos naujųjų kapinių
koplyčios rūsyje.
Kun. Motiejus Simonaitis
Seinų kunigų seminarijos auklėtinis, visuomenės ir valstybės
veikėjas, knygnešių ir daraktorių organizatorius ir rėmėjas, knygnešys, 12 parapijų dekanas, lietuvių švietimo organizatorius, Vilniaus
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lietuvių konferencijos organizatorius ir dalyvis Motiejus Simonaitis gimė 1859 m. vasario 13 d. Čystoje Būdoje, Sasnavos valsčiuje
(kitur gimtinė nurodoma Puodžiškė). Į Seinų kunigų seminariją įstojo
1878 m. Po kunigo šventinimų (1883 m.) paskirtas Jedvabno parapijos kapelionu. Vėliau dirbo Suvalkų ir Lukšių parapijų vikaru. 1893–
1896 m. ėjo Seinų vyskupijos konsistorijos regento pareigas. 1897–
1899 m. buvo Skriaudžių, 1899–1900 m. Pilypavo parapijų administratorius. Nuo 1900 m. – Suvalkų dekanato dvylikos parapijų dekanas.
Į Punsko parapiją atvyko 1900 m. Čia jis pakeitė pasenusį kleboną Simoną Norkų.
Seinų vyskupo Antano Baranausko paragintas, Simonaitis pakeitė negotikinio stiliaus altorių nauju, ąžuoliniu. Jo autorius – Suvalkuose gyvenantis Adomas Karalius. Kun. M. Simonaičio rūpesčiu
Prancūzijoje buvo pagamintos altoriaus statulos: Švč. Mergelės Marijos ir šv. Kazimiero.
1906 m. klebonas Punske įkūrė „Žiburio“ draugijos skyrių,
kuriam ir pirmininkavo. Jo pastangomis 1907 m. Seivuose buvo
pastatyta Keturakio komedija „Amerika pirtyje“. M. Simonaičiui
vadovaujant, Punsko „Žiburio“ skyrius įsteigė knygyną, surengė suaugusiems vakarinius kursus, žemės darbų mokyklą, teatrą, Vartotojų draugiją „Dzūkas“, Blaivybės draugiją.
Klebonas rašė į Seinuose leidžiamą „Šaltinį“, ragino parapijiečius
skaityti Seinuose leidžiamas lietuviškas knygas ir laikraščius.
Dekanui rūpėjo, kad Punsko parapija būtų lietuviška. Jis nusprendė atskirti aplenkėjusius kaimus ir iš jų sukurti lenkams naują parapiją. 1908 m. įsikūrė Beceilų parapija, į kurią įėjo dar keli kaimai iš Jeleniavo, Kolietnyko ir Liubavo parapijų. Beceiliškiai gavo dalį Punsko
bažnytinio inventoriaus.
Pirmasis pasaulinis karas užklupo M. Simonaitį 1914 m. maždaug
po Žolinės. Frontas ties Punsku stovėjo iki pavasario. Gyvenimas buvęs
labai suvaržytas. Vokiečiai atiminėjo arklius, o žmonės bijojo net vaikus
vežti į bažnyčią krikštyti. Pakriko bažnytinis choras.
Per karą kun. M. Simonaitis neteko 180 knygų bei daug vertingų
daiktų. Vokiečiai apiplėšė ir Punsko bažnyčią, paimdami varpus, kurių
metalas galėjo tikti karo pramonei – patrankų gamybai.
Karui pasibaigus, Punsko gyventojus išretino ispaniško gripo
epidemija. Mirė drūti ir jauni vyrai. 1919 m. sausį Punsko bažnyčioje
vienu metu buvo pašarvota 18 lavonų. Nebuvo kam šv. Mišių atnašauti, nes kunigai išsivaikščioję po kaimus su šv. Sakramentu. Kunigas
dekanas ragino žmones melstis, kad būtų atitolinta Dievo rykštė. Per
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2 mėnesius Punskas neteko per 360 žmonių. Nebuvo kam karstų dirbti
nei duobių kapinėse kasti.
Atgimstant nepriklausomai Lietuvai kun. M. Simonaitis buvo Lietuvių konferencijos organizacinio komiteto narys, dalyvavo ir pačioje
konferencijoje. Jo ir kitų pastangomis 1918 m. lapkričio 15 d. Punske
buvo įkurta lietuviška savivaldybė, kuriai vadovavo viršaitis Petras
Pacenka. Jam talkino raštvedys P. Kupstas ir keliolika vietinių lietuvių
milicininkų. 1919 m. vasarą, kai į Punską įžengė lenkų daliniai, Punsko
valsčiaus valdyba pasitraukė į Radiškę, o vėliau į Sangrūdą. 1919 m.
parapija dar buvo beveik grynai lietuviška. To laiko gyventojų surašymo duomenimis, Punsko parapijoje lietuviais užsirašė 4666 asmenys,
lenkais 25, žydais – 289.
1919 m. kun. M. Simonaitis prašė vyskupo atleisti jį iš dekano
pareigų, bet vyskupas nesutiko. 1920 m. vasario 6 d. Punsko klebonas
buvo suimtas ir įkalintas Suvalkų kalėjime. Ten jis prarado sveikatą ir
jėgas. Paleistas pasidarė neveiklus. Mirė 1922 m. Ant jo kapo žmonės
pastatė medinį kryželį, kuris ilgainiui gerokai apnyko. Vyresnieji parapijiečiai atsiminė klebono kapavietę, kurią akmenimis pažymėjo po
1957 m. į Punską atėjęs kunigas Antanas Šuminskas.
Kun. Petras Budzeika
Nedaug kas šiandien žino Užujuodelės kaimą (lenk. Zaczarne) ir
ten gyvenusį knygnešį kunigą Petrą Budzeiką. Šis sąmoningas ir susipratęs lietuvis kunigas pirmas Seinų bazilikoje pradėjo sakyti lietuviškus pamokslus. Toks įdomus ir mums reikšmingas faktas, laikui bėgant, beveik užmirštas. Užujuodelės kaimas minimas 1821 m. Punsko
parapijos dokumentuose. Jis nedidukas, įspaustas į vingiuoto Bokšio
ežero krantus.
Šiame kaime 1841 m. sausio 18 d. valstiečių šeimoje gimė būsimasis knygnešys, Seinų kunigų seminarijos auklėtinis, kunigas P. Budzeika. Jis baigė keturias klases kažkurioje Marijampolės apskrities
mokykloje. 1861 m. įstojo į Seinų kunigų seminariją. Kunigu buvo
įšventintas 1865 m. Iki 1873 m. buvo Seinų katedros vikaras. Čia dirbo
seminarijoje prokuratoriumi ir giedojimo profesoriumi. Vienu metu
buvo paskirtas kunigų seminarijos ekonomu. Būdamas Seinų katedros vikaras, pakrikštijo stačiatikio ir katalikės vaiką. Nurodyta kun.
P. Budzeiką atiduoti teismui, kad tas paskirtų bausmę. Seinuose kunigas daug bendravo su knygnešiais ir draudžiamųjų knygų platintojais.
Savo parapijiečiams lietuviams parūpindavo ir nemokamai dalindavo
lietuviškus elementorius.
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Yra išlikęs Lenkijos karalystės vietininko 1873 m. gruodžio
5/17 d. raštas Seinų vyskupui, kad paskyrė P. Budzeiką Jedvabno parapijos vikaru. Juo buvo iki 1881 m. 1881 m. kunigas paskirtas Garliavos klebonu ir Marijampolės dekanato dekanu.
Kun. Budzeika, klebonaudamas Garliavoje, su reikalais dažnai
vykdavo pas vyskupą į Seinus. Seminarijos klierikams beveik visada
atveždavo draudžiamosios lietuviškos spaudos ir knygų, kurių gaudavo iš Kalvarijoje gyvenusio knygnešio kun. Adomo Grinevičiaus.
Kun. P. Budzeika mirė 1907 m. spalio 4 d. Garliavoje.
Kun. Tomas Kedys
Apie šį lietuviškos spaudos platintoją žinome palyginti nedaug.
Lomžos vyskupijos archyve yra kunigo Tomo Kedžio asmens byla, bet
nedaug joje pateikta informacijos.
Kunigas T. Kedys gimė 1843 m. gruodžio 28 d. valstiečių šeimoje
Paužiškiuose šalia Igliaukos. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1864 m.
Kunigu buvo įšventintas 1868 m.
Po šventinimų dirbo vikaru Rudaminoje. Čia penkerius metus,
zakristijonui Motiejui Mikalauskui padedant, platino lietuvišką
draudžiamąją spaudą. Knygas jam pristatydavo knygnešys kun.
M. Sederevičius. Neturtingiesiems maldaknyges ir knygas Kedys dalindavo nemokamai.
1882 m. Kedys buvo Dambraukos (lenk. Dąbrówka) parapijos
administratorius, o 1892–1904 m. ėjo Berznyko parapijos administratoriaus pareigas. Berznyke platino lietuvišką spaudą. 1900 m. Varšuvos
generalgubernatorius nubaudė jį 50 rb bauda, nes nesilaikė policijos nurodymų per vyskupo A. Baranausko vizitaciją.
1904 m. kun. Kedys buvo paskirtas Krasnapolio parapijos klebonu.
Šias pareigas ėjo iki mirties. Mirė 1926 m. kovo 24 d. Krasnapolyje.
Kun. Adomas Lastauskas
Įdomus ir vertas paminėjimo yra draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, Vilniaus lietuvių konferencijos dalyvis, kunigas Adomas
Lastauskas. Jis gimė 1866 m. gruodžio 23 d. valstiečių šeimoje Rudaminoje. Suvalkų gimnazijoje baigė penkias klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1886 m. Seminarijoje įsitraukė į slaptą lietuvių klierikų veiklą,
platino draudžiamąją lietuvišką spaudą, dalyvavo varpininkų suvažiavime Jelgavoje pas J. Jablonskį. Kunigu įšventintas 1891 m.
Baigęs seminariją kun. Lastauskas dirbo vikaru Raigardo parapijoje. 1895 m. pradėjo studijas Fribūro universitete. Jas baigęs, 1899 m.
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sugrįžo dirbti į Raigardą, kur dirbo vikaru. Metus laiko ėjo Bartninkų
parapijos vikaro pareigas, o po to trečią kartą vikaravo Raigardo parapijoje. Čia kunigas, vietinių mozūrų padedamas, ėmėsi knygnešystės. Mozūrai iš Mažosios Lietuvos pargabendavo jam draudžiamosios
lietuviškos spaudos. Lastauskas, ją sudėjęs į vokus, per pažįstamus
išsiųsdavo paštu į Lietuvą.
1909 m. buvo paskirtas Berznyko parapijos administratoriumi.
Čia jis aršiai susikirto su lenkais, kurie tuo metu sukėlė dideles riaušes
dėl pamaldų lietuvių kalba. Galop buvo pralietas kraujas. Bažnyčia
uždaryta.
Marytė Malinauskienė portale punskas.pl rašė: „Iš valstiečių
atsirado šviesesnių žmonių, kurie pareikalavo bent dalies lietuviškų
pamaldų. Nuo 1904 VIII 21 vienas šventadienis buvo paskirtas lietuvių kalba laikomoms mišioms, kitas lenkų pamaldoms. Tai buvo Seinų vyskupijos sprendimas. Jis tik suerzino lenkus, jau pripratusius iš
aukšto žiūrėti į lietuvius. Supykę daužė lietuvius giesmininkus, mušė
lazdomis ir ne vieną sukruvino. Kartą įsidrąsinę lenkai pakėlė ranką
ir prieš prof. kunigą T. Banaitį, kai tas procesijos metu nešė Švč. Sakramentą. Tuo metu sužeistų lietuvių buvo 18, iš jų 4 su pavojingai
pramuštomis galvomis.
Kurį laiką lietuvių tikinčiųjų reikalais nuoširdžiai rūpinosi Berznyko klebonas Adomas Lastauskas (1866–1938). Lenkai jo labai nekentė. 1919 IX 24 jį suėmė ir kaip didžiausią piktadarį kareiviai su
nuogais durtuvais nuvarė į Seinus. Po šio įvykio kunigas buvo iškeltas
į nepriklausomą Lietuvą ir paskirtas Šilavoto klebonu. Čia jis ir mirė.
Berznyko bažnyčia buvo uždaryta, jos kunigai iškilnoti. Lenkai
taip užsispyrė, kad nutarė būti geriau visiškai be bažnyčios, negu sutikti, kad joje būtų meldžiamasi ir lietuvių kalba. Tai stebėdama parapijos lietuvių dauguma atsiskyrė nuo Berznyko parapijos ir įsteigė
naują parapiją Kučiūnuose.“ (http://punskas.pl/is-berznyko-istorijos/)
1917 m. rugsėjo 18–22 d. A. Lastauskas dalyvavo Vilniaus lietuvių konferencijoje, kuri įkūrė Lietuvos Tarybą. Sugrįžęs Berznykan
kunigas organizavo lietuvių parapijiečių susirinkimus, už ką 1919 m.
lenkų suimtas, Seinuose primuštas ir ištremtas į Lietuvą. Čia iki mirties
buvo Šilavoto parapijos klebonas. Mirė 1938 m. liepos 5 d. Šilavote.
Kan. Petras Dvaranauskas
Artimai su Seinais buvo susijęs kanauninkas Petras Dvaranauskas. Tai kunigas, visuomenininkas, knygnešių rėmėjas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, leidėjas.
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Seinuose jis dirbo arba rezidavo 1889–1900 m., 1910–1915 m. ir
1919–1939 m.
Kun. Dvaranauskas yra įdomi, bet mažai mums pažįstama asmenybė. Palyginti su kitais to laikmečio kunigais, nedaug apie jį buvo
rašoma spaudoje. Mažai apie jį yra išlikę rašytinių šaltinių. Dvaranausko asmens byla bei informacija apie jo gyvenimą Seinuose neišliko. Vilkaviškio vyskupijos kurijos archyve yra vos keliolika puslapių,
kuriuose pateikiami ne patys reikšmingiausi kunigo biografijos faktai.
P. Dvaranauskas gimė, kaip nurodyta Seinų vyskupijos kunigų
kalendoriuose, 1863 m. spalio 22 d. valstiečių Andriaus ir Magdelenos
Olekaitės šeimoje Žečkalniuose. (Lietuviškojoje enciklopedijoje nurodyta kita data – 1863 m. spalio 20 d.)
Jaunasis Dvaranauskas augo 1863 m. sukilimo gyvų liudininkų
aplinkoje. Tų žmonių patriotizmas paveikė berniuką. Jaunystėje išugdytas patriotizmas lydėjo jį visą gyvenimą.
Petras mokėsi Marijampolės gimnazijoje. 1880 m. įstojo į Seinų
kunigų seminariją. 1885–1889 m. studijavo Peterburgo dvasinėje akademijoje, kur gavo teologijos magistro laipsnį.
Kunigo šventinimai jam suteikti 1889 m. Neaišku, kas ir kur jį
įšventino. Ar tai padarė Seinų vyskupas Petras Viežbovskis, ar Vilkaviškyje vyskupas Juozapas Oleka? Galop tai galėjo vykti ir Petrapilyje, kur Dvaranauskas baigė dvasinę akademiją.
Jaunas kunigas buvo paskirtas Seinų katedros vikaru ir Seinų
triklasės mokyklos religijos bei moralės dalykų mokytoju. Jis ėjo ir
seminarijos koplyčios kapeliono, t. y. nuodėmklausio, pareigas. Tai
buvo atsakingas darbas, nes dvasios tėvas turėjo didelę įtaką ruošiant
būsimuosius kunigus. Būdamas klierikų religinis vadovas, jis formavo
būsimų kunigų sąžinę, ugdė meilę Dievui, žmogui ir tėvynei. Juozapas
Stakauskas savo knygoje „Naujieji nacionalizmai ir Katalikų Bažnyčia
Lietuvoje“ užrašė: „Kun. Petras Dvaranauskas buvo gudrus tautinės
sąmonės žadintojas.“
Kun. P. Dvaranausko auklėtiniai buvo tuo metu seminarijoje besimokę lietuvių tautos šulai Justinas Staugaitis, Juozas Laukaitis, Juozapas Galeckas ir daugelis kitų.
Kunigaudamas Seinuose (1889–1890 m.), Dvaranauskas bendradarbiavo su žymiausiu to krašto knygnešiu Karoliu Petruškevičiumi.
Iš jo gaudavo lietuviškos spaudos ir ją platino tarp seminaristų.
Iš Seinų jaunasis kunigas nuvyko dirbti vikaru į Seirijus. Vėliau
dirbo Slavikuose, Vladislavove ir Raigarde, klebonavo Adamonyse, Bužine, Silvanonyse. 1910 m. sugrįžo į Seinus. Čia jis rezidavo, darbavosi
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kaip visuomenininkas, lietuviškos spaudos bendradarbis, rašė į „Šaltinį“, „Vadovą“, finansiškai rėmė Seinų „Šaltinio“ spaustuvę. Prasidėjus
Antrajam pasauliniam karui, kunigas išvyko į Rusiją. Apsistojo Voroneže, kur darbavosi kaip karo pabėgėlių dvasios vadovas-kapelionas.
Trečią kartą į Seinus kun. Dvaranauskas sugrįžo 1918 m. 1919–
1920 m. čia jis dirbo vikaru, vėliau katedros bažnyčios rektoriumi
(1920–1923), o 1923–1939 m. rezidavo.
1919 m. lenkų kariuomenė užėmė Seinus. Seminarijos profesoriai bei klierikai buvo ištremti į Lietuvą. Kun. Dvaranauskas įsijungė į
kovą dėl lietuvių tikinčiųjų teisių. Buvo stengtasi iškelti ir jį, bet Lomžos vyskupas nesutiko. Jam paskyrė namų areštą. Vis dėlto kun. Dvaranauskas buvo nepageidaujamas Lomžos vyskupijoje. 1927 m. jis ištremtas į Lietuvą. Kunigo P. Dvaranausko byloje, kuri yra Vilkaviškio
vyskupijos kurijos archyve, įrašyta: „Kunigas Petras Dvaranauskas,
priklausantis Lomžos vyskupijai, lenkų iš Vilnijos ištremtas.“
Ištremtas kunigas, gavęs Kauno arkivyskupijos kurijos sutikimą,
apsigyveno Pažaislio vienuolyne. Čia jis kurį laiką ėjo seserų vienuolių
kapeliono pareigas.
Kaip teigia Lomžos istorikas kun. dr. Vitoldas Jemielity (Witold
Jemielity), 1928 m. kun. Dvaranauskas, gavęs Lenkijos vidaus reikalų
ministerijos leidimą, vėl sugrįžo į Seinus. Čia išbuvo 11 metų. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui priverstas vėl išvykti į Lietuvą. Apsigyveno gimtajame Žečkalnio kaime pas brolį Stanislovą. Vėliau kunigas persikėlė į Barzdų bažnytkaimį, kur patarnavo kaimo bažnytėlėje.
Paskutinius gyvenimo metus kun. Dvaranauskas praleido Marijampolėje pas brolį vienuolį Vincą Dvaranauską, Seinų „Šaltinio“
spaustuvės „Laukaitis, Dvaranauskas, Narijauskas ir Bendrovė“ vieną
iš steigėjų. Mirė 1958 m. lapkričio 19 d.
Kun. Leonas Silvestras Leonavičius
Knygnešys kun. Leonas Silvestras Leonavičius gimė 1843 m.
gruodžio 16 d. valstiečių šeimoje Leskavos kaime, 5 km į pietryčius
nuo Skriaudžių. Leskavos gyventojai šio kunigo pavardės nei jo nuopelnų šiandien jau nebeprisimena.
Apie kun. L. S. Leonavičių yra rašę: V. Biržiška, K. Grinius,
A. Katilius, P. Leonas, J. Totoraitis ir kt.
Nežinia, kokiomis aplinkybėmis ir kodėl Leono tėvai persikėlė į Smalėnus. Čia jaunas Leonas mokėsi keturklasėje mokykloje.
1864 m. įstojo į Seinų kunigų seminariją. Kunigu buvo įšventintas
1869 m. vyskupo M. Valančiaus Kaune.

159

Punsko ir Seinų Krašto knygnešiai

Po šventinimų jaunas kunigas paskirtas Veisiejų parapijos vikaru. Veisiejuose su klebonu Kazimieru Sakavičiumi pradėjo sakyti lietuviškus pamokslus, įvedė lietuviškus poterius ir giedojimus. Čia jis
įsijungė į knygnešystės veiklą. Draudžiamosios lietuviškos spaudos
gaudavo iš kun. M. Sederevičiaus. Savo parapijoje daugiausia platino
lietuviškas maldaknyges ir kitas religines knygas. Antai 150 egz. kun.
M. Brundzos elementorių („Lamentorius lietuwiszkas diel mažu wajku“) kunigas išdalijo dykai savo parapijiečiams.
Vėliau kun. Leonas buvo Vilkaviškio, Kudirkos Naumiesčio ir
Šunskų parapijų vikaras. Dirbant Kudirkos Naumiestyje jam talkino
knygnešė Tomašauskienė, kuri iš Mažosios Lietuvos pargabendavo
draudžiamosios lietuviškos spaudos, knygų ir maldaknygių. Žinome, kad ir pats kun. Leonavičius iš Mažosios Lietuvos parsiveždavo
lietuviškų maldaknygių, kurias dalindavo savo parapijos žmonėms.
1876 m. kun. L. S. Leonavičius buvo perkeltas į Vygrius. Čia
patarnavo tikintiesiems 4-erius metus. Nedaug ką žinome apie šį jo
gyvenimo laikotarpį. 1880 m. jis perėjo dirbti vikaru į Metelius. Čia
Varšuvos generalgubernatoriaus buvo nubaustas 50 rb bauda už tai,
kad be caro valdžios sutikimo ne savo parapijoje laikydavo šv. Mišias.
1883–1884 m. kunigas Leonas dirbo Augustavo dekanate, kur Hožos parapijoje ėjo administratoriaus pareigas. 1884 m. už patarnavimą
buvusiems unitams Varšuvos generalgubernatorius įsakė ištremti jį iš
šios parapijos ir nubausti 150 rb bauda. Kunigas, nepaisydamas caro
valdžios persekiojimų ir baudų, ir toliau kišosi į stačiatikybės reikalus.
1885 m. Varšuvos generalgubernatorius vėl jį nubaudė 150 rb bauda.
1885–1896 m. kun. Leonas buvo Pajevonio bei Aukštosios Panemunės parapijų vikaras. Kunigaudamas Pajevonyje, organizavo
lietuviškos spaudos gabenimą iš Mažosios Lietuvos. Spaudos jis gaudavo iš Bitėnuose gyvenusio ir veikusio M. Jankaus. Draudžiamosios
lietuviškos spaudos ir knygų kunigas parsiveždavo neva lankydamas
pasieny ligonį. Spaudą slėpdavo prie klebonijos esančioje koplytėlėje.
Daug spaudos ir knygų siųsdavo paštu. Knygnešystės darbuose jam
talkino Petras Mikolainis, Elzė Geležiūnienė bei Pajevonio parapijos
patarnautojai. Buvo įskųstas žandarams nežinomų asmenų. Per kratą
nieko nerasta.
Aukštosios Panemunės parapijoje kunigas ir toliau platino lietuvišką spaudą. Jam maldaknygių ir kitų religinių knygų atsiųsdavo
knygnešys A. Baltrušaitis. Į Aukštąją Panemunę spaudos atveždavo
Pajevonio parapijos gyventojai bei Kybartuose akcizo valdininku tarnavęs jo brolis Jonas.
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1896 m. kunigas buvo perkeltas į Balbieriškį. Nuo 1906 m. jis ėjo
šios parapijos klebono pareigas.
Iš Balbieriškio 1906 m. kun. Leonas paskirtas į Lukšių parapiją.
Čia jis nelegaliai rinko aukas. Už tai Suvalkų apygardos teismas nubaudė jį 5 rb bauda.
Kun. L. S. Leonavičius visą gyvenimą platino lietuviškas knygas
ir spaudą, savo lėšomis rėmė „Varpą“, „Šviesą“, „Ūkininką“. 1890 m.
dalyvavo varpininkų suvažiavime Stebuliškėse.
Mirė 1917 m. vasario 18 d. Lukšiuose šalia Šakių.

Užmiršti Punsko ir Seinų krašto knygnešiai
Knygnešių ir daraktorių laikas pažadino tautoje slypintį milžinišką potencialą, įskiepijo žmonių širdyse meilę tautai, kalbai, kultūrai,
literatūrai, knygai. Vargo mokyklose užaugo ir subrendo būsimieji
būsimo lietuvių tautos atgimimo šulai, kurie laikui atėjus šauks tautą
į laisvę ir nepriklausomybę. Tautinis atgimimas nesustabdomai ir negrįžtamai reiškė aiškias pretenzijas, kad net „Varpo“ leidėjai svarstė,
ar eventualus draudimo panaikinimas neatneš žalos, nesulėtins tautinio atgimimo proceso.
Punsko ir Seinų žemė pagimdė daug žmonių, kurie rizikuodami
savo gyvybe, laisve, asmeniniu ar šeimos turtu, platino lietuviškas
knygas ir spaudą. Tarp jų būta ir kunigų, ir pasauliečių, inteligentų ir
paprastų žmonių.
Iš pasauliečių knygnešių labiausiai žinomi yra: Vincas Markevičius iš Giluišių kaimo (Kauno karo muziejaus Knygnešių sienelėje jis
yra įrašytas tarp sunkiai nukentėjusių knygnešių), Karolis Petruškevičius iš Žagarių bei Povilas Matulevičius iš Kreivėnų. Jie palyginti gerai
žinomi mūsų visuomenei, apie juos ne kartą rašėme ir mūsų istorijos
paveldo metraščio „Terra Jatwezenorum“ puslapiuose.
Šiame straipsnyje norėčiau skirti daugiau vietos mažiau žinomiems
arba užmirštiems, bet nusipelniusiems mūsų krašto knygnešiams. Tai
Jonas Kaluškevičius, Vincas Kaminskas, Jokūbas Kazlauskas, Agota
Valinčiūtė ir Milončius iš Navinykų, Povilas Kupstas iš Punsko, Petras
Mikolainis-Noveskis, Juozas Kancleris, Lipskas, Jonas Juozas Durtonas ir daug kitų. Seinų krašte į knygnešystės knygą gražiai įsirašė varpininkas, draudžiamosios spaudos platintojas, gydytojas Juozas Kaukas. 1888 m. jis su kitais įsteigė Varšuvos lietuvių studentų draugiją
„Lietuva“. Prisidėjo prie mėnraščio „Varpas“ įkūrimo. Organizavo
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draudžiamosios lietuviškos spaudos platinimą apylinkėse, pats ją
platino. Savo pinigais rėmė „Varpo“ ir „Ūkininko“ leidimą. Nuo
1891 m. gyveno Seinuose. Ten jis ir palaidotas.
Mūsų krašte knygnešių buvo daug. Ne visų jų pavardės šiandien
visuomenei žinomos. Kai kurių žmonių darbai iš mūsų kolektyvinės
atminties beveik išnykę. Vienas iš tokių buvo Jonas Babkauskas.
Jonas Babkauskas
Ar Vaitakiemio kaime šiandien kas nors girdėjo knygnešio Jono
Babkausko pavardę? Turbūt ne. Apie jį neužsiminta ir Vaitakiemio
kaimo monografijoje (jos autorė Aldona Vaicekauskienė), kurią 2014
metais išleido Punsko „Aušros“ leidykla. Dabar šiame kaime gyvena vieni Babkauskai. Seniau jų būta trejų. Manoma, kad jie visi buvo
išaugę iš vieno kamieno. Benjaminas Kaluškevičius, sudaręs mūsų
krašto knygnešių biogramas, išspausdintas knygoje „Punsko, Seinų ir
Lazdijų krašto knygnešiai ir daraktoriai“ (Punsko „Aušros“ leidykla,
2017 m.), Joną Babkauską paminėjo keliais sakiniais: „[...] tai vienas
iš tų mūsų krašto draudžiamos spaudos platintojų, apie kuriuos žinome labai nedaug. Ūkininkavo Vaitakiemio kaime. Lietuvišką spaudą
platino Vaitakiemyje ir gretimuose kaimuose. Tai būdavo maldaknygės,
laikraščiai (Tėvynės sargas, Ūkininkas, Ūkininkų kalendorius ir kt.) ir
knygelės apie Saulę, Žemę ir planetas (Trumpa geografija, Žaibas ir
griaustinis, Spaudos atradimas, Pirmasis garvežys ir kt.). Iš jo lietuviškos spaudos gaudavo Kazimieras Mielkus.“
Apie Vaitakiemio knygnešį Joną Babkauską savo knygoje „Šeimos lemtis su grotų ženklu“ (Vilnius: Gelspa, 2004; atsiminimai,
laiškai) rašo Jonas Vitalius Mielkus.
Juozas Bielys
Nežinome Juozo Bielio gimimo datos ir vietos. Jis gyveno Navinykuose, keletas kilometrų nuo Punsko.
Juozas Bielys bendradarbiavo su knygnešiu Povilu Kupstu, kuris
tuo metu gyveno ir veikė Punske. Draudžiamąją spaudą Bielys pristatydavo Šlynakiemio kaimo gyventojui Šliaužiui bei Maksimavičiui į
Burokus. Knygų knygnešys gaudavo iš Skaisčių kaime (Liubavo parapija) gyvenusio Miko Vasiliausko. Buvo ilgametis jo talkininkas ir
bendradarbis. Neretai knygų Juozas nusipirkdavo iš Agotos Zigmantaitės knygynėlio Kalvarijoje. Draudžiamąją spaudą Bielys platindavo
savo kaime, Navinykuose, bei apylinkėje. Juozą Bielį mini V. Merkys
savo knygoje „Knygnešys“ (t. 2) bei „Aušroje“ („Nelegalioji spauda
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Suvalkijoje (iki 1905)“. Apie knygnešį „Aušroje“ buvo rašęs mūsų
kraštotyrininkas Jonas Pajaujis. Bielys yra paminėtas 2001 m. Punsko
„Aušros“ leidykloje išleistoje knygoje „Seinijos gyvenvietės ir gyventojai“ bei knygoje „Punsko, Seinų ir Lazdijų krašto knygnešiai ir
daraktoriai“.
J. Bielio mirties data ir palaidojimo vieta nežinomos. Marytė
Malinauskienė Navinykų kaimo monografijoje, kurią išleido Punsko
„Aušros“ leidykla 2014 m., rašo: „Kurioje vietoje galėjo gyventi Juozas Bielys? Kokia jo gyvenimo istorija? Įdomu, kad tuo metu, kai buvo
tvarkomos Punsko kapinės, stovėję seni paminklai, buvo rastas vienas
išskirtinai gražus paminklas, kuriame buvo toks įrašas: „Genovaitė
Bielytė iš Navinykų kaimo“. Mergina mirė jauna, sulaukusi vos 26
metų.“ Nežinome, kas ją siejo su knygnešiu Juozu Bieliu.
Jonas Juozas Durtonas
Šiandien Kreivėnų kaimo gyventojai gerai žino knygnešį Povilą
Matulevičių. Jie net du paminklus yra jam pastatę. Apie kitą Kreivėnų
kaimo knygnešį Durtoną mažai kas žino.
Jonas buvo Martyno Durtono sūnus. Gimė apie 1879 m.
Kreivėnuose, šalia Punsko. Atrodo, daugiausia jis bendradarbiavo
su knygneše Magdalena Radzevičiūte. Lietuviškos draudžiamosios
spaudos parsinešdavo iš Mažosios Lietuvos. Ją platino Punsko
krašte. Knygų slėptuvę turėjo įrengęs Kybartuose pas Jankauską.
Ten palikdavo dalį perneštų per sieną knygų. Vėliau knygas pats
parsigabendavo į Punską arba pasamdydavo vietinius platintojus.
Apie šį knygnešį daugiausia žinome iš Petronėlės Durtonaitės-Jakimavičienės pasakojimų. Jos prisiminimus užrašė rašytojas Justinas Sajauskas. Joną Durtoną „Aušroje“ taip mini Juozas Vaina: „Tokiai padėčiai esant, Punsko Lipskas ir Durtonas, gyvenę miestelio pakraščiuose,
sugrįžę iš prūsų pargabentą literatūrą rūšiuodavę prie uždangstytų langų, kad ne tiktai žandarai, bet ir kaimynai ko nors įtartino nepamatytų.“
(„Paminklai ir tie dvilypiai“, „Aušra“, 1980, nr. 4)
Jonas Juozas Durtonas mirė 1956 m. Ožkiniuose. Punsko kapinėse prie jo kapo yra antkapinis paminklas-stogastulpis.
Vincas Kaminskas
Kampuočių kaime prie Pečiulių sodybos, šalia Kovo 11-osios
paminklo, stovi prieš 9-erius metus pastatytas ąžuolinis stogastulpis,
skirtas Kampuočių kaimo knygnešiui Vincui Kaminskui. Jo autorius
drožėjas Matulevičius iš Lietuvos.
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Vincas Kaminskas gimė 1863 m. Kampuočiuose. Dabar šiuose
namuose gyvena Pečiuliai. Juozas Pečiulis sakęs: „Norėjosi kaip nors
įamžinti šio šviesaus žmogaus atminimą. Jonas Juravičius iš Miroslavo
atsivežė drožėją, kuris padirbo knygnešį vaizduojančią skulptūrą. Ją
pastatėme prie mūsų sodybos. Čia buvo Kaminsko namai, čia jis gimė
ir praleido visą gyvenimą. Jis mano tėveliui paliko 9 ha žemės.“
Iš rašytinių šaltinių žinome, kad Vincas Kaminskas bendravo su
knygnešiais Vincu Markevičiumi ir Juozu Kancleriu. Jie aprūpindavo
jį draudžiamąja lietuviška spauda ir knygomis. Būdavę, kad ir jis pats
parsigabendavo knygų iš Mažosios Lietuvos. Knygas platino aplinkiniuose kaimuose, nunešdavo į Punską. Šiame darbe jam padėdavo
namiškiai. Įkliuvo tik kartą, kai 1900 m. lapkričio 11 d. Punske policininkas atėmė iš jo maldaknygę („Aukso altorių“).
Knygnešį V. Kaminską yra paminėjęs V. Merkys savo knygoje
„Knygnešys“ (t. 3), Juozas Vaina („Paminklai ir tie dvilypiai“, „Aušra“, 1980, nr. 4). Jis minimas ir knygoje „Punsko, Seinų ir Lazdijų
krašto knygnešiai ir daraktoriai“.
Vincas Kaminskas mirė 1953 m. Palaidotas Punsko kapinėse šalia
koplyčios. Antkapinio paminklo užrašas:
VINCAS KAMINSKAS
1863–1953
KNYGNEŠYS
KAMPUOČIŲ KAIMO.

Sesės Kraužlytės
Kraužliai tai viena seniausių mūsų krašte žinomų pavardžių. Ji
užrašyta 1765 m. dokumente (Krawslis). Seses Kraužlytes nedaug kas
šiandien prisimena. Apie jas neužsiminta ir Vaitakiemio kaimo monografijoje, kurią 2014 m. išleido Punsko „Aušros“ leidykla. Kraužlytės yra paminėtos Vytauto Merkio knygoje „Knygnešys“ (t. 3) bei
„Aušros“ puslapiuose („Nelegalioji spauda Suvalkijoje“, „Aušra“,
1983, nr. 2, p. 12). Ten rašoma: „Knygnešiams tekdavo pakęsti ir caro
valdžios, ir vietinių reakcingų asmenų persekiojimą. Antai Vaitakiemio Kraužlytes 1906 m. policijai įskundė kažkoks kaimo gyventojas
ir joms teko bėgti į Ameriką.“ Abejonių kelia data – 1906 m. Galimas
daiktas, kad publikuojant straipsnį įsivėlė klaida. Spaudos draudimas
atšauktas dvejais metais anksčiau – 1904 m.
Kraužlytės yra paminėtos ir knygoje „Punsko, Seinų ir Lazdijų
krašto knygnešiai ir daraktoriai“ (Punsko „Aušros“ leidykla, 2017).
Sesių biogramos sudarytojas Benjaminas Kaluškevičius rašo: „Sese-
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rys. Liet. spaudos joms atnešdavo Vincas Markevičius. Policijai įskundė Kampuočių k. (Punsko vlsč.) valstietis Žilinskas, kad iš Mažosios
Lietuvos seserys parsigabenančios lietuviškos spaudos, paveikslėlių,
škaplierių. Kunigas per pamokslą jas labai sugėdino. Bijodamos policijos persekiojimo išvyko į Ameriką.“
Punsko knygnešys Povilas Kupstas
Tai vienas labiau žinomų iš užmirštų mūsų krašto knygnešių. Povilą Kupstą punskiečiai vadindavo Kupsteliu. Jis gimė apie 1860 m.
Berezninkuose netoli Sangrūdos.
Kupsto tėvai buvo mažažemiai valstiečiai. Tėvas mirė anksti. Povilas daug metų tarnavo pas ūkininkus bernu. Pats išmoko lietuviškai
skaityti. Punsko klebono kun. Simono Norkaus paskatintas, pradėjo
platinti lietuviškas maldaknyges. Dėl draudžiamosios lietuviškos spaudos platinimo jam grėsė areštas, todėl jis, ilgai nedvejodamas, pabėgo
į Ameriką. Ten dirbo anglių kasyklose. Buvo įstojęs į vienuolyną, bet
apsigalvojo ir išėjo iš jo. Vėliau įsidarbino kun. A. Miluko spaustuvėje.
Kun. Milukas jaunystėje mokėsi Seinų kunigų seminarijoje, iš kurios
buvo išmestas už draudžiamųjų lietuviškų knygų platinimą. Kupstas
Miluko spaustuvėje išmoko knygrišystės amato.
Į Punską knygnešys sugrįžo XIX amžiaus pabaigoje (apie
1898 m.). Čia jis įsteigė devocionalijų parduotuvėlę. Tai buvo gera
priedanga lietuviškai spaudai platinti. Kupstas knygas pirkdavo iš
Kalvarijos knygnešės Agotos Zigmantaitės. Jas platindavo Punske
(savo parduotuvėlėje), nunešdavo ir į apylinkės kaimus. Iš karto po
spaudos atgavimo 1904 m. jis Punske įsteigė knygyną. Šis knygynas
buvo įrengtas mediniame namelyje Punsko bažnyčios šventoriuje.
Gaila, kad šio namelio mums nepavyko išsaugoti. Jis dar prieš keliasdešimt metų stovėjo šalia bažnyčios. Savo palikimą – apie tūkstantį
knygų – Kupstas dovanojo Marijampolės gimnazijai.
Pirmojo pasaulinio karo metu Povilas Kupstas slaptai mokė lietuvių vaikus. Karui pasibaigus aktyviai dalyvavo lietuvių veikloje
kuriant Punske lietuvišką valsčių. Kai lietuvių valdžia buvo priversta
pasitraukti į Radiškę, o vėliau į Sangrūdą, Kupstas išėjo su ja. Apsigyveno Sangrūdoje, o vėliau Radiškėje.
Kupstelis labiau už asmeninę laimę mylėjo savo kraštiečius. Liko
viengungis. Visas savo santaupas, visą savo palikimą atidavė labdarai.
Apie knygnešį Povilą Kupstą yra daug literatūros. Apie jį rašė
Jolanta Dapkevičiūtė („Knyga Seinų–Punsko krašto lietuvių kultūroje (iki 1939 m.)“, Punskas, 1996, p. 32), Vytautas Merkys („Knyg
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nešys“, t. 2, 3), Lenkijos lietuvių žurnalas „Aušra“ (K. Kraužlienė,
R. Vitkauskas, „Aušra“, 1978, nr. 3), V. Mingėla („Kun. Antanas Milukas. Jo gyvenimas ir darbai“, Detroitas, 1962, p. 216), J. Petrauskas
(„Knygnešys Povilas Kupstas“, „Voruta“, 1993, bal. 22–28, nr. 16,
p. 2). Povilas Kupstas yra minimas Antano Sendos knygoje „Sendų giminės istorija“ (Čikaga, 1995, p. 103–106) ir rašytojo Justino Sajausko
apsakyme „Kai Punske skambina varpai“. Nemažai informacijos apie
knygnešį pateikia Benjaminas Kaluškevičius knygoje „Punsko, Seinų
ir Lazdijų krašto knygnešiai ir daraktoriai“ (Punsko „Aušros“ leidykla, 2017 m.).
Povilas Kupstas mirė 1940 m. Naujojoje Radiškėje. Palaidotas
Sangrūdos kapinėse. Užrašas ant antkapinio paminklo:
POVILAS KUPSTAS
PUNSKO-SANGRŪDOS
KNYGNEŠYS
ROŽĖ MELEŠKAITĖ.

Jono Basanavičiaus gimtinėje esančio Lietuvos tautinio atgimimo
ąžuolyno Knygnešių giraitėje yra jam pasodintas vardinis ąžuoliukas.
Eilė 5, nr. 1.
Andrius Aluška
Tiems, kam brangus savas kraštas, kas domisi istorija ir ją puoselėja, Andriaus Aluškos pavardė nėra svetima. Tai šviesaus atminimo
Punsko krašto uždraustos spaudos platintojas – knygnešys.
Andrius Aluška išliko žmonių kolektyvinėje atmintyje, Leokadijos
Linkienės, Julijos Siniauskienės ir kitų žmonių pasakojimuose. Jis buvo
aprašytas lietuvių rašytojo Justino Sajausko apsakyme „Kai Punske
skambina varpai“. Šis kūrinys mūsų skaitytojams gerai žinomas, ne
kartą jis buvo publikuotas, spausdinamas vadovėliuose, knygose ir kt.
Vis dėlto palyginti nedaug žinome apie Andrių Alušką. Jis gimė
1862 m. keletą kilometrų nuo Punsko, Radiškėje, prie pat Lenkijos ir
Lietuvos sienos. Pakrikštytas Punsko parapijos bažnyčioje. Dvejus
metus mokėsi savo kaimo daraktorinėje mokykloje, kurią žmonės vadino „škalnu daržu“. Tai darė prieš tėvų valią, nes jie norėjo turėti
ūkyje pagalbininką, ne „mokslinčių“.
Andriaus tėvas buvo pasiturintis ūkininkas, valdė nemažą, 24 ha,
ūkį. Jam pasimirus, ūkį perėmė vyriausias sūnus Kazys. Andrius vedė
pas juos dirbusią samdinę Mariją Judickaitę iš Trumpalio. (Šiandien
per Trumpalio kaimą eina Lietuvos ir Lenkijos siena. Niekas nei lietuviškoje, nei lenkiškoje kaimo dalyje Judickų jau nebeprisimena.) Ūkio
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šeimininkas Kazys brolio vedyboms nepritarė. Jis leido jauniesiems
pasilikti sodyboje, tik pareikalavo, kad Andrius atsisakytų savo kraičio dalies. Dėl brolio atšiaurumo ar dar ir dėl kitų priežasčių Andrius
trečią dieną po vestuvių paliko žmoną ir išvyko į Ameriką. Anapus
vandenyno, Pensilvanijoje, apsigyveno pas savo pažįstamą ir įsidarbino angliakasiu. Amerikoje išbuvo ketverius metus. Grįžęs namo nusipirko žemės ir pradėjo kurti sodybą. Kai padidėjo šeima, Andrius
vėl išvyko į Ameriką. Sugrįžęs atšventė krikštynas, praplėtė ūkį. Po
to dar du kartus buvo Amerikoje. Visus ten uždirbtus pinigus skyrė
savo ūkio reikalams. Jų šeimoje jau augo penki vaikai: du sūnūs ir trys
dukros.
Manoma, kad Vinco Markevičiaus iš Giluišių paskatintas ėmėsi
knygnešystės. Tai buvo sunki ir pavojinga veikla. Justinas Sajauskas
savo apsakyme rašo: „O jie viso labo tebuvo žmonės, kuriems su nešuliu sėlinant per sieną – baisu, įsmukus po ledu – kraupu, o tremiamam
į sibirus – pikta ir graudu. Pagarsindami kartais pavojingus, kartais visai kasdieniškus jų darbus, mes bent menka dalele atlyginame skriaudą, kurią šiems pasiryžėliams padarė praėję dešimtmečiai.“
Parneštas knygas ir spaudą Andrius Aluška slėpė savo namuose. Į Aluškų sodybą vis dažniau ateidavo vietiniai spaudos platintojai.
Vieni atnešdavo draudžiamos spaudos, kiti jos pasiimdavo. Pas Andrių
užsukdavo Liubavo parapijos Skaisčių kaimo knygnešys Mikas Vasiliauskas, Punsko batsiuvys Povilas Kupstas.
Pas Aluškų šeimą viešėdavo punskietė Rožė Meleškaitė, žmonių
vadinama Meleške. Ji beveik visą savo gyvenimą praleido bažnyčios
šventoriuje, nešiodavo knygas net į tolimiausius parapijos pakraščius.
Jos pavardė yra iškalta tame pačiame Sangrūdos kapinių paminkle,
kaip ir Povilo Kupsto.
Su Andriumi Aluška artimai bendravo vienas svarbiausių šio
krašto knygnešių, Giluišių kaimo ūkininkas Vincas Markevičius.
„Raišas dėdė“, kaip jį vadino kaimo žmonės.
Andriaus žmona Marija Judickaitė iš Trumpalio gyvenime daug
buvo mačiusi. Ji išliko jautri tokiems bedaliams ir vargšams, kokia ir
pati buvo jaunystėje. Šelpė neturtinguosius, gydė kaimiečius žolelėmis,
slaugė ligonius, buvo kaimo „daraktorka“. Verpdama (taip kaip vaizduojama „Vargo mokykloje“) mokė vaikus skaityti ir rašyti. Išmokė
skaityti Juozą Grimalauską, Joną Kardoką, Viktorą Vaicekauską, tris
savo dukras (sūnūs mirė maži) ir kitus. Pramokusius skaityti, aprūpindavo literatūra.
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Andrius Aluška, kaip ir kiti knygnešiai, šią veiklą vykdė iš pašaukimo. „Neteko girdėti apie pralobusius knygnešius, o apie nukentėjusius – galima prisiskaityti iki valiai“, – rašė Justinas Sajauskas.
Pavojai neaplenkė ir Aluškų. Kartą į jų sodybą įgriuvo žandarai
ir pradėjo daryti kratą. Iškratę kambarius, sugužėjo prie tvartelio, kuriame buvo užkasta dėžė su knygomis. Tvarte buvo pikta kumelė su
kumeliuku. Žandarai, nenorėję su ja tąsytis, tik numojo ranka ir grįžo
trobon.
Kitą kartą beeinantį su knygomis Andrių ties Vištyčio ežeru pasivijo pasienio sargybiniai. Knygnešys pasileido atgal į Prūsus. Šį kartą
jam pavyko pabėgti.
Atgavus spaudą Andrius Aluška dirbo savo ūkyje. Šventadieniais
su žmona nueidavo į Punską, kur po šv. Mišių šventoriuje pasikalbėdavo su buvusiu savo bendradarbiu Povilu Kupstu. Demarkacinė linija,
o vėliau valstybinė siena atskyrė jo Radiškę nuo Punsko. Naujoji Radiškė, kurioje gyveno Aluškų šeima, tapo Sangrūdos parapijos dalimi,
o Sangrūda – administraciniu centru. Šis valsčius iki 1940 m. vadinosi
Punsko valsčiumi.
Prie Sangrūdos bažnyčios buvo įsteigtos kapinės. Iš šio krašto
knygnešių pirmieji jose atsidūrė R. Meleškaitė ir P. Kupstas, kiek vėliau, 1930-aisiais, čia buvo atlydėtas ir Andrius Aluška. Jo žmona Marija Aluškienė į amžinybę iškeliavo 1939-aisiais.
Sovietiniais laikais Aluškų trobesius melioratoriai nugriovė ir aparė. Vienintelis jų atminimas – tai kapas ir antkapinis paminklas Sangrūdos kapinėse.
Punsko krašto knygnešys Jonas Kaluškevičius
Knygnešys Jonas Kaluškevičius yra mums gerai pažįstamo Lietuvos bibliotekininko, spaudos darbuotojo, kraštotyrininko, daugelio
knygų ir straipsnių apie knygnešius autoriaus Benjamino Kaluškevičiaus senelis. B. Kaluškevičiaus rūpesčiu 2016 m. Punsko „Aušros“
leidykloje pasirodė jo kartu su K. Misiumi sudaryta knyga „Knygnešys IV“. Pernai Lietuvos nepriklausomybės atgavimo 100-mečiui
„Aušros“ leidykloje išėjo „Punsko, Seinų ir Lazdijų krašto knygnešiai
ir daraktoriai“. Tai monumentalus leidinys. Jo sudarytojai: Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius ir Sigitas Birgelis.
Jonas Kaluškevičius gimė 1863 m. liepos 20 d. Cyrailėje šalia Sangrūdos. Nedidelis, apie 26 margų, Kaluškevičių ūkelis negalėjo išmaitinti
gausios jų šeimos.
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Mažas Jonukas tarnavo pas kitus ūkininkus piemeniu, pusberniu, o
galiausiai bernu. Būdamas apie 20 metų, su tėvu Jurgiu nuvažiavo į
mišką pjauti medžių. Griūdamas medis sužalojo Jonui koją. Reikėjo ją
amputuoti.
1888 m. Jonas Kaluškevičius pasipiršo Gertrūdai Kupčinskaitei ir
po vestuvių apsigyveno žmonos ūkyje Būdvietyje. Šeimoje augo penki vaikai. Kaluškevičius dėl savo luošumo nelabai galėjo padėti ūkininkauti. Tai matydamas kunigas Tomas Zubrys, 1885–1894 m. dirbęs
Būdviečio koplyčios kapelionu, paskatino Joną pardavinėti devocionalijas
ir slapta platinti lietuvišką spaudą. Būsimasis knygnešys nusipirko arklį ir
vežimą, kuriame įrengė antrą dugną knygoms slėpti. Pasisiuvo sermėgą
su ilgomis siauromis kišenėmis, į kurias pridėdavo knygų ir lietuviškos
spaudos. Draudžiamų knygų parsiveždavo iš Virbalyje gyvenančio Vinco Danisevičiaus, alvitiškio J. Bradūno, Skaisčių kaimo gyventojo Miko
Vasiliausko. Kaluškevičius užsukdavo pas J. Jasinską į Vilkaviškį, į Marijampolę pas Adomą Smolenską, į Kalvariją pas Juozą Kanclerį. Būdavo,
kad ir Kaluškevičiui į namus atveždavo knygų.
Draudžiamas knygas ir spaudą jis platindavo aplinkiniuose miesteliuose per muges ir atlaidus. Savo prekybos palapinėje viešai pardavinėdavo smulkias galanterijos prekes ir devocionalijas. Lietuviškas daugiausia
religines knygas, maldaknyges slėpdavo giliau. Dažnokai nuvažiuodavo
į Punską, Seinus, Kolietnyką, Smalėnus, Rudaminą, Lazdijus ir Krosną.
Draudžiamos spaudos ir knygų platinimas iš pradžių jam neblogai
sekėsi. Vėliau įkliuvo keturis kartus. Pirmą kartą Lazdijuose. Jono Kaluškevičiaus prekybos palapinėje žandarai rado keletą lietuviškų knygų. Jas
atėmė ir skyrė knygnešiui 20 rb baudą. Antrą kartą Jonas Kaluškevičius
įkliuvo Punske. Kratos metu žandarai konfiskavo 40 lietuviškų maldaknygių. Valsčiuje Jonas turėjo pasirašyti, kad draudžiamos spaudos daugiau
nebeplatins. Po kiek laiko Punske per atlaidus žandarai vėl darė kratą.
Jonas Kaluškevičius spėjo knygas perduoti pažįstamiems žmonėms. Kitą
kartą Kolietnyke žandarai jam paėmė keletą lietuviškų kalendorių. Kaluškevičiui buvo iškelta byla. Ji nutraukta panaikinus spaudos draudimą.
Jonas Kaluškevičius draudžiamą lietuvišką spaudą platino 15 metų.
Už knygnešystę ir draudžiamos spaudos platinimą 1937 m. balandžio 1 d.
jam buvo suteikta 20 Lt valstybinė knygnešio pensija. Jonas Kaluškevičius mirė 1941 m. vasario 20 d. Būdvietyje.
Prie namo Būdvietyje, kur knygnešys gyveno, yra prikalta
jam skirta atminimo lenta. Būdviečio parapijos naujosiose kapinėse
2008 m. buvo pastatytas paminklas „Būdviečio krašto žmonėms“.
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Pirmoje lentoje „KNYGNEŠIAI“ įrašyta: „KALUŠKEVIČIUS JONAS“. Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolyno Knygnešių giraitėje dr. J. Basanavičiaus, tautos gaivintojo, tėviškėje Ožkabalių kaime yra jam skirtas
vardinis ąžuoliukas.
Keletas žodžių apie Knygnešių giraitę. Lankant Lietuvos tautinio
atgimimo ąžuolyną, neįmanoma šios vietos aplenkti. Knygnešių giraitės viduryje yra neužsodintas ratas, kurio centre stovi simbolinis
akmenų aukuras. Į aukurą veda Knygnešių alėja. Pirmasis ąžuoliukas šioje giraitėje buvo skirtas knygnešystės organizatoriui Lietuvoje
– vyskupui Motiejui Valančiui. Prie Knygnešių alėjos auga dr. Jono
Basanavičiaus ir dr. Vinco Kudirkos ąžuoliukai. Už aukuro yra Nežinomo knygnešio ir Žuvusio knygnešio ąžuoliukai. Dešiniame giraitės
kampe – ąžuoliukai knygnešiams, buvusiems tremtyje bei palaidotiems ne Lietuvos žemėje.
Šiuo metu Knygnešių giraitėje auga 144 ąžuolai, tarp jų
115 vardinių, kuriuos sodino ainiai, Knygnešio draugijos nariai,
kraštotyrininkai, mokyklos. Knygnešių giraitę globoja Knygnešio
draugijos Vilkaviškio skyrius.
Knygnešio Jono Kaluškevičiaus vardinis ąžuoliukas yra 8 eilėje,
nr. 6.
SIGITAS BIRGELIS (g. 1961 m. Punske) – poetas, vertėjas, fotografas, žurnalistas, knygų sudarytojas ir redaktorius. Paskelbė straipsnių istorinėmis temomis. Išleido per 20 knygų.
Nuo 1990 m. dirbo „Aušros“ redakcijoje, o vėliau – „Aušros“ leidykloje. Dabar
yra ,,Aušros“ leidyklos direktorius ir vyr. redaktorius.
Nuo 1995 m. Lietuvos rašytojų sąjungos narys.

Sigitas Birgelis
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SEINŲ VYSKUPIJOS DVASININKŲ
PASTORACINĖ, SOCIALINĖ IR KULTŪRINĖ
VEIKLA XIX A.–XX A. PRADŽIOJE
Įvadas. Kalbant apie Seinų (Augustavo) vyskupijos dvasininkų
pastoracinę veiklą reikia pabrėžti vieną svarbų momentą – tai, kokios
kalbos vartojamos pastoracijoje. Šioje vyskupijoje lenkų ir lietuvių tautos gyveno geografiškai kompaktiškose teritorijose. Lietuvių gyvenamose parapijose buvo mažai lenkakalbių parapijiečių. Tai daugiausia
lėmė socialinė gyventojų sudėtis. Mat daugiausia gyveno valstiečių kilmės gyventojų, o bajorų ir miestiečių buvo nedaug. Žinoma, lenkiškos
vyskupijos dalies parapijiečiai tautiškai buvo vienalyčiai. Kalbos klausimų daugiausia kildavo vadinamosiose paribio parapijose ir ten, kur
koncentruodavosi didesnės ar mažesnės lenkų tautybės asmenų grupės.
Reikia pabrėžti, kad kai kuriose parapijose vyko lenkėjimo procesas ir
tai daug priklausė nuo dvasininkų užimtos pozicijos kalbos atžvilgiu.
Dvasininkų įsijungimas į kultūrinį visuomenės gyvenimą priklausė nuo dvasininkijos tautinio sąmoningumo. Iki 1863 m. sukilimo turime nedaug pavyzdžių apie jų pasireiškimą kultūriniame gyvenime.
Šiuo atžvilgiu galime išskirti kunigus Antaną Tatarę, Motiejų Brundzą,
kurie žinomi kaip knygų autoriai. Kunigų įsijungimas į visuomeninį
gyvenimą prasidėjo po 1863–1864 m. sukilimo. Čia turime galvoje kunigų lietuvių visuomeninę veiklą, o apie lenkų dvasininkų visuomeninę veiklą nekalbėsime, nes tai būtų kito tyrimo objektas. Lituanistinė
kunigų veikla pirmiausia pasireiškė draudžiamos lietuviškos spaudos
lotynišku šriftu platinimu, gabenimu ir laikymu. Buvo dvasininkų, kurie prisidėjo prie lietuviškos religinės literatūros kūrimo. Po 1905 m.
revoliucijos kunigų visuomeninis angažuotumas daugiausia reiškėsi
per dalyvavimą draugijų veikloje.
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Istoriografijoje Seinų (Augustavo) vyskupijos pastoracijos ir socialinės bei kultūrinės veiklos problemos yra ne kartą aptartos1. Tačiau iki šiol nėra parašyta apibendrinančio darbo.
Šiame straipsnyje pabandysime panagrinėti tris problemas:
1. Lietuvių kalbos vartojimas pamaldose Seinų (Augustavo) vyskupijos
lietuviškose ir mišriose parapijose. 2. Kunigų įsijungimas į visuomeninį kultūrinį gyvenimą arba veikla, susijusi su slapta lietuviška spauda.
3. Kunigų dalyvavimas draugijų veikloje.
I. Pastoracijos ypatybės
Prof. Vitoldas Jemielity (Witold Jemielity) yra paskelbęs straipsnį apie pastoracijos padėtį Seinų (Augustavo) vyskupijoje2, kuriame
apžvelgė sakramentų administravimą, sekmadienio pamaldų tvarką,
mokymą, gegužines, birželio, spalio ir kitas pamaldas. Dėl to kalbėdami apie dvasininkų pastoraciją daugiau dėmesio skirsime jų santykiui
su lietuvių kalba.
Po trečiojo Lenkijos ir Lietuvos padalinimo iš Žemaičių, Vilniaus
ir Lucko vyskupijų dalių, atitekusių Prūsijai, buvo įkurta Vygrių
vyskupija. 1818 m. iš Vygrių vyskupijos ir dalies Plocko vyskupijos
įkurta Seinų (Augustavo) vyskupija su centru Seinuose. Šias abi vyskupijas sudarė lyg dvi dalys: lietuviškoji ir lenkiškoji. 1860 m. Seinų
(Augustavo) vyskupijoje gyveno 275 tūkst. lenkų ir rusinų, apie 213
tūkst. lietuvių, apie 103 tūkst. žydų ir 32 tūkst. vokiečių3. Parapijų
tinklas vyskupijoje taip pat keitėsi. Įkūrus Seinų (Augustavo) vyskupiją buvo 120 parapijų ir 5 filijos, 1872 m. – 121 parapija ir 14 filijų,
1914 m. – 132 parapijos ir 17 filijų4. Suaugusių tikinčiųjų 1818 m. Seinų
1

2

3
4

Witold Jemielity, „Stan duszpasterstwa w XIX wieku na przykładzie diecezji sejneńskiej“,
in: Studia teologiczne, t. 25, Białystok, Drohiczyn, Łomża, 2007, p. 333–354; Algimantas
Katilius, „Pridėtinių pamaldų kalba Seinų vyskupijos bažnyčiose: XIX a.–XX a. pradžia“,
in: Vyskupo Antano Baranausko anketa dvasininkams (1898 m.), parengė Algimantas
Katilius, Vilnius: LII, p. 11–56; Algimantas Katilius, „Buvusių vienuolių dalyvavimas
Vygrių ir Seinų (Augustavo) vyskupijų pastoracijoje“, in: Terra Jatwezenorum, t. 7,
Punskas, 2015, p. 104–122; Algimantas Katilius, Kunigo Justino Staugaičio visuomeninė
veikla 1905–1915 metais, LKMA Metraštis, t. 31, Vilnius, 2008, p. 11–37; Algimantas
Katilius, Kunigas Justinas Staugaitis – visuomeninių organizacijų kūrėjas XX a. pradžioje,
Soter, 2017, Nr. 61 (89), p. 41–50; Kazys Šapalas, „Žiburio“ draugija ir jos mokyklos,
sudarė Teresė Gustienė, Vida Pukienė, Algimantas Katilius, Marijampolė: Piko valanda,
2009.
Witold Jemielity, „Stan duszpasterstwa w XIX wieku na przykładzie diecezji sejneńskiej“,
p. 333–354.
Ibid., p. 334.
Ibid.
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(Augustavo) vyskupijoje buvo 361325, 1872 m. su vaikais – 554235,
1893 m. – 670183, 1915 m. – 694233. Kartu su gyventojų skaičiaus
augimu daugėjo ir dvasininkų, dirbančių vyskupijoje. 1872 m. jų buvo
263, 1882 m. – 280, 1892 m. – 3185.
Dabar pereikime prie dvasininkų santykio su lietuvių kalba. Jau
kalbėta, kad Seinų (Augustavo) vyskupiją sudarė dvi tautinės grupės.
Tačiau pradžioje reikia pažvelgti apskritai į dvasininkų kontingentą
XIX a. pirmais dešimtmečiais iš pradžių Vygrių vyskupijoje, o vėliau Seinų (Augustavo) vyskupijoje. Iš Prūsijai atitekusių Žemaičių,
Vilniaus ir Lucko vyskupijų dalių daug jų persikėlė į savo vyskupijų
dalis, atitekusias Rusijos imperijai. Dėl to nuo pat Vygrių vyskupijos
įkūrimo pradėjo trūkti dvasininkų parapijose. Padėtį sunkino tai, kad
Vygrių vyskupija neturėjo savo diecezinės kunigų seminarijos. Vienas
iš kelių būdų buvo vienuolių įtraukimas į pastoracinį darbą parapijose. Prūsijos valdžia atiminėjo vienuolynų dvarus ir vienuolynai vienas
po kito užsidarinėjo, o nemažai vienuolių išvykdavo už Prūsijos ribų.
Pirmasis Vygrių vyskupijos vyskupas Mykolas Karpavičius galėjo
pastoraciniame darbe pasikliauti negausiais vietos vienuoliais ir tais,
kurie atvykdavo iš Rusijos imperijos. Prūsijos civilinė valdžia palankiai žiūrėjo į atvykėlius vienuolius ir net padėdavo gauti sekuliarizaciją Romoje.
Taigi prieš įdarbinant vienuolius parapijose, reikėjo gauti sekuliarizaciją nuo vienuolinių įžadų. Tai galėjo padaryti tik Šventasis Tėvas. Pagal prof. V. Jemielity, pirmieji vienuoliai sekuliarizaciją gavo
1799 m. tarpininkaujant karaliui Fridrikui Vilhelmui. Tai buvo vietiniai vienuoliai iš Vygrių kamaldulių vienuolyno, Seinų dominikonų
vienuolyno. Kitais metais ir 1801-aisiais sekuliarizavosi dominikonų
vienuoliai iš Seinų, Virbalio ir Liškiavos6. Tačiau rimtesnės paramos
buvo galima tikėtis iš vienuolių, atvykusių iš kaimyninių vyskupijų,
t. y. Vilniaus ir Žemaičių. Tie lūkesčiai pasitvirtino. 1810 m. sekuliarizacijai buvo pristatyti 8 vienuoliai, 1811 m. – 34, 1814 m. – 21,
1815 m. – 137. Antai 1813 m. vienu kartu sekuliarizaciją gavo 37 vienuoliai8.
Kiek iš viso atvyko vienuolių į Vygrių, o vėliau į Seinų (Augustavo) vyskupiją, sunku pasakyti. Šiek tiek aiškumo įneša archyviniai
5
6

7
8

Ibid., p. 336.
Witold Jemielity, „Zakonnicy w duszpasterstwie, diecezja augustowska czyli sejneńska“,
in: Prawo kanoniczne, 1998, Nr. 1–2, p. 152.
Ibid.
Ibid.
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atvykusių vienuolių sąrašai. Pats didžiausias ir išsamiausias saugomas
Lietuvos valstybės istorijos archyve9. Mažesni archyviniai sąrašai yra
Lomžos vyskupijos archyve10. Šių archyvinių šaltinių duomenis paskelbė straipsnio autorius11. Pagal šiuose šaltiniuose pateikiamus duomenis, į Vygrių ir Seinų vyskupiją nuo XVIII a. pabaigos iki XIX a.
vidurio iš viso atvyko 140 vienuolių. Absoliuti dauguma – iš Vilniaus
vyskupijos ir tik keli iš Žemaičių vyskupijos. Dažniausiai atvykę vienuoliai iš Romos gaudavo sekuliarizaciją ir dirbdavo parapijose, bet
buvo ir nesisekuliarizavusių. Pasitaikydavo ir tokių vienuolių, kurie
sugrįždavo atgal į Vilniaus vyskupiją. Ne visi atvykę vienuoliai buvo
kunigai, buvę ir brolių. Atvykstantieji priklausė įvairioms vienuolijoms: pranciškonų konventualų, augustinų emeritų, basųjų karmelitų, dominikonų, senosios observancijos karmelitų, pijorų, bernardinų,
atgailos kanauninkų, marijonų, bonifratrų, Laterano kanauninkų, trinitorių, benediktinų, bazilijonų, augustinų. Daugiausia atvyko dominikonų ir bernardinų – po 34 vienuolius. Toks margas kontingentas
sudarė problemų vyskupijos hierarchams, kadangi buvo nevienodas
teologinis pasiruošimas, kildavo nesusipratimų dėl bažnytinės drausmės, moralės trūkumų. Buvę vienuoliai parapijose dirbo kapelionais,
vikarais, klebonais. Buvo ir tokių, kurie pakilo hierarchijos laiptais:
du tapo dekanais, šeši buvo patvirtinti Seinų (Augustavo) vyskupijos
katedros garbės kanauninkais. Apskritai vertinant buvusių vienuolių
įsitraukimą į pastoracinį darbą, galima pabrėžti tą aplinkybę, kad buvę
vienuoliai padėjo išspręsti dvasininkų trūkumo krizę Vygrių ir Seinų
(Augustavo) vyskupijose. Tai prisidėjo prie vyskupijos pastoracinių
problemų išsprendimo. Be to, reikia pažymėti, kad daugiau kunigų
trūko lietuviškose vyskupijos parapijose. Iš to, kad daug atvykusių
vienuolių dirbo lietuviškose parapijose (1820 m. iš 114 lietuviškoje
dalyje dirbusių kunigų tik 38 buvo dieceziniai12), galima spręsti, jog
dauguma mokėjo lietuvių kalbą.

Vilniaus vyskupijos vienuolių, gavusių atleidimą nuo vienuolinių įžadų Lenkijos
karalystėje, sąrašas, 1829, in: Lietuvos valstybės istorijos archyvas (LVIA), f. 694, ap. 1,
b. 688.
10
Sąrašas dvasininkų, atvykusių iš Rusijos imperijos vakarinių gubernijų ir dirbančių Seinų (Augustavo) vyskupijos bažnyčiose, 1849-11-30, in: Lomžos vyskupijos archyvas
(ArŁm), sign. II, l. 96–103; Sekuliarizuotų vienuolių sąrašas, b.m., in: Ibid., sign. II 147,
lapai nenurodyti.
11
Algimantas Katilius, „Buvusių vienuolių dalyvavimas Vygrių ir Seinų (Augustavo )
vyskupijų pastoracijoje“, 2015, p. 104–122.
12
Witold Jemielity, „Zakonnicy w duszpasterstwie, diecezja augustowska czyli sejneńska“, p. 155.
9
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Vyskupijoje kunigų trūkumo klausimą galėjo išspręsti tik diecezinės kunigų seminarijos įkūrimas. Dėl to vyskupas Mikalojus Jonas
Manugevičius 1826 m. vyskupijos centre Seinuose įsteigė kunigų
seminariją, kuri nepertraukiamai veikė iki 1915 m. pavasario. Per šį
laikotarpį kunigais buvo įšventinti 826 Seinų kunigų seminarijos auklėtiniai. Reikia nepamiršti fakto, kad iki 1863 m. dar veikė Tikocino
kunigų seminarija. Šių abiejų seminarijų auklėtinių iš esmės pakako
vyskupijos pastoraciniams poreikiams tenkinti.
Jau buvo minėta, kad Vygrių, o paskui Seinų (Augustavo) vyskupijoje trūko dvasininkų, kurie mokėtų lietuvių kalbą ir galėtų dirbti
lietuviškose parapijose. Vienas iš kelių būdų trūkumui pašalinti buvo
jau minėtų vienuolių, kurie mokėjo lietuviškai, įtraukimas į pastoracinį darbą. Šiek tiek jaunuolių iš lietuviškos vyskupijos dalies vykdavo
mokytis į Tikocino kunigų seminariją, bet tokių buvę nelabai daug.
Tad išeitis buvo jaunuolių iš lietuviškos vyskupijos dalies patraukimas
į Seinų kunigų seminariją. Seinai buvo ir geografiškai patogi vieta,
nes įsikūrę lietuviškoje vyskupijos dalyje. Be to, ir vidurinio mokymo
įstaigos (į seminariją stoti reikėjo baigus keturias klases) kūrėsi lietuviškoje vyskupijos dalyje: iš pradžių Seinuose, o paskui Suvalkuose ir
Marijampolėje. Ypač daug auklėtinių į Seinų kunigų seminariją stodavo iš Marijampolės apskrities mokyklos, o vėliau gimnazijos. Pažiūrėkime, ar iš lietuviškos vyskupijos dalies jaunuoliai stodavo į Seinų
kunigų seminariją. Pagal klierikų geografinės kilmės vietą (geografinė
kilmė iš bendro 1196 klierikų skaičiaus nustatyta 910 asmenų) daugiau
jų atvyko iš vyskupijos lietuviškosios dalies (Naumiesčio (Vladislavovo), Marijampolės, Vilkaviškio, Kalvarijos, Seinų apskričių arba dekanatų) – 687 klierikai, tai sudaro 75,5 % bendro 910 klierikų skaičiaus.
Iš lenkiškosios vyskupijos dalies atvyko 178 klierikai (16,9 %). Iš už
vyskupijos ribų atvyko 45 klierikai (4,9 %)13. Tikėtina, kad iš lietuviškosios vyskupijos dalies kilusių klierikų gimtoji arba tėvų namų kalba
buvo lietuvių. Taigi tokie asmenys, gavę kunigystės šventimus, galėjo
įsijungti į pastoracinį darbą lietuviškose parapijose. Reikia pažymėti,
kad seminarijoje lietuvių kilmės klierikai išmokdavo ir lenkų kalbą,
tad pilnavertiškai galėjo dirbti vyskupijos lenkiškose parapijose.
Apie XVIII a. pabaigoje–XIX a. pradžioje pastoracijoje vartojamą lietuvių kalbą neturime duomenų. Tačiau reikia manyti, kad lietuviškose parapijose bent pamokslai buvo sakomi lietuvių kalba. Anot
13

Algimantas Katilius, Katalikų dvasininkijos rengimas Seinų kunigų seminarijoje (XIX
a.–XX a. pradžia), Vilnius: LII, p. 183.
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Jono Basanavičiaus, pirmas oficialiai dėmesį į lietuvių kalbą atkreipė
vyskupas sufraganas Augustinas Polikarpas Marciejevskis, kuris pats
lietuviškai mokėjo. Savo aplinkraščiuose jis pastebėjo, kad vyskupijoje
vartojamos dvi kalbos: lietuvių ir lenkų. Nurodė ganytojiškus laiškus
skelbti „žmonių kalba“, taip pat civilinės valdžios paliepimus iš sakyklų skelbti vietinių gyventojų kalba14. Apskritai vertinant Seinų (Augustavo) vyskupijos vyskupų ordinarų ir vyskupijos valdytojų poziciją lietuvių kalbos atžvilgiu, reikia pabrėžti hierarchų geranoriškumą
šiuo klausimu. Tačiau buvo ir išimčių. Vyskupas Paulius Strašinskis
(1836–1847) griežtai pasisakė prieš lietuvių kalbą, lenkiškus giedojimus ir maldas įvedinėjo grynai lietuviškose parapijose. Tokia vyskupo
pozicija daugiau rėmėsi kultūriniu pagrindu – lietuviams išmokus lenkiškai, pakils jų kultūra.
XIX a. pirmojoje pusėje lietuvių kalbos vartojimas ar nevartojimas pastoracijoje daug priklausė nuo klebono ar kito dvasininko
asmeninės pozicijos. J. Basanavičius pateikė pavyzdžių iš savo gimtosios Bartninkų parapijos. Nuo 1795 iki 1836 m. Bartninkų klebonu
buvęs kun. Andriejus Žepnickis (Rzepnicki) per 40 metų tik silpnai
lietuviškai su žmonėmis galėjo susikalbėti. Viską bažnyčioje lenkų kalba atlikdavo15. Tokio apaštalavimo pasekmes vaizdžiai J. Basanavičius nusakė: „Žmonės ne mokėję nė kokių maldų, nė poterių,
o ir tuos, kuriuos lenkiškai vapaliodavę, nesuprasdavę.“16 Po kun.
A. Žepnickio klebonu tapus kun. Jonui Burdulevičiui (Burduliui)
padėtis pasikeitė, nes pradėjo bažnyčioje vartoti lietuvių kalbą. Šios
naujovės netgi iš pradžių nesuprato parapijiečiai. J. Basanavičius
rašo: „Patįs parapijonai, kurie buvo per ilgą laiką pripratę prie „ponų“
kalbos bažnyčioje, iš pradžių, mat, stėbjąsis, kaip ėsą galima garbint
Viešpatį „mužikų“ kalba ir tikėję, Dievas tik negalįs tokios prastos
jų kalbos, meldžianties, suprast, nė jų išklausytie; bet, laikui bėgant,
ir jie, matydami savo kunįgo pasišventimą bažnytiniuosę patarnavimuosę ir didį uolumą prigimtosios kalbos platinimę, apsipratę su taja
innovacija ir ėmęsi poterių lietuviškai mokintis. Taip palengvėle, kelių
mėnesių tarpę, invesdinęs bažnyčion ne tik lietuviškus pamokslus, bet
ir giesmes.“17 Šis Bartninkų klebono pavyzdys užkrėtė kaimyninių paJonas Basanavičius, „Iš Seinų vyskupystės historijos“, in: Lietuvių tauta, kn. 1, d. 3,
Vilnius, 1909, p. 370.
15
Ibid., p. 378.
16
Jonas Basanavičius, Baudžiava Lietuvoje. Bartininkų kraštas, Vilnius: M. Kuktos
spaustuvė, 1907, p. 47.
17
Ibid.
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rapijų kunigus, ir jie bažnyčiose pradėjo vartoti lietuvių kalbą18. Savo
monografijoje prof. Pranciškus Augustaitis pateikė daugiau pavyzdžių
apie dvasininkų užimtą poziciją. Ilguvos klebonas Pranciškus Kuncevičius (klebonavo 1814–1855) mėgdavęs sakyti pamokslus lenkų
kalba. Per atlaidus važinėdavo į kaimynines parapijas ir ten lenkiškai
sakydavo pamokslus. Tuos jo pamokslus žmonės menkai suprasdavo,
ir jam mirus pasibaigė lenkiški pamokslai19. Ūdrijos parapijoje iš eilės
buvo du klebonai, kurie lenkino parapiją, tai Andriejus Oldakovskis
(Ołdakowski), klebonavęs nuo XIX a. pradžios iki 1832 m., ir Stanislovas Petženiakovskis (Petrzeniakowski), klebonavęs nuo 1832 iki
1860 metų20. Apie lenkų kalbos vartojimo žalą lietuviškose parapijose
savo atsakymuose į vyskupo Antano Baranausko anketą pažymėjo kai
kurių parapijų dvasininkai. Antai Liškiavos parapijos atsakyme rašoma: „Tikėjimo pagrindus parapijiečiai apskritai labai menkai teišmano
dėl to, kad apie 10 metų beveik iki šių dienų buvę labai apleisti čia
valdžiusių dvasininkų; toks pat ir tikinčiųjų mokymo būdas. Kadangi visa parapija susideda iš lietuvių, o mokslai būdavo dėstomi lenkų
kalba, net poterių mokė lenkiškai, dėl ko nesuprasdami tos kalbos, nė
menkiausio supratimo neturėjo ir šiandien vyresnieji turi silpną supratimą apie tikėjimo tiesas, dėl ko įvairūs prietarai, kerai, užkalbėjimai
puikiausiai klestėjo ir iki šios dienos nesiduoda radikaliai, nepaisant
dvasininkijos pastangų, išraunami ir pašalinami. Tik maždaug 10–15
metų, kai buvo įvesta lietuvių kalba, kai pradėta mokyti, katekizuoti ir
skelbti mokymus lietuvių kalba, suprantama visiems parapijiečiams,
moralinė padėtis pamažu pradeda gerėti, ypač jaunesnės kartos visai
kitos dvasios, didesnis religingumas, stropesnis bažnyčios lankymas,
noriai imasi skaityti knygeles ir gana dažnai eina išpažinties.“21 Bloga
padėtis dėl nesuprantamos kalbos vartojimo susidarė ir Metelių parapijoje: „Metelių parapija nuo seno, kiek girdėjau iš dvasininkų, kurie
čia seniau vykdė apylinkių išganymo tvarką, už aplinkines parapijas
religinio ir moralinio švietimo atžvilgiu buvo žemesnė, baisios dvasinės tamsos priedangoje dauginosi ir augo nusikalstamumas ir piktadarybės aukščiausiame laipsnyje, palaidumas, girtuoklystė, kerai, stabai,
Jonas Totoraitis, Sūduvos Suvalkijos istorija, I dalis, antrasis leidimas, Marijampolė:
Piko valanda, 2003, p. 581.
19
P[ranciškus] A[ugustaitis], „Seinų dijecezijos bažnyčių monografija“, in: Vadovas, 1911,
Nr. 34, p. 156.
20
P[ranciškus] A[ugustaitis], „Seinų dijecezijos bažnyčių monografija“, in: Vadovas, 1911,
Nr. 36, p. 392.
21
Vyskupo Antano Baranausko anketa dvasininkams (1898 m.), parengė Algimantas
Katilius, Vilnius: LII, 2012, p. 512–513.
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užkalbėjimai ir kitos nedorybės skverbėsi po visą parapiją, siaubingai
apiplėšdamos tikinčiųjų širdis: ir tatai yra svarbiausia priežastis, kad
šiandien su tokiu sugedusiu pagrindu mažai kas tepriimama; dirbi,
kiek pajėgdamas, o naudos bemaž nematyti. Jeigu ne visą kaltę, tai
bent didesnę jos dalį reikia priskirti dvasininkijai, kuri nesirūpino religiniu liaudies švietimu, nesirūpino, kad žmonės pažintų savo išganymą, kadangi kalbėjo į juos klausykloje ir sakykloje jiems nesuprantama kalba.“22
Liturginė kalba per visą XIX a. buvo lotynų. Tautinių kalbų
vartojimas buvo leidžiamas vadinamosiose pridėtinėse pamaldose:
evangelijos skaitymai, suplikacijos, rožančius, Graudūs verksmai,
procesijų giedojimai, gegužinės, birželio ir spalio mėnesių pamaldos.
Taip pat kalbos klausimas iškildavo ir sakant pamokslus, mokant, katekizuojant. Lietuvių ar lenkų kalbos vartojimas pridėtinėse pamaldose buvo svarbiausias ginčų tarp lietuvių ir lenkų objektas. Kada
prasidėjo masinis perėjimas prie lietuvių kalbos Seinų (Augustavo)
vyskupijos bažnyčiose, sunkiai nustatoma. Tai turėjo prasidėti jau po
1863–1864 m. sukilimo. Ir tai apskritai reikia sieti su tautiniu atgimimu bei tautinės savimonės pasireiškimu Seinų kunigų seminarijoje.
Buvo labai svarbu, kad tautiškai susipratę kunigai susiformuotų dar
besimokydami seminarijoje ir po jos baigimo parapijose prisidėtų prie
parapijiečių tautinio sąmoningumo kėlimo. Lietuvius klierikus Seinų
kunigų seminarijoje imtis lituanistinės veiklos (rinkti liaudies kūrybą,
bandyti patiems rašyti) paskatino lenkų kalbos ir literatūros profesorius Stanislovas Jemiolkovskis, kuris seminarijoje dirbo 1864–1872 m.
Prasidėjusi lietuvių lituanistinė veikla buvo tęsiama vėlesniais metais.
Šis darbas buvo atliekamas įvairiomis formomis ir netgi devintajame
dešimtmetyje įkurta slapta klierikų organizacija. Kalbant apie slaptas
klierikų darbo formas reikia išskirti vieną iš jų – tai klierikų slaptas
lietuvių kalbos mokymasis iki tol, kol 1904 m. į seminarijos mokymo programą oficialiai buvo įvestas lietuvių kalbos dėstymas. Slaptas
lietuvių kalbos mokymas turėjo praktinę reikšmę būsimam pastoraciniam darbui parapijose – išmokti tiek lietuvių kalbą, kad nedarkyta
kalba būtų sakomi pamokslai. Be to, klierikai dalyvaudami organizuotoje veikloje įgaudavo visuomeninio darbo patirtį, kurią galėjo pritaikyti jau dirbdami parapijose.
Istoriografijoje nurodoma, kad pirmutinis dėmesį į lietuvių kalbos
vartojimą bažnyčioje apie 1870 m. atkreipė Veisiejų vikaras Silvestras
22

Ibid., p. 549–550.
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Leonavičius23. J. Totoraitis rašė: „Žmonės tos parapijos, kaip apskritai
tuo laiku dzukai, nemokėjo nei poterių, nei įsakymų, nei katekizmo
ne tik lietuviškai, bet nei lenkiškai, nes lenkų kalba buvo jiems, arba
labai mažai suprantama arba visai nesuprantama. Buvo jie, kaip man
pabrėždamas pasakojo pats kun. Leonavyčius, tik krikštyti pagoniai,
nemokėjusiejie lemtai nė persižegnoti. Kun. Leonavyčiaus kalbinamas
tos parapijos klebonas Sakevičius ėmė ir pats sakyti lietuviškus pamokslus ir leido tai daryti vikarui.“24 Kaip nurodo Jonas Reitelaitis,
kun. S. Leonavičius pargabeno 150 egz. Motiejaus Brundzos lietuviško
elementoriaus ir išdalijo parapijiečiams. Šiame elementoriuje buvo poteriai ir katekizmas, tai jaunuoliai poterius turėjo išmokti lietuviškai25.
Perkeltas į kitas parapijas, kun. S. Leonavičius taip pat bažnyčiose įvedinėjo lietuvių kalbą. Pasakyti, ar visose lietuviškose parapijose buvo
vartojama lenkų kalba, sunku, nes neturime duomenų. Matyt, buvo
parapijų, kur lietuvių kalba vartota nuo seno. Reikia pabrėžti, kad iki
XX a. pradžios lietuviškose parapijose, kur buvo vartojama lenkų kalba, lietuvių kalba savo teises atgavo be didesnių sunkumų. Tai galime
spręsti iš kun. Pr. Augustaičio monografijos, nes aprašydamas parapijas jis nemini kalbinių ginčų26. Lietuvių ar lenkų kalbos vartojimo
klausimas iškildavo vadinamosiose mišriose parapijose ar parapijose,
kur gyveno mažesnė ar didesnė lenkų tautybės asmenų grupė. Vienokie ar kitokie susidūrimai dėl kalbų vartojimo vyko Alytaus, Berznyko, Kalvarijos, Lazdijų, Liubavo, Rumbonių, Seirijų, Simno, Smalėnų,
Veisiejų, Vištyčio parapijose27. Reikia pažymėti, kad vyskupijos hierarchai, spręsdami konfliktines situacijas dėl kalbų vartojimo, stengėsi
atsižvelgti į abiejų bekonfliktuojančių pusių poreikius. Iš paminėtų parapijų plačiausią mastą įgavo konfliktas Berznyko parapijoje. Čia net
buvo keleriems metams uždaryta bažnyčia ir atskirta bei įkurta nauja
lietuviška Kučiūnų parapija. Kalbiniai klausimai Seinų vyskupijos parapijose buvo išspręsti iki Pirmojo pasaulinio karo. Ilgiausia tarpusavyje konfliktavo Vištyčio parapijos tikintieji.

Jonas Totoraitis, Lietuvos atgijimas, Chicago, Ill.: „Draugo“ spauda, [1920], p. 95.
Ibid., p. 95–96.
25
Jonas Reitelaitis, „Veisiejai“, in: Tauta ir žodis, kn. 5, Kaunas, 1928, p. 299.
26
P[ranciškus] A[ugustaitis], „Seinų dijecezijos bažnyčių monografija“, in: Vadovas, 1911,
Nr. 32–1912, Nr. 50.
27
Plačiau žr.: Algimantas Katilius, „Pridėtinių pamaldų kalba Seinų vyskupijos bažnyčiose:
XIX a.–XX a. pradžia“, p. 11–56.
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II. Visuomeninė veikla
XIX a. pirmojoje pusėje kunigų visuomeninė veikla nebuvo ryški.
Jų darbas parapijose daugiausia pasireiškė pastoracine veikla ir sakramentų administravimu. Žinoma, galima būtų kalbėti apie tokius
dvasininkų neordinarinius veiksmus kaip įsijungimas į sukilimus. Po
1863 m. sukilimo dvasininkai pradėjo įsitraukti į lituanistinį visuomeninį darbą. Kalbant apie dvasininkų visuomeninę veiklą, pirmiausia
reikėtų kalbėti apie jų įsijungimą į lietuvių tautinį judėjimą arba į modernios lietuvių tautos formavimą. Šis įsijungimas pasireiškė įvairiomis formomis. Pirmiausia dvasininkai įsitraukė į slaptą veiklą ir tai
buvo susiję su lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis draudimu.
Nuo XX a. pradžios pagrindine dvasininkų visuomeninės veiklos forma tapo dalyvavimas draugijų veikloje.
Knygnešiai ir spaudos platintojai. Kaip vienas iš pirmųjų visuomeninės veiklos pasireiškimų buvo dvasininkų įsijungimas į draudžiamos lietuviškos spaudos gabenimą ir platinimą. Tai buvo slapta dvasininkų veikla.
Pagal Benjamino Kaluškevičiaus ir Kazio Misiaus sudarytą Lietuvos knygnešių ir daraktorių biografinį žinyną pavyko nustatyti, kad
šimtas Seinų (Augustavo) vyskupijos kunigų buvo susiję su knygnešyste ir daraktoryste28. Kunigai prie knygnešystės prisidėjo įvairiomis
formomis: knygnešiai (tokių buvo 29), draudžiamos lietuviškos spaudos platintojai ir organizatoriai, knygnešių globėjai ir rėmėjai. Daugiausia kunigai prisidėjo prie draudžiamos lietuviškos spaudos platinimo ir jo organizavimo. Trys dvasininkai buvo nubausti. Kun. Juozapas
Arnastauskas dvejiems metams ištremtas į Smolenską29, kun. Petras
Povilas Bulvičius už lietuviškos spaudos platinimą ir priklausymą
„Sietyno“ draugijai nubaustas 6 mėn. kalėti ir 3 metams tremties30,
kun. Vincentas Dargis nubaustas 3 metams tremties ir tremties vieta
pasirinko Niežiną (Černigovo gub.)31. Plačiau aptarsime labiau nusi-

Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius, Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864–1904,
Vilnius: Diemedžio leidykla, 2004; Tas pat, 2-oji knyga, Vilnius: Diemedžio leidykla,
2014.
29
	Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius, Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864–
1904, Vilnius: Diemedžio leidykla, 2004, p. 34.
30
Ibid., p. 90.
31
Ibid., p. 111.
28
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pelniusių dviejų kunigų knygnešių veiklą: Martyno Sederevičiaus ir
Adomo Grinevičiaus.
Kun. Martynas Sederevičius (1829–1907) gimė Plėgų kaime,
Lukšių parapijoje. Mokėsi kun. Antano Tatarės įsteigtoje mokykloje
Lukšiuose, vėliau Marijampolėje pas marijonus ir Marijampolės keturklasėje mokykloje. Pabaigus mokslus Marijampolėje, M. Sederevičių
ėmė globoti jo pusbrolis kun. Antanas Marcinskis (Martynaitis), kuris
dirbo Varšuvos arkivyskupijoje. Varšuvoje dar pasimokė ir įstojo į tenykštę kunigų seminariją32. 1855 m. įstojo į Seinų kunigų seminariją.
1858 m. lapkričio 27 d. vyskupas Motiejus Valančius įšventino Varniuose kunigu. M. Sederevičiaus slaptas veikimas susijęs su Sudargo
parapija, kur jis nuo 1873 m. klebonavo. Vienas pirmųjų kun. M. Sederevičiaus biografų kun. Justinas Staugaitis jo veiklą vertino dviprasmiškai: „Lietuvių judėjimo šiandieninėje jo prasmėje Sederevičia ir nesuprato ir, galima sakyti, nekentė. Ypač smarkiai piktinosi kai kuriais
„Aušros“ prieš tikėjimą išsišokimais. Vienok Sederevičia didelį atliko
darbą spaudos uždraudimo laiku: viena, spausdino lietuviškąsias knygas, antra, platino jas po žmones.“33 Taigi kun. M. Sederevičius ne tik
subūrė knygnešius, bet ir pats dirbo literatūrinį darbą – rašė ir vertė
religinio moralinio turinio knygas, jas spausdino. Anot M. Sederevičiaus, knygų leidimas ir platinimas buvo dvi vieno darbo dalys. 1875–
1903 m. jis parengė ir išleido apie 30 knygų ir maldaknygių34. Kaip
rašo Vytautas Merkys, tarp tų knygų nebuvo politinio turinio leidinių
ir beletristikos, bet: „Nereikia pamiršti, kad tuo metu religinė moralinė knyga turėjo didžiausią paklausą, ji pasiekdavo visus, net mažai
raštingus žmones. Šiais lietuviškais leidiniais buvo sudaromas barjeras
plisti tokiai pačiai kitakalbei literatūrai, prisidedančiai prie rusifikacijos ir polonizacijos.“35 Literatūriniam darbui kun. M. Sederavičius
turėjo pagalbininkų ratą: vertėjų, kalbos žinovų, perrašinėtojų. Artimi
bendradarbiai buvo Juozas Antanavičius, Serafinas Kušeliauskas ir
kiti. Atgabentas iš Prūsijos knygas paslėpdavo pas patikimus Sudargo apylinkių gyventojus. Pasitaikius gerai progai, ypač naktimis, kun.
M. Sederevičius išvežiodavo knygas į kaimyninius miestelius ir įduoJonas Matijošaitis, Knygnešių tėvas kunigas Martynas Sederevičius. Trečioji laida,
parengė Birutė Matijošaitytė, Vilnius, 2012, p. 8.
33
Meškus (Justinas Staugaitis), „Keli žodžiai apie vieną nepaprastąjį mūsų praeities veikėją“, in: Vilties priedas, 1914, Nr. 5/6, p. 143.
34
	Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius, Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864–
1904, Vilnius: Diemedžio leidykla, 2004, p. 415.
35
Vytautas Merkys, Knygnešių laikai. 1864–1904, Vilnius: Valstybinis leidybos centras,
1994, p. 246.
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davo platintojams. Su knygomis pasiekdavo įvairias Suvalkijos ir
Žemaitijos vietas ir gana tolimas vietoves Kapčiamiestį, Seinus. Knygoms platinti buvo subūręs nemažai pagalbininkų36.
Kitas nusipelnęs knygnešys buvo kun. Adomas Grinevičius
(1845–1932). Gimė 1845 m. sulenkėjusioje bajorų šeimoje Liudvinavo parapijoje. Besimokydamas Marijampolėje ir Seinų kunigų seminarijoje atgaivino lietuviškumą. Kunigu įšventintas 1870 m. birželio
26 d. Plačiausiai savo knygnešio veiklą išvystė vikaraudamas Ūdrijos
(nuo 1871 m.) ir Kalvarijos (nuo 1878 m.) parapijose. 1891 m. paskirtas Ūdrijos parapijos klebonu. Neišlaikęs įtampos 1894 m. nutraukė knygnešystę. Kun. A. Grinevičius bendradarbiavo su knygnešiais
kun. M. Sederevičiumi, Juozu Kancleriu, Antanu Švedu. Jam pavyko
sukurti lietuviškos spaudos platinimo tinklą Pietų Lietuvoje. Spaudinius veždavo pats arba klebono vežėjas. Platino ne tik religinę, bet ir
pasaulietinę literatūrą. Buvo suorganizavęs „Šviesos“ skaityklą-knygyną netoli Kalvarijos esančiame Jurgežerių kaime37. Anot amžininkų, per Kalvariją ėjo šimtai tūkstančių egzempliorių lietuviškų raštų38.
Lietuvišką literatūrą taip pat pristatydavo Seinų ir Kauno kunigų seminarijoms. Juozapas Stakauskas apie A. Grinevičių rašė: „Ilgus metus pristatinėdavo Seinų seminarijai lietuviškos literatūros Kalvarijos
vikaras kun. Adomas Grinius-Grinevičius. Buvo tai idealus žmogus.
Tiek daug metų varė kontrabandą su pasišventimu ir niekad neįkliuvo, netgi nebuvo įtartas.“39 Įtarimų susilaukdavo ir žandarai darydavo
kratas, bet iš anksto perspėtas suspėdavo lietuvišką spaudą paslėpti.
Iš pateiktos apžvalgos apie Seinų (Augustavo) vyskupijos kunigų įsijungimą į draudžiamos lietuviškos spaudos platinimą galima
padaryti pora išvadų: 1. Tai buvo gana masiškas kunigų įsitraukimas
į kultūrinę ir kai kuria prasme galima traktuoti kaip politinę (pasipriešinimas oficialiai carinės valdžios politikai) veiklą. 2. Plėtodami
šią nelegalią veiklą kunigai prisidėjo prie lietuvių tautinio atgimimo
plėtojimo.

36
37

38

39

Ibid., p. 248.
Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius, Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864–
1904, Vilnius: Diemedžio leidykla, 2004, p. 158.
[Antanas Milukas], Spaudos laisvės ir Amer. liet. organizuotės sukaktuvės. Antra laida.
Pranaičių Julės lėšomis, Philadelphia, Pa, b.m., p. 93.
Juozapas Stakauskas, Naujieji nacionalizmai ir Katalikų Bažnyčia Lietuvoje, sudarė
Algimantas Katilius, Vilnius: Aidai, 2002, p. 217.
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Socialinis projektas. Čia turime galvoje 1905 m. pabaigoje kun.
Justino Staugaičio Marijampolėje įsteigtą vaikų darželį, tada vadintą
„apsargos namais“. Kun. J. Staugaičio įsijungimą į visuomenės reikalų
sprendimą lėmė faktas, kad jis dešimtmetį dirbo Varšuvos arkivyskupijoje ir gerai susipažino su lenkų pastangomis spręsti įvairias socialines ir kultūrines problemas.
Apie darželio įkūrimo aplinkybes ir jo veiklą yra nedaug išlikusių
paliudijimų. Archyvuose išlikusi tik byla apie darželio įregistravimą
civilinės valdžios institucijose. Registracija pavyko ne iš pirmo karto,
o prireikė net trijų bandymų40. Darželio veiklos organizavimui buvo
įkurta Šv. Kazimiero draugija. Suvalkų gubernatoriaus patvirtintuose
įstatuose sakoma: „Marijampolės mieste kaip ir visuose miestuose gyvena daug neturtingų šeimų, kurių vaikai auklėjami pačiomis kukliausiomis sąlygomis: tėvai visą dieną dirba ne namuose, vaikai būna be
jokios priežiūros ir atsiduria gatvės blogoje įtakoje. Tam kad būtų pagelbėta nelaimingiems tėvams steigiama Marijampolės mieste dienos
prieglauda Šv. Kazimiero pavadinimu. Prieglaudai vadovauja specialiai pasirengusi, žinanti Frebelio [Fröbel] metodą globėja (auklėtoja).
Į prieglaudą priimami nuo 3 iki 8 metų abiejų lyčių katalikų tikėjimo
vaikai. Taip kaip minėtoji prieglauda savo veiklai neturi jokių lėšų,
tai Marijampolės miesto katalikų tikėjimo gyventojai įsteigė tokiu pačiu pavadinimu draugiją, kurios nariai savo įnašais sukurs kapitalą,
reikalingą įstaigos išlaikymui.“41 Šiek tiek apie vaikų darželio veiklą
sužinome iš „Žiburio“ draugijos protokolų ir steigėjo kun. J. Staugaičio atsiminimų. 1906 m. spalio 1 d. vykusiame visuotiniame „Žiburio“ draugijos susirinkime konstatuota: „Draugija įsteigė „apsargos
namus“ šventojo Kazimiero vardu, kur gauna prieglaudą apie 60 neturtingų tėvų vaikų.“42 Vysk. J. Staugaitis taip pat savo atsiminimuose
pažymi, kad darželyje buvo auklėjama apie 60 lenkų ir lietuvių tautybių vaikų43. Plačiau apie vaikų darželio kontingentą ir veikimo sąlygas
jo įkūrėjas rašė: „Į vaikų darželį kandidatai, aišku, turėjo būti imami iš
vadinamųjų miesto drumzlių: girtuoklių, tėvų vaikai, vaikai pavainikiai – tai, žinoma, bus pirmieji kandidatai į tokią įstaigą. Bet tokiems

40

41

42
43

Plačiau žr.: Algimantas Katilius, „Kunigo Justino Staugaičio visuomeninė veikla 1905–
1915 metais“, p. 14–15.
Marijampolės Šv. Kazimiero draugijos neturtingų katalikų tikėjimo vaikų prieglaudai
įstatai, in: LVIA, f. 1009, ap. 1, b. 729, l. 15.
Marijampolietis, „Marijampolė“, in: Šaltinis, 1906, Nr. 29, p. 458.
Justinas Staugaitis, Mano atsiminimai. II papildytas leidimas, parengė vysk. Jonas Boruta SJ, dr. Regina Laukaitytė, Algimantas Katilius, Vilnius: LKMA, 2006, p. 199.
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vaikeliams globoti kaip tik sunku bus gauti paramos iš kaimiečių. Ką
jie čia, girdi, maitinsią mergų ir miesto valkatų vaikus! Kaimiečiams
reikią piemenų. Jei tokie vaikai būsią tam tikroj įstaigoj globojami ir
mokomi, tai iš kur ūkininkai piemenų gausią? Vaikų darželis tegalėjo
būti suprantamas tik inteligentams. Bet šie Marijampolėje, deja, dažniausiai buvo lenkai, ypač tie, iš kurių darželiui galima buvo tikėtis
materialės paramos. Aišku, čia reikėjo elgtis diplomatiškai: visiškai
nekelti tautybės klausimo, tik pabrėžti katalikybės dėsnis. Taip ir buvo
padaryta. Buvo įkurta Šv. Kazimiero Draugija vaikų darželiui remti.
Draugijos įstatai buvo parašyti lietuviškai, bet nariais buvo priimami visi katalikai, ar jie būtų lietuviai ar lenkai, kurie tik pasižadėjo
tam tikrą mokestį duoti darželio naudai. Steigiamajam Šv. Kazimiero
Draugijos susirinkime buvo kalbama lietuviškai ir lenkiškai. Lenkų į
draugiją įsirašė ar tik ne daugiau, kaip lietuvių. Lenkai statė draugijos
valdybai tik vieną sąlygą: jei darželyje būsią lenkų vaikų, tai jie turi
būti poterių mokomi lenkiškai. Sunku buvo su tuo nesutikti.“44 Toks
tautinis reveransas nepatiko karštiems patriotams lietuviams ir ėmė
triukšmą kelti prieš darželio steigėją ir patį darželį – esą palaikoma
lenkybė ir bus lenkinami vaikai. Realybė parodė, kad ta lenkiškumo
baimė nebuvo pagrįsta. Beveik visi darželio auklėtiniai buvo lietuviukai, nors atsirado keletas, kurių tėvai pareikalavo poterių mokyti
lenkiškai. Visa kita darželyje – žaidimai, dainelės, giesmelės ir visos
darželio pamokos vyko lietuviškai. Dėl to vaikai lenkai išmoko darželyje gražiai kalbėti, giedoti ir dainuoti lietuviškai45.
Darželis veikė dar 1908 m. ir tai matyti iš „Žiburio“ draugijos
1908 m. gegužės 31 d. vykusio susirinkimo protokolo: „Prašant Šv.
Kazimiero Valdybai prisidėti prie laikymo mažučių vaikų apsaugos,
„Žiburio“ susirinkimas nutarė: Tik tuomet galima būsią prisidėti prie
apsaugos namo, kada 1) Šv. Kazimiero valdyba susidės pusiau iš „Žiburiečių“ ir Kazimieriečių, 2) jeigu miestas ir toliau neatsisakys prisidėti prie apsaugos, 3) jei bus priimama apsaugon vaikai tiktai tikri
našlaičiai arba visai nuvargusių tėvų, 4) jei bus priimama našlaičiai
ir iš kaimų.“46 Kun. J. Staugaitis vaikų darželio idėją siekė paskleisJustinas Staugaitis, „Lietuvybės ir kultūros bare prieš 30 metų“, in: Židinys, 1936,
Nr. 10, p. 323–324.
45
Ibid., p. 324.
46
„Žiburio“ draugijos susirinkimo protokolas, 1908-05-31, in: Lietuvos istorijos instituto
bibliotekos rankraštynas (LIIBR), f. 4−435, l. 56. Kazys Šapalas teigia, kad darželis
buvo uždarytas 1907 m. Žr. Kazys Šapalas, „Žiburio“ draugija ir jos mokyklos, sudarytojai Teresė Gustienė, Vida Pukienė, Algimantas Katilius, Marijampolė: Piko valanda,
2009, p. 213.
44
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ti plačiau ir ta proga paskelbė straipsnį spaudoje47. Apie vaikų auklėjimo svarbą straipsnio autorius rašė: „To nuo mūsų reikalauja ir
mūsų krikščioniškasis tikėjimas ir mūsų pačių labas, nes juo daugiau
bus dorų žmonių, juo šiame pasaulyje bus ramesnis ir laimingesnis
gyvenimas.“48 Nepaisant visų pastangų, vaikų darželis Marijampolėje
ilgai neišsilaikė. Apie priežastis, kodėl jis nustojo veikęs, kun. J. Staugaitis atsiminimuose rašė: „Pačiam steigėjui dideliu vargu pavyko prie
darželio išlaikyti lenkus ir lietuvius. Steigėjui išvykus iš Marijampolės,
kilo lietuvių ir lenkų ginčai ir žuvo darželis. Antrą kliūtį sukėlė kaimiečiai ūkininkai. Jie darželio stačiai kęste nekentė. Ūkininkai ne tik
darželiui nieko neduodavo, bet ir smarkiai prieš jį agitavo.“49 Suvalkiečių ūkininkams reikėjo piemenų gyvuliams ganyti, o kas ganys, jeigu
neturtingi vaikai „būsią tam tikroj įstaigoj globojami ir mokomi“50.
Nepaisant nesėkmės, vaikų darželio įsteigimą Marijampolėje reikia
vertinti kaip pirmą tokio pobūdžio socialinę iniciatyvą Lietuvoje.
„Žiburio“ draugija. Prie svarbiausių Seinų (Augustavo) vyskupijos dvasininkų kultūrinio veikimo darbų reikia priskirti švietimo
draugijos „Žiburys“ įkūrimą Marijampolėje. Šios draugijos įkūrimo
iniciatyva taip pat priklausė visuomeniškai aktyviam kunigui J. Staugaičiui51.
„Žiburio“ draugijos steigiamasis susirinkimas vyko 1906 m. gruodžio 6 d. Marijampolėje. Kun. J. Staugaičio nuopelnai steigiant draugiją akivaizdūs. Steigiamojo susirinkimo protokole tiesiogiai nurodoma,
kad kun. J. Staugaitis sumanė, sukvietė susirinkimą ir įsteigė Marijampolėje draugiją, kurios tikslas šviesti žmones. J. Staugaitis parašė
įstatus draugijai, kuriai suteiktas pavadinimas: Lietuvių krikščionių
draugija „Žiburys“. Šiuos įstatus perskaitė susirinkime ir susirinkimo
dalyviai juos vieningai priėmė52.
Steigiamajame susirinkime išrinkti draugijos valdymo organai.
Valdybos pirmininku tapo kun. J. Staugaitis, pagalbininku – Vosylius,
Meškus (Justinas Staugaitis), „Apie vaikų auklėjamuosius namus“, in: Šaltinis, 1907,
Nr. 9, p. 131–133.
48
Ibid, p. 132.
49
Justinas Staugaitis, Mano atsiminimai, p. 199.
50
Ibid, p. 198.
51
Apie „Žiburio“ draugijos įkūrimo aplinkybes ir tikslus plačiau žr.: Algimantas Katilius,
Kunigas Justinas Staugaitis – visuomeninių organizacijų kūrėjas XX a. pradžioje,
p. 44–46.
52
„Žiburio“ draugijos steigiamojo susirinkimo protokolas, 1906-01-06, in: LIIR, f. 4−434,
l. 1.
47
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iždininku – Vincas Penčyla, knygininku – kun. Tautkevičius, sekretoriumi – Antanas Staugaitis. Revizijos komitetą sudarė: Kriaučiūnienė,
Kazimieras Gavėnas, Chmieliauskas. Atskaitų komitetą: kun. Motiejus
Gustaitis, Petras Kriaučiūnas, Motiejus Endziulaitis53. Apie draugijos
pirmininko rinkimus įdomų faktą pateikė kun. Antanas Uogintas: įkūrus „Žiburio“ draugiją, kai buvo renkamas jos pirmininkas, daugiau
balsų gavo kun. M. Gustaitis, bet jis atsisakė, užleisdamas pirmininko vietą steigėjui54. Kun. M. Gustaitis buvo Marijampolės gimnazijos
tikybos mokytojas ir dėl to buvo labiau žinomas Marijampolėje nei
neseniai čia apsigyvenęs kun. J. Staugaitis.
Apie kunigų dalyvavimą „Žiburio“ draugijos veikloje ir tuo pačiu
apie visuomeninį jų aktyvumą galima spręsti iš jų užimamų vadovaujamų vietų draugijos skyriuose. „Žiburio“ draugija buvo įsteigusi 63
skyrius įvairiose Suvalkų gubernijos vietose. Skyriuose valdyba susidėjo iš tokių pareigybių: pirmininko, pavaduotojo, iždininko, knygininko ir sekretoriaus. Pagal Kazio Šapalo surinktus duomenis, kunigai
skyrių pirmininkais buvo 57 skyriuose. Visai valdybose jų nebuvę trijuose skyriuose. Kituose skyriuose, kur kunigai nebuvo pirmininkai,
jie įėjo į valdybų sudėtį. Parapijose, kur dirbo keli dvasininkai, valdybos nariais tapdavo du ar trys. Antai Kalvarijos skyriuje valdybos
pirmininkas, pavaduotojas ir iždininkas buvo kunigai. Marijampolės
skyriuje kun. Vladas Draugelis įvairiais metais buvęs pirmininkas, pavaduotojas, iždininkas ir labai pasižymėjo savo veiklumu. Naumiesčio skyriuje vienu ar kitu metu pirmininkas, iždininkas, knygininkas,
sekretorius buvo dvasininkai. 1907 m. Pajevonio skyriuje kunigai ėjo
pirmininko, pavaduotojo ir knygininko pareigas, o 1906 m. Punsko
skyriuje – pirmininko, pavaduotojo ir iždininko. Seinų skyriaus valdyboje visą laiką pirmininkas buvo kunigas, vienais ar kitais metais
pavaduotojas, iždininkas, knygininkas taip pat buvę dvasininkai.
1907 m. Simno skyriuje kunigai ėję pirmininko, iždininko ir sekretoriaus pareigas, o Vilkaviškio skyriuje vienais ar kitais metais valdyboje buvę pirmininku, pavaduotoju, iždininku, sekretoriumi. Kybartų
skyriuje valdybą sudarė tik pasauliečiai, kadangi čia nebuvo katalikų bažnyčios. Kybartai priklausė Virbalio parapijai ir jos klebonas
nenorėjo, kad parapijoje būtų du „Žiburio“ draugijos skyriai. Dėl to
Kybartų skyrius veikė tik 1907–1908 metais55. Paluobių skyriuje visi
Ibid., l. 7.
Iš kun. Antano Uoginto atsiminimų, b.d., in: LNMBRKRS, f. 197–119, l. 11.
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valdybos nariai buvo ūkininkai. Taip pat kunigų nebuvę Tabakinės
skyriaus valdyboje. Aukštojoje Panemunėje skyrius įsteigtas 1913 m.
ir valdybą sudarė vien pasauliečiai. 1910 m. įsteigus Šventežerio skyrių jam vadovavo ūkininkai. Tik 1910 m. iždininkas buvo kun. Antanas Šmulkštys, o 1914 m. sekretorius kun. Jonas Reitelaitis56. Taip pat
Višakio Rūdos skyriui vadovavo ūkininkai, tik knygininkas buvo kun.
Feliksas Martišius57.
Vieno ar kito skyriaus veikla dažnai priklausė nuo kunigų veiklumo. Antai iš Lankeliškių 1911 m. iškėlus kun. Juozą Luckų „Žiburio“
skyriaus veikimas apmirė ir jau neatsigavo58. 1912 m. kun. Juozapą
Laukaitį išrinkus atstovu į IV dūmą Leipalingio skyriaus veikla apmirė59. Lukšių skyriuje, kol vadovavo kun. Juozapas Skinkys, veikimas
buvo intensyvus. Jį pakeitęs kun. Pranciškus Garmus nepajėgė taip
sėkmingai vadovauti ir sumažėjo narių skaičius, skyriaus pajamos.
Atkėlus energingą vikarą kun. Leoną Seniūną skyriaus veikimas vėl
suaktyvėjo60. Simno skyrius vadovaujant kun. Pranui Račiūnui veikė
aktyviai. Jį iškėlus skyriaus veikla sumažėjo, netgi biblioteka nustojo
veikti. 1910 m. atkėlus kun. Juozą Danielių veikla vėl pagyvėjo. Pradėjo veikti biblioteka, skaitykla61. Kartais skyriaus veikimui įtakos
turėdavo kunigo tautinis nusistatymas. Į Liubavo parapiją atkeltas vikaras Matas Plaušinaitis rėmė lenkus, stengėsi likviduoti lietuviškas
organizacijas, panaikinti jų veiklą. „Žiburio“ draugijos skyriaus kun.
M. Plaušinaičiui nepavyko panaikinti, bet veikla buvo pristabdyta.
1909 m. į Liubavą atkėlus vikaru kun. Juozapą Montvilą skyrius imta
atgaivinti62. Sintautų skyriaus veikla beveik sustojo, kai 1907 m. sudegė Sintautų bažnyčia63.
Iš visų „Žiburio“ draugijos skyrių pats stipriausias buvo Marijampolės. Šis „Žiburio“ skyrius buvo vadinamas centriniu ir iki
1908 m. skyriaus valdyba drauge ėjo draugijos centro pareigas64. Jis
plačiausiai išvystė iš visų draugijos skyrių veiklą. K. Šapalas rašo:
„Skyriaus veikimas buvo platus. Jis laikė knygyną, skaityklą, senelių prieglaudą, dvi pradžios mokyklas, suaugusiųjų kursus, įsteigė ir
56
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padėjo išlaikyti mergaičių progimnaziją, turėjo artistų mėgėjų būrelį,
kuris rengė vaidinimus ne tik Marijampolėje, bet ir kitose Sūduvos
vietose. Skyriaus iniciatyva Marijampolėje įsteigta Krikščionių darbininkų draugija, Blaivybės draugija, „Žagrės“ sindikatas ir dar kitos
organizacijos. Skyrius buvo vienas iš rengėjų pirmosios lietuvių žemės
ūkio parodos Marijampolėje, įvykusios 1911 m.“65
„Žiburio“ draugijos vienas iš pagrindinių uždavinių buvo švietimas. Draugija pradžios mokyklas buvo įsteigusi šiose vietovėse: Degučiuose–Kvietiškyje, Garliavoje, Gudaičiuose, Igliaukoje, Kalvarijoje, Marijampolėje, Naumiestyje, Pilviškiuose, Rudėnuose, Seinuose,
Virbalyje66. Vienas iš sunkesnių uždavinių buvo surasti mokytojus,
kadangi privačių mokyklų mokytojai negalėjo išsitarnauti pensijos.
Tai jaunesni mokytojai neidavo, asmenų be mokytojo cenzo netvirtindavo valdžia. Naumiesčio pradžios mokykla atidaryta netrukus po
„Žiburio“ draugijos skyriaus įkūrimo. Mokytoju sutiko dirbti pensininkas Mykolas Katilius. Atlyginimo jam mėnesiui buvo mokama 25
rubliai. Pinigus mokytojui sudėdavo kunigai: klebonas 10 rb, o vikarai
po 5 rublius67. Igliaukoje „Žiburio“ draugijos mokykla veikė neilgai,
nes mokyklą išlaikyti skyriui buvę brangu, dėl to ėmė rūpintis, kad
būtų atidaryta valdžios išlaikoma pradžios mokykla. 1910 m. tokia
pradžios mokykla atidaryta ir „Žiburio“ draugijos mokyklos mokiniai
perėjo čia mokytis, o draugijos mokykla nustojo veikusi68. Pilviškių
skyrius įsteigė mokyklą mergaitėms, bet ji veikė tik dvejus metus ir
buvo uždaryta kaip neturinti formalaus mokyklų direkcijos leidimo69.
Valdžios institucijos ne visada leisdavo įkurti pradžios mokyklas. Žemosios Panemunės skyrius norėjo atidaryti mokyklą, surado mokytoją, bet valdžia nedavė leidimo. Švietimo srityje, be pradžios mokyklų,
svarbų vaidmenį atliko skyrių steigiamos daraktorių mokyklėlės kaimuose. Jas buvo įsteigę nemažai skyrių. „Žiburio“ draugija pasidarbavo ir vidurinio mokslo srityje, Marijampolėje įsteigdama mergaičių
progimnaziją.
Pagrindinė „Žiburio“ draugijos kultūrinės veiklos formų – tai bibliotekų arba, kaip tada vadinta, knygynų steigimas. Mažesnę ar didesnę biblioteką buvo įsteigę beveik visi draugijos skyriai. Dauguma
buvo įsteigę ir skaityklas. Skyriai prenumeruodavo lietuviškus lai65
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kraščius, skirdavo lėšų knygoms įsigyti. Skyriuose buvo rengiamos
paskaitos įvairiomis temomis, paminimos vienokios ar kitokios sukaktuvės. Taip pat rengti vakarai su vaidinimais. Keletas skyrių buvo
suorganizavę chorus. Draugija vienu iš savo uždavinių laikė beraščių
sumažinimą ir dėl to skyriuose buvo steigiami įvairūs suaugusiųjų kursai. Jie buvo įsteigti 16 draugijos skyrių. Dauguma skyrių narių buvo
ūkininkai. Dėl to nemažai dėmesio skirta ūkininkų švietimo reikalams,
skaitytos paskaitos, būdavo parsigabenamos trąšos, kai kurių skyrių
iniciatyva kūrėsi ūkio rateliai. Skyriuose nemažai dėmesio buvo skiriama blaivybės propagavimui, kovai su girtuoklyste, boikotuojama
alinės ir monopoliai, steigiami Blaivybės draugijos skyriai. „Žiburio“
draugijos skyrių akiratyje buvo ir elgetų reikalai. Apie elgetų šelpimą
kalbėta skyrių susirinkimuose. Pavargėlių prieglaudą įsteigė Lukšių
skyrius. 1908 m. Seirijų skyrius atidarė prieglaudą, kurioje tilpo 12 senelių elgetų. Originaliai elgetavimo problema buvo sutvarkyta Ūdrijos
skyriuje. Skyriaus susirinkime nutarta tikriems pavargėliams išduoti
draugijos ženklelius, kad jie turi teisę elgetauti ir taip išvengti apsimetėlių elgetų. Ženkleliai buvo išduoti 21 elgetai70.
Savo veiklos pradžioje „Žiburio“ draugija ėmėsi priemonių atstovauti ir ūkininkų interesams, bet šis planas nepavyko71.
Tuo laiku svarbus buvo ne tik ūkininkų klausimas, bet ir darbininkų. Dėl to „Žiburio“ draugija ėmėsi spręsti ir darbininkų klausimą,
kurdama jiems atskirą draugiją. Lietuvoje buvo aktualus ne tiek miesto darbininkų klausimas, kiek kaimo, dirbusių dvaruose ir pas ūkininkus. Tokių darbininkų Lietuvoje galėję būti apie 400 tūkstančių72.
Darbininkų klausimu susirūpinta nuo „Žiburio“ draugijos veiklos
pradžios. Kun. J. Vailokaitis „Šaltinyje“ rašė: „Manoma dar padaryti
prie „Žiburio“ trečiąjį skyrių – darbininkų, nes darbininkai ne mažiaus
už ūkininkus reikalauja pagerinimo buvio.“73 Konkrečių organizacinių
žingsnių imtasi 1907 m. rugsėjo 12 d. vykusiame „Žiburio“ draugijos
visuotiniame susirinkime: „Pagerinti darbininkų buvio, nutarta sutverti atskirą jų draugiją, susidedančią iš trijų rūšių, būtent: iš miesto
kaipo ir dvarų darbininkų. Toji draugija reiktų tverti pirma miestuo-

Ibid., p. 294.
Apie tai plačiau rašyta: Algimantas Katilius, „Pastangos XX a. pradžioje Užnemunėje
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se; iš miestų reiktų veikti kaimuose ir tarp dvaro darbininkų.“74 Susirinkimas kun. J. Staugaičiui pavedė parengti darbininkų draugijos
įstatus. Jis šiuos įstatus apsiėmė parengti per tris mėnesius75. 1908 m.
sausio 7 d. vykusiame draugijos metiniame susirinkime kun. J. Staugaitis perskaitė referatą apie darbininkų padėtį Lietuvoje. Autoriaus
svarbiausia mintis buvo ta, kad „darbininkų klausimas negali būti
skyrium rišimas nuo kitų Lietuvos reikalų ir pagerinti jų (darbininkų) padėjimą, anot autoriaus žodžių, galima: a) keliant krašto kultūrą,
b) pasirūpinus apie pačius darbininkus“76. Savo referate J. Staugaitis
pristatė ir darbininkų draugijos įstatus77. Po referato kilusiose diskusijose buvo svarstomas klausimas: ar steigti atskirą darbininkų draugiją,
ar sujungti su „Žiburiu“78. Susirinkimas nusprendė įsteigti dvi komisijas: vieną Marijampolėje, kitą Vilkaviškyje. Abi šios komisijos turėjo
organizuoti visus darbininkus ir amatininkus. Komisijos, išsiaiškinusios
darbininkų nuomonę, ar jie nori turėti atskirą draugiją, ar veikti kartu su „Žiburiu“, privalėjo galutinai sutvarkyti įstatus ir juos oficialiai
užregistruoti valdžios institucijose. J. Staugaitis manė, kad darbininkų
draugija turėtų būti nepriklausoma nuo „Žiburio“. Jį palaikė kunigai
J. Vailokaitis ir Antanas Civinskas79. Marijampolės komisijai vadovavo
Antanas Staugaitis, o Vilkaviškio komisijai kun. Tomas Žilinskas. Abi
komisijos užmezgė ryšius su darbininkais. Darbininkai pritarė draugijos įkūrimui ir pasisakė už atskiros nuo „Žiburio“ organizacijos kūrimą. Komisijos galutinai parengė įstatus80. Prašymą Suvalkų gubernatoriui steigti darbininkų draugiją pasirašė kun. J. Staugaičio brolis
Antanas Staugaitis ir dar trys asmenys: Juozapas Širvinskas, Juozapas
Gudelevičius ir Izidorius Užupis81. Įstatai šiek tiek užkliuvo valdžios
institucijoms ir juos reikėjo pataisyti. Suvalkų gubernijos draugijų reikalų įstaiga Krikščionių darbininkų draugijos įstatus patvirtino
1909 m. vasario 27 d.82 Taigi buvo įkurta atskira darbininkų organizacija.
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Baigiant „Žiburio“ draugijos skyrių veiklos apibūdinimą, galima
pasakyti, kad daug skyrių prisidėjo prie gyventojų švietimo ir kultūros
kėlimo, socialinių problemų sprendimo. Be to, galima konstatuoti, kad
kunigų įtaka „Žiburio“ draugijos veiklai skyriuose buvo didžiulė ir tai
rodė dvasininkų tautinį angažuotumą. Seinų (Augustavo) vyskupijoje
jau buvo išaugusi kunigų karta, kuriai rūpėjo modernios lietuvių tautos reikalai.
Kunigų susivienijimas. Šio susivienijimo atsiradimas siejamas su
kun. Jono Totoraičio vardu. Susivienijimo ištakos siekė 1906 m. rudenį. Kun. J. Totoraitis kunigų susirinkimo Marijampolėje metu pateikė
sumanymą įkurti kunigų susivienijimą. Susirinkimas išrinko komisiją
įstatams parengti, kuriai vadovavo kun. J. Totoraitis83. Jis parengė susivienijimo įstatus ir pasiuntė Seinų (Augustavo) vyskupijos administratoriui prelatui Juozapui Antanavičiui. Prelatas peržiūrėjo įstatus ir
atsiuntė nuo 1862 m. Paryžiuje veikusios kunigų organizacijos „Unio
Apostolica“ knygutę. Kun. J. Totoraitis susivienijimo įstatus, kiek
buvo galima, pataisė pagal administratoriaus atsiųstą knygelę, ypač
skyrelį apie asketizmą. Administratoriui rašytame laiške jis pažymėjo
susivienijimo veiklos pagrindą ir tikslus: „Susivienijimas tasai turėtų
stovėti kaip ant sargybos ir tėmyti, kur yra pa(v)ojus, kur silpniausios
mųsų vietos, kame neprietelius stipriai laikosi, ir tenai stoti prieš jį ir
pasergėti, kas reikia, tėmyti, kas dedasi raštuose ir kas visokios rųšies
draugijose nekartą slaptose ir mažai kam žinomose, o tečiaus didelę
įtekmę darančiose. Kunigai atskyrium be susivienijimo gerai to padaryti negali, nes arba keli tą patį darbą dirbtų, arba to nepatėmytų, arba
viską suverstų, kaip dabar kad yra, ant pečių daktarų. Be to, yra dalykų, kurių be susivienijimo jokiu budu negalima padaryti. Imkime šiokį
pavyzdį. Išeina daug knygelių. Jų reikia į knygynus, o čia nežinia ką
jos vertos. Jų vienam negalima perskaityti, o susivienijimas pasidalytų
darbą ir kas reikalinga galėtų spaudoje apgarsinti. Nauda iš to būtų ir
pačiam susivienijimui ir kitiems. Kad tokis susivienijimas reikalingas,
parodo jau mųsų praeities klaidos. Kad daugelis knygelių iš užsienio
nešė į Lietuvą daug klaidų, mųsų diecezijos kunigai žinojo, pasibarė
už tai, draudė, kad neskaitytų ir daugiau nieko nedarė. O klaidos dygo
ir augo. Kunigai būdami išsisklaidę ir geriausius norus turėdami maža
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ką arba beveik nieko negalėjo padaryti. Susivienijimas turėtų būti
tokis, kad galėtų dirbti ir kad savo reikalams pinigų turėtų. Dėl šios
priežasties ir mokestis didelis.“84 Tas mokestis tikrai nemažas – 3 rubliai mėnesiui. Kaip matome iš pateiktos citatos, kunigų susivienijimo
svarbiausias uždavinys – organizuoti ir koordinuoti kunigų veiksmus.
Kunigų susivienijimas buvo įsteigtas Marijampolėje 1907 m. kovo
3 d. vykusiame kunigų susirinkime. Į jį įstojo 16 kunigų85. Susivienijimo įstatus patvirtino Seinų (Augustavo) vyskupijos administratorius
prelatas J. Antanavičius. Įstatai išspausdinti atskira knygele86.
Susivienijimas platesnės veiklos neišvystė. 1907 m. rudenį narių
padaugėjo iki 20. Yra duomenų apie vieną susivienijimo susirinkimą,
kuris vyko 1907 m. spalio 16 d. Marijampolėje. Atvyko apie 30 kunigų. Susirinkimo programą sudarė 16 punktų: susivienijimo darbai,
straipsniai „Reikia vienytis“ ir „Kova prancūzų už mokyklas 19-tame
šimtmetyje“, krikščionys demokratai, socialiniai kursai, rekolekcijos,
ką mano susivienijimas apie blaivybę ir kt.87 Atsiliepdamas apie šį susirinkimą kun. J. Totoraitis rašė: „Skirstėmės, rodos, susirinkimu pasikakinę. Vienas net buvo padavęs sumanymą, kad toki susirinkimai
reikia tankiau daryti, net žiemą prieš užgavėnias.“88 Tačiau daugiau
duomenų apie susivienijimo susirinkimus nepavyko rasti. Gal jų daugiau ir nebuvo. Kodėl Kunigų susivienijimo veikla plačiau neišsiplėtojo? Čia, matyt, teisus Arvydas Gaidys, sakydamas, kad susivienijimo
iškeltus uždavinius jau ėmėsi įgyvendinti „Žiburio“ draugija89.
A. Gaidys rašo apie dar vieną su kun. J. Totoraičio vardu susijusią
organizaciją. Tai 1907 m. įkurta jaunų kunigų slapta draugija, kurios
Jono Totoraičio laiškas Seinų (Augustavo) vyskupijos administratoriui prelatui Juozapui
Antanaičiui, 1907-02-28, in: Algimantas Katilius, „Kunigų susivienijimas: du kun. Jono
Totoraičio laiškai“, Tėvynės sargas, 1998, Nr. 1 (96), p. 65.
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leidykla“, 1994, p. 312.
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Įstatai Kunigų susivienijimui, Seinai: Laukaičio ir B-vės spaustuvė, 1907. Įstatuose susivienijimo tikslas numatytas: „Ginti katalikų tikėjimą Lietuvoje nuo viso, kas jo tiesoms
yra priešinga, rūpintis savo gilesniu ascetišku ir teologišku išsilavinimu, stojant į darbą
literatiškame ir moksliškame judėjime iš vienos pusės, darbu prisidedant prie visokių
draugijinio arba krikščioniškai – socijališko gyvenimo apsireiškimų iš kitos pusės, ir tuo
platinant tarp žmonių krikščioniškąjį susipratimą ir apšvietimą“. Ibid., p. 3.
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Jono Totoraičio laiškas Seinų (Augustavo) vyskupijos administratoriui prelatui Juozapui
Antanaičiui, 1907-09-29, in: Algimantas Katilius, „Kunigų susivienijimas: du kun. Jono
Totoraičio laiškai“, Tėvynės sargas, 1998, Nr. 1 (96), p. 66–67.
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Jono Totoraičio laiškas Pranciškui Būčiui, 1907-11-18, in: Algimantas Katilius, „Kunigo
Jono Totoraičio MIC laiškai kunigui Pranciškui Būčiui MIC“, Terra Jatwezenorum, t. 6,
Punskas: „Aušros“ leidykla, 2014, p. 237.
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Arvydas Gaidys, „Lietuvių katalikų draugijų bruožai 1905–1907“, 1994, p. 313.
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tikslas buvo suburti kunigus ir bendromis jėgomis kovoti su plintančiu
socializmu. Pateikė pora tokios veiklos pavyzdžių90.
„Šaltinio“ spaustuvės įsteigimas. Prie kultūrinių Seinų (Augustavo) vyskupijos dvasininkų darbų reikia priskirti „Šaltinio“ spaustuvės atidarymą Seinuose. Kunigų įsteigta spaustuvė oficialiai vadinosi
„Laukaitis, Dvaranauskas, Narjauskas ir Bendrovė“. Užnemunė jau
turėjo šiokias tokias lietuviškų knygų spausdinimo tradicijas. 1833 m.
Suvalkuose vaivadijos spaustuvėje išspausdinta mokytojo Motiejaus
Pranciškaus Marcinskio „Lenkiška gramatika lietuviams, besimokantiems lenkų kalbos“91. 1861 m. Varšuvos misionierių spaustuvėje ši
gramatika išspausdinta lietuvių kalba92. Suvalkuose buvo išspausdinta
ir lietuviškų knygų. Šių knygų autoriai buvo kunigai Antanas Tatarė93
ir Motiejus Brundza94. Apie M. Brundzos elementoriaus reikšmę Jonas
Totoraitis rašė: „Jisai pats tuos raštus labai platino: turintiems už ką
pirkti parduodavo už pusę kainos arba dar mažiau, o neturtingiems,
ypač tarnaitėms, dovanai dalydavo. Nemokančius skaityti ragindavo
mokytis ir norintiems dykai duodavo elementorių. Taip jam žadinant,
ėmė mokytis ne tik maži, bet ir suaugę ir net seni.“95 Po lietuviškos
spaudos uždraudimo lietuviškas knygas lotyniška abėcėle spausdinti buvo neįmanoma. Dėl to Suvalkuose prasidėjusi lietuviškų knygų
spausdinimo tradicija nutrūko.
Spaustuvės Seinuose kūrimas tiesiogiai susijęs su lietuviškos raštijos plėtojimosi tendencijomis po spaudos lietuvių kalba lotynišku
raidynu draudimo panaikinimo. XX a. pradžios Lietuvos visuomenė
jau buvo ne ta, kokia ji buvusi prieš 1863 m. sukilimą. „Aušra“ ir kita
slapta lietuviška spauda buvo išauginusi visai naują skaitytojų kar90
91
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Ibid., p. 311–312.
Grammatyka polska dla Litwinów uczących się języka polskiego. Ułożona podług
ośmiu części mowy polskiey prez M. F. Marcińskiego, W Suwałkach w Drukarni Wojewódskiey, 1833.
Gramatika, arba Spasabas iszsimokinimo lenkiszkos kałbos, paraszita per Motieju Franciszka Marcińska, Warszawa: Drukarnioje kunigu missionoriu pas Szwenta Kriżiu, 1861.
Żyburys rankoje duszios krykszczioniszkos kielaujentczios ing amżyna i szczesliwa
giwenima taj ira: Trumpas jszguldymas mokslu wieros Szwentos Katalikiszkos. Jspausta
Suwałkuase, 1848; Pamoksłaj iszminties ir tejsibes, iszguldineti priliginimajs gałwocziu
wisu amziu deł Lietuwos wajkielu. Ispausti Suwałkuase 1851 metuase; Tiesiausses Kieles ing dangaus karaliste deszymtis prysakimu Wieszpaties pagał pamoksłu Bażniczios
Szwentos Katalikiszkos Rymiskos, Paraszytas metuase 1849 nog użgimimo Jezuso
Chrystuso. Iszspaustas Suwałkuase, 1853.
Lamentorjus lietuwiszkas dieł mażu wajku, iszduotas per K. M. B., Suwałkuase iszdrukawotas miatuose 1859.
Jonas Totoraitis, „Iš mūsų atgijimo istorijos“, in: Ateities spinduliai, 1916, Nr. 1, p. 38.
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tą. Apie lietuviškų laikraščių spausdinimo aplinkybes po lietuviškos
spaudos draudimo panaikinimo savo darbuose yra rašiusi Regina Laukaitytė96. Sumanymas Seinuose spausdinti „Šaltinį“ tiesiogiai susijęs
ir su spaustuvės mieste atsiradimu. Sprendimas Seinuose kurti spaustuvę ir leisti „Šaltinį“ turėjo savo karštų šalininkų, bet netrūko ir ne
mažesnių šios minties skeptikų. Prie šalininkų galima priskirti Seinų
(Augustavo) vyskupijos administratorių prelatą Juozapą Antanavičių ir kun. Juozapą Laukaitį. Prieš pasisakė kun. Justinas Staugaitis,
Pranciškus Būčys. Spaustuvės organizaciniai rūpesčiai užgulė kun.
J. Laukaičio pečius. Jo pagalbininkais tapo kunigai Vincentas Dvaranauskas ir Jurgis Narjauskas. Visi trys buvo Seinų kunigų seminarijos
profesoriai. Šių trijų kunigų vardu ir pavadinta bendrovė. Bendrovės
pirmininku tapo kun. J. Laukaitis.
Steigiant spaustuvę reikėjo nemažų lėšų. Pinigų nebuvo, nes kaip
rašo Barbora Vileišytė: „Steigėjai galėjo aukoti tik savo darbo įnašą,
kadangi patys gyveno iš gana kuklių algų.“97 Kun. V. Dvaranauskas
aplankė visus lietuvius kunigus Seinų (Augustavo) vyskupijoje ir dalyje Vilniaus vyskupijos. Jam pavyko surinkti 20 tūkstančių rublių.
Spaustuvės įrengimas kainavo 15 tūkstančių rublių. Kaip matome,
spaustuvė Seinuose buvo bendrų dvasininkų pastangų vaisius.
Savo darbą spaustuvė pradėjo 1906 m. vasario mėn. pradžioje,
pirmasis laikraščio „Šaltinis“ numeris pasirodė 1906 m. kovo 31 d.
(senuoju stiliumi), o balandžio 1 d. prelatas J. Antanavičius pašventino spaustuvę ir „Šaltinio“ redakcijos patalpas. Svarbiausias spaustuvės „Laukaitis, Dvaranauskas, Narjauskas ir Bendrovė“ uždavinys
buvo spausdinti savaitraštį „Šaltinis“ ir kitus periodinius leidinius.
Pirmaisiais leidimo metais „Šaltinis“ turėjo 500 prenumeratorių. Kas
metai augo skaitytojų ratas ir 1909 m. spaustuvė kiekvieną savaitę
išspausdindavo po 6 tūkst. egzempliorių „Šaltinio“, o prieš Pirmąjį
pasaulinį karą tiražas išaugo iki 7,5 tūkst. egzempliorių. Kitų katalikiškų laikraščių tiražai: „Vienybė“ 7,5 tūkst. egz., „Žiburys“ 4 tūkst.
egz., „Viltis“, „Aušra“, „Rygos garsas“, „Viensėdis“ po 3 tūkst. egz.,
„Spindulys“ 2,5 tūkst. egz., „Pavasaris“ 2 tūkst. egz.98 „Šaltinis“ buvo
Regina Laukaitytė, „Legalios katalikiškos spaudos pradžia Lietuvoje“, in: Lietuvių atgimimo studijos, Vilnius, 1994, t. 7: Atgimimas ir Katalikų Bažnyčia, p. 220–253.
97
	Barbora Vileišytė, „Kultūrinė Seinų spaustuvės veikla (1906-1915)“, in: LKMA Metraštis, Roma, 1968, t. 4, p. 59.
98
Adomas Jakštas, Pirmutinės (10-ties metų) spaudos atgavimo sukaktuvės, 1904–1914,
Kaunas: S. Banaičio spaustuvė, 1914, p. 14–15. B. Vileišytė nurodo, kad prieš Pirmąjį
pasaulinį karą „Šaltinio“ tiražas pasiekė 15 tūkstančių. Žr.: Barbora Vileišytė, „Kultūrinė Seinų spaustuvės veikla (1906-1915)“, p. 75.
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skaitomas ne tik Suvalkų gubernijoje, bet ir Kauno bei Vilniaus. Laikraščio populiarumą lėmė tai, kad „Šaltinio“ redaktoriai surado būdų
patenkinti skaitytojų poreikius. Žinoma, pirmiausia tai daryta spausdinant įvairią medžiagą. Antras ne mažiau svarbus dalykas – kad
„Šaltinis“ turėjo priedus atskiroms skaitytojų grupėms – vaikams,
jaunimui, ūkininkams.
Kitas ir intelektualine prasme svariausias Seinuose leistas periodinis leidinys – tai žurnalas „Vadovas“, kurio pirmas numeris pasirodė 1908 m. rugsėjį. Žurnalo sumanytojas ir pirmasis redaktorius buvo
kun. J. Laukaitis, o leidėju pasirašinėjo kun. Kazimieras Prapuolenis.
Vėliau redagavo kun. J. Staugaitis ir kun. dr. Pranciškus Kuraitis. „Vadovas“ pirmiausia buvo dvasininkams skirtas žurnalas. Dėl to jame
spausdinta daug medžiagos, kuri tenkino kunigų poreikius – pamokslai, bažnytiniai dokumentai, straipsniai iš liturgikos ir teologijos. Žurnalo puslapiuose spausdinta ne vien tik religinio pobūdžio medžiaga.
Tiražas buvo pasiekęs 1000 egzempliorių.
Dar vienas Seinuose leistas laikraštis buvo „Spindulys“. Pirmasis „Spindulio“ numeris pasirodė 1909 m. gruodžio mėnesį ir išeidavo
kas dvi savaites. Šį laikraštį daugiausia skaitė Vilniaus krašto lietuviai.
Dar nuo 1911 m. spausdintas „Žiburio“ draugijos laikraštis „Žiburys“,
o nuo 1907 m. „Žiburio kalendorius“.
Be periodinės spaudos leidimo, Seinų spaustuvė įvairiomis kalbomis, bet daugiausia lietuviškai, leido knygas. Per savo gyvavimo laiką
1906–1915 m. Seinų „Šaltinio“ spaustuvė išleido netoli 300 knygų.
Nepaisant to, kad spaustuvės kūrimas Seinuose susilaukė kai kurių kunigų skeptiško požiūrio, miestas tapo svarbiu lietuviškos spaudos leidybos centru po Vilniaus ir Kauno. Nors Seinai negalėjo lygintis intelektualiniu potencialu su Vilniumi ir Kaunu, bet ir čia susibūrė
kūrybingų kunigų branduolys. Be to, intelektualinius pajėgumus stiprino Seinuose veikusi kunigų seminarija, kurios profesoriai dalyvavo
kultūriniame gyvenime. Dėl to čia galėjo eiti vienas pajėgesnių liaudžiai skirtų laikraščių, buvo daug spausdinama knygų.
Išvados. 1. XIX a.–XX a. pradžioje liturginė kalba buvo lotynų,
vietinės kalbos vartotos pridėtinėse pamaldose, sakyti pamokslai, katekizuota. Seinų (Augustavo) vyskupija tautiniu požiūriu buvo sudaryta iš dviejų dalių – lenkiškos ir lietuviškos. Dėl įvairių aplinkybių
pastoracijoje buvo įsigalėjusi lenkų kalba. Kiek plačiai XIX a. pirmojoje pusėje ir viduryje buvo vartojama pastoracijoje lietuvių kalba, sunku pasakyti – trūksta istorinių duomenų. Tačiau lietuviškose
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parapijose ji tikrai buvo vartojama. Prasidėjusį judėjimą bažnyčiose
dėl lenkų kalbos pakeitimo lietuvių kalba reikia sieti su prasidėjusiu
lietuvių tautiniu atgimimu. Šis judėjimas prasidėjo po 1863–1864 m.
sukilimo numalšinimo ir didžiausius mastus įgavo XIX a. pabaigoje ir
XX a. pradžioje. Pirmiausia tas tautinis atgimimas prasidėjo tarp Seinų kunigų seminarijoje besimokančių klierikų. Pabaigę seminariją tautiškai susipratę kunigai stengdavosi tautinio atgimimo idėjas skleisti
dirbdami parapijose. Čia greitai pamatė, kad yra nenormali padėtis,
kai lietuvių gyvenamose parapijose pamaldose vartojama lenkų kalba.
Grynai lietuviškose parapijose nuo lenkų kalbos prie lietuvių pereita
be didesnių incidentų. Nesusipratimai ar net ginčai, privedę prie kruvinų muštynių, kildavo vadinamosiose mišriose parapijose (daugiausia etniniame paribyje) ir parapijose, kur gyveno mažiau ar daugiau
lenkų tautybės asmenų. Kalbant apie lenkų bendruomenę, reikia atkreipti dėmesį, kad etniškai grynų lenkų buvo nedaug, o lenkais save
vadino dėl vienokių ar kitokių priežasčių sulenkėję etniniai lietuviai
(čia nemažą vaidmenį lenkėjimo procesuose suvaidino parapijose dirbę lenkiškos orientacijos kunigai). Tačiau reikia pažymėti, kad Seinų
(Augustavo) vyskupijoje nebuvo daug problemiškų parapijų, kuriose
vyko kova dėl kalbos. Kalbiniai ginčai parapijose iš esmės pasibaigė
iki Pirmojo pasaulinio karo.
2. Kalbant apie Seinų (Augustavo) vyskupijos kunigų visuomeninį aktyvumą reikia pabrėžti faktą, kad XIX a. pirmojoje pusėje ir
viduryje jis buvo menkas. Dvasininkai parapijose daugiau apsiribojo
pastoraciniais rūpesčiais. Tačiau ir šiuo laikotarpiu buvo dvasininkų,
kurie rūpinosi švietimo reikalais, bandė jėgas literatūroje. Masiškesnis įsijungimas į visuomeninę kultūrinę veiklą sietinas su nelegalios
lietuviškos spaudos gabenimu (knygnešyste), platinimu, platinimo
organizavimu. Dabar turimais duomenimis, apie šimtas kunigų buvo
susiję su slapta lietuviška spauda. Kunigai prie knygnešystės prisidėjo įvairiomis formomis: knygnešiai (tokių buvo 29), draudžiamos
lietuviškos spaudos platintojai ir organizatoriai, knygnešių globėjai
ir rėmėjai. Daugiausia kunigai prisidėjo prie draudžiamos lietuviškos
spaudos platinimo ir platinimo organizavimo. Trys dvasininkai buvo
nubausti.
3. Platesnės kultūrinio veikimo galimybės atsirado XX a. pradžioje. Šiuo laikotarpiu dvasininkų visuomeninis aktyvumas daugiausia reiškėsi per dalyvavimą draugijų veikloje. Seinų (Augustavo)
vyskupijos lietuviai kunigai daugiausia įsijungė į švietimo ir labdaros
draugijos „Žiburys“ veiklą. Ši draugija buvo įkurta 1906 m. pradžioje
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Marijampolėje. Svarbiausi kūrėjai buvo kunigai. „Žiburio“ draugijos
skyriai įsisteigė 63 vietovėse. Apie kunigų reikšmę šios draugijos veikloje byloja faktas, kad 57 skyriuose jie užėmė valdybos pirmininko vietą. Dar nemažai kunigų buvo skyrių valdybų nariai. Draugijos
vienas iš svarbiausių tikslų buvo kurti parapijose mokyklas. Svarbi
darbo forma skyriuose buvo bibliotekų ir skaityklų kūrimas. Draugija rūpinosi prieglaudų kūrimu, labdara. Dvasininkai dalyvavo ir organizuojant ūkininkus, darbininkus. Vienas iš svarbesnių dvasininkų
kultūrinės ir tuo pačiu intelektinės veiklos pasireiškimų buvo vyskupijos centre Seinuose spaustuvės įkūrimas ir savaitraščio „Šaltinis“
spausdinimas. „Šaltinis“ tapo vienu iš labiausiai skaitomų leidinių ne
tik Seinų (Augustavo) vyskupijoje, bet jis plačiai buvo žinomas ir kitose Lietuvos vietose. Seinuose buvo leidžiama ir daugiau periodinių
leidinių, pvz., kunigams skirtas žurnalas „Vadovas“. Seinų spaustuvė
nemažai pasidarbavo ir knygų leidyboje. Tad Seinai XX a. pradžioje buvo tapę vienu iš trijų lietuviškos spaudos centrų, po Vilniaus ir
Kauno.
Straipsnis recenzuotas
Algimantas Katilius (g. 1959 m.) – istorikas, humanitarinių mokslų daktaras. 1985 m. baigė VU Istorijos fakultetą. Lietuvos istorijos instituto bibliotekos
rankraštyno vedėjas, XIX a. istorijos skyriaus mokslo darbuotojas.
Mokslinių tyrimų kryptys – Lietuvos Katalikų Bažnyčios istorija XIX–XX a. ir Užnemunės istorija XIX a. Šiomis temomis paskelbė per 100 publikacijų. Monografijos Katalikų dvasininkijos rengimas Seinų kunigų seminarijoje (XIX–XX a. pradžia) (2009) autorius, knygos Vyskupo Antano Baranausko anketa dvasininkams
(1898 m.) (2012) sudarytojas.
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BARBORA VILEIŠYTĖ

ANTANAS BARANAUSKAS –
SEINŲ VYSKUPAS
Antano Baranausko gyvenimo metai – lietuvių kalbos beteisiškumo, o po 1863 m. sukilimo ir lietuvių spaudos draudimo metai.
Jau aštuoniolikmečio lenkiškai rašytame dienoraštyje (mokyklose
lietuvių kalba buvo uždrausta) įrašas prie lietuviškų maldelių „kad
neužmirščiau, jog esu lietuvis ir mano tėvai šia kalba meldžiasi, ir
nejausčiau neapykantos lietuvių kalbai, gimtajam kraštui ir tuo pačiu sau“ liudija pažadintą jaunuolio tautinę savigarbą ir nacionalinės
priespaudos procesų suvokimą. Varnių kunigų seminarijoje A. Baranauskas apsisprendė rašyti ir kalbėti lietuviškai, užsimojęs kunigo, poeto-pranašo ir keliavedžio misijai.
Bet Peterburgo dvasinėje akademijoje jis susidūrė
su kita nuostata, atmetusia separatizmą ugdančią
romantinę istoriografiją ir iš universitetų plūstantį
pozityvizmą. Lietuvos bažnyčiai atsispirti nuo rusifikacijos ir pravoslavijos grėsmės reikėjo bendros
su Lenkija platformos. „Anykščių šilelio“ ir „Kelionės Petarburkan“ autorius, pradėjęs naują lietuvių
poezijos erą, atsisakė poeto talento ir atsidėjo neutralesnei lietuvių kalbos tyrinėjimo sričiai. Dvidešimt penkeri lingvistinių tyrinėjimų metai jo vardą
išgarsino tarp Rusijos ir Europos indoeuropeistų. Jo
autoritetui lenkėsi lietuvių studentai, tautinio sąjūdžio entuziastai. A. Baranauskas apsiėmė tapti pirmojo lietuviško laikraščio redaktorium. Bet „Aušra“
išėjo staiga ir be jo žinios. A. Baranauskas įžeistas,
ambicingai stojo ginti ignoruojamos dvasininkijos, Vysk. Antanas Baranauskas
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apkaltintos polonizacija. Tokios nacionalinio judėjimo krypties jis nepalaikė. Pakeltas aukštesnėms pareigoms, ištisą dešimtmetį kovėsi su
caro valdžia dėl bažnyčios teisių Lietuvoje, stovėdamas ant tremties
slenksčio. Tik pasikeitus Vatikano ir Peterburgo santykiams, 1897 m.
pabaigoje buvo paskirtas Seinų vyskupu.
Jau Kaune patyręs tautinio judėjimo aistras, jis gerai suvokė Seinų vyskupijos sudėtingą situaciją. Per savo ingresą Peterburge jis patvirtino, kad vyksta ten, kur reikės „gesyti neapykantą vienų ir kitų“.
Seinų vyskupija apėmė 2 gubernijas: Suvalkų ir pusę Lomžos. 1860 m. duomenimis, 213000 lietuvių ir 275000 lenkų bei rusų,
1897 m. Seinų apskrityje – lietuvių 59,7 %, lenkų 22,9 %. XIX a. pabaigoje beveik visose Seinų vyskupijos bažnyčiose vyravo lenkų kalba, vizitacijų dokumentuose nurodoma „in lingua polonica“, „semper
idiomate polonico“.
A. Baranauskas 1897 m. gruodžio 28 d. pirmasis iš vyskupų Seinų katedroje prabilo lietuviškai. Savo ganytojišką laišką jis paskelbė
abiem kalbom. Lomžos kurijos archyvo dokumentai liudija, kad jau
pirmieji (1899 02 25, 1898 04 02) Seinų vyskupo aplinkraščiai nurodė
parapijų administratoriams iš anksto neprimesti vienos kurios kalbos,
bet derinti pagal tai, kaip vietose žmonių kalbama. Situacijai patikslinti buvo parengta ir išsiuntinėta anketa, kurioje reikėjo atsakyti, kur
ir kokiomis kalbomis – lietuviškai ar lenkiškai – vyksta pamaldos,
procesijos, laidotuvės, kaip giedama, kaip sakomi pamokslai. Dzūkijos
bažnyčiose pavyko rasti patvirtinimą, kad A. Baranausko nurodymu
lietuvių daugumai paskirtos pamaldos priešpiet, lenkams popiet. (Lietuviai – kaimo žmonės, atvykdavę pėsti ar važiuoti už kelių ar keliolikos varstų, lenkai – daugiausia miestelėnai.) Tos pačios Simno bažnyčios dokumentuose išsaugotas Decretuum Reformationis Nr. 114, kur
nurodoma, kad per 1899 m. rugpjūčio 15 d. A. Baranausko vizitaciją
lenkiško pamokslo metu buvo patvirtinta, jog antagonizmas tarp lietuvių ir lenkų blėsta. Pats A. Baranauskas per vizitacijas sakydavo
pamokslus vietos kalba, taikydamasis prie dzūkų – dzūkų tarme, kad
net žmonės stebėdavęsi: „Vyskupėlis iš mūs šidzinasi.“
Vizitacijų metu išskyręs Punsko parapiją. Sakęs: „Tai parapija!
Vaško žvakės ant altoriaus, naminiai audiniai!..“ Juozas Vaina užrašė
Magdės Sidarienės pasakojimą, kaip „rankšluosčiais persijuosę bernai
išjojo vyskupo pasitikti, o kiti atlydėjo iki parapijos ribų. Raiteliai ant
žirgų vyskupą vieni priima, kiti išleidžia...“ A. Baranauskui patariant
Punsko bažnyčioje buvo pastatytas iš ąžuolo didysis altorius.
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Bundant nacionalinei sąmonei, augo skriaudos suvokimas,
drumstėsi protai, liepsnojo aistros. Konfliktai išaugdavę iki riaušių,
žmonių vaizduotės pagražinti virsdavę kone folkloru. Veisiejų įvykių
atgarsius spaudoje A. Baranauskas paneigė, bet pareiškė: „Kalti buvo
lietuviai.“ Veisiejuose jo dėka buvo įtvirtintos lygiateisiškai dvi kalbos. Atsiminimus rinkusio Punsko mokytojo J. Stoskeliūno teisingu
pastebėjimu, A. Baranauskas stengėsi laikytis lygiavos principo ir,
būdamas lietuvis, lietuvių atskirai neproteguoti, nekiršinti ir taip sukiršintų žmonių. Deja, komplikuojantis aistroms, A. Baranauskas ėmė
mechaniškai taikyti lygiavos principą – pamokslus abiem kalbom, suplikacijas paposmiui lietuviškai ir lenkiškai – sukėlusį abipusį nepasitenkinimą. Geranoriški vyskupo aplinkraščiai, surinkti duomenys apie
nacionalinę parapijų sudėtį nepajėgė iš karto atstatyti juridinių teisių
abiem kalbom ir priklausė nuo parapijos administratorių geros valios,
net nuo vietos dvarininkų. Vyresnieji kunigai niršo ant naujojo vyskupo, kam smerkė įsigalėjusį paprotį girdyti caro valdininkus, kortuoti ir
apskritai prabangą klebonijose, o skurdą bažnyčiose. A. Baranauskas
reikalavo atvirkščiai – askezės buityje, bet kilnumo, puošnumo bažnyčiose, neleido prastinti liturgijos ritualo.
Jaunoji kunigų karta troško matyti „Anykščių šilelio“ autorių,
įžymiausią lietuvių kalbos tyrinėtoją, savo pusėje. Tai, kad jis nesipriešino lenkams, kėlė jų apmaudą. Formuojantis lietuvių bendrinei
kalbai jaunieji kėlė priekaištus vyskupui dėl filologinio konservatyvizmo, kad ir žodžių tvarkos poteriuose. Lomžos kurijos archyve
rasti A. Baranausko žodžiai dėl jaunųjų priekaištų geriausiai nusako
vyskupo tikrąją politinę nuostatą: „Lietuviai katalikų tikėjimą perėmė
nuo lenkų lotyniškuoju pavidalu, taigi poteriuose žodžių tvarka neturi
būti pakeista įrodymui, jog mes tikėjimą perėmėm iš Vakarų, kas šiais
laikais yra be galo svarbus dalykas.“ Tokia lietuvio A. Baranausko
išmintis neprieštaravo Seinų vyskupo, tiesiogiai pavaldaus Varšuvos
arkivyskupijai, pastoracinės veiklos strateginei pozicijai – ginti katalikų bažnyčią nuo caro valdžios persekiojimo, solidarizuojantis ir vykdant tą pačią politiką, kaip ir visoje Lenkų karalystėje. Jaunieji kunigai
nesuprato A. Baranausko tostų „Už dvaro, klebonijos ir gryčios vienybę“ pastoracinių argumentų. Neatjausti buvo ir jo žmogiškų kontaktų su pasaulietine inteligentija poreikiai. A. Baranausko toleranciją
paliudijo lenkų prof. V. Liutoslavskio prisiminimai, jog vyskupas jį,
netikintį, aplankė ir neužsigavo, kad profesorius prie jo žiedo nenusilenkęs ir padavęs ranką kaip paprastam žmogui, bet pakvietė būti
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jo svečiu! A. Vienuolio, tada dar penkiolikmečio, ir jo šeimynykščių
pašieptą vyskupo bičiulystę su J. Paškevičium poetas Albinas Žukauskas pataisė žodžiais, kad to žmogaus, matyt, būta su protu, nes ko gi
prie jo Baranauskas būtų prisirišęs. Iš tikro J. Paškevičiaus rengiamam
lenkiškų giesmių giesmynėliui A. Baranauskas pridėjo melodijas, dėl
jų, taip pat dėl savo giesmių harmonizavimo susirašinėjo su Varšuvos
konservatorijos profesoriumi G. Roguskiu.
Gyvenimo saulėlydyje A. Baranauskas yra prisipažinęs, kad visas
jo gyvenimas yra klystkeliai ir klaidos, kad Dievas jam davęs daug išminties (donum sapientiae), bet pagailėjęs gyvenimiško proto (donum
prudentiae). Per tuos penkerius metus Seinų vyskupo soste jam ne
kartą pritrūko to gyvenimiško proto, sprendžiant sudėtingus nacionalinius tarpusavio santykius, bet netrūko tolerancijos. Jo pastangos gerbti visas tautas buvo patvirtintos ir jo nekrologe (J. Vileišis). Anaiptol
jo principingumas ir reiklumas davė ne vienareikšmiškų rezultatų –
lietuviai jį vadino polomanu, o lenkai pravardžiavo litvomanu. Nors
Seinų krašto lietuvių trumparegiškų vilčių „Anykščių šilelio“ autorius
ir įžymus lietuvių kalbos tyrinėtojas nepateisino, bet ir lenkų, ir rusų
akyse jis buvo didis lietuvis, tvirtino arčiausiai jį pažinojęs vyskupo
sekretorius J. Laukaitis, plataus akiračio veikėjas.
Kaip lietuvis A. Baranauskas Seinuose giliausius pėdsakus paliko savo literatūrine raiška, pranokęs to meto lietuvių aukštąją dvasininkiją. Iš karto suvokęs giesmių prasmę dvasiniam, dažnai beraščio,
kaimiečio gyvenimui, jų čia sukūrė daugiau kaip 30 ir ketino išleisti
giesmynėlį. Jo Kalėdų ir Velykų giesmės, antras šimtas metų tebegiedamos Lietuvos bažnyčiose ir lietuvių visame pasaulyje, tapo lietuvių
religinės poezijos klasika. Gavęs aukščiausių valdžios instancijų Varšuvoje ir Peterburge patikinimą, kad bus pralaužtas lietuvių spaudos
draudimas, A. Baranauskas ėmėsi milžiniško darbo – Šventojo Rašto
vertimo į lietuvių kalbą, kurį nutraukė netikėta mirtis.

Barbora Vileišytė (g. 1918 m. vasario 1 d. Tbilisyje) – lietuvių spaudos
tyrinėtoja. Gyveno Lenkijoje, vėliau išvyko į Italiją. Filologijos mokslų daktarė
(1968). 1952 m. baigusi Varšuvos universitetą, dirbo jo bibliotekoje. Tyrinėjo
Lietuvos knygnešių ir lietuvių spaudos istoriją, Vilniaus universiteto spaustuvės XV–XVIII a. leidybinę veiklą. Svarbiausi darbai: Varšuvos Romos katalikų
dvasinės akademijos biblioteka (1968), Kultūrinė Seinų spaustuvės veikla (išspausdinta 1968).
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VYSKUPAS ANTANAS BARANAUSKAS
Antanas Baranauskas, Jono ir Teklės sūnus, gimė 1835 m. sausio 17 d. Kauno gubernijos Ukmergės apskrities Anykščių parapijoje. 1851–1856 m. mokėsi Telšių apskrities mokykloje, po to įstojo
į Žemaičių vyskupijos kunigų seminariją Varniuose. Po dvejų metų
vyskupas seminaristą išsiuntė į Peterburgo dvasinę akademiją. Ją
A. Baranauskas baigė 1862 m. įgijęs šventosios teologijos magistro
laipsnį. Tų pačių metų kovo 24 d. buvo įšventintas į kunigus. Akademijos lėšomis išvyko į užsienį. Tris semestrus studijavo Miuncheno, vieną Romos, keletą savaičių viešėjo Insbruko ir Leveno universitetuose.
Sugrįžęs iš užsienio 1865 m. Akademijoje pradėjo dėstyti pastoralinę
teologiją ir liturginį dainavimą, kartu ėjo kapeliono ir bibliotekininko
pareigas. Ten dirbo vienerius metus. Arkivyskupo Jano Ciepliako biografo teigimu, vėlesnis arkivyskupas ir kun. A. Baranauskas ragino
Akademijos rektorių Pranciškų Simoną (Franciszek Symon) pernelyg
nenuolaidžiauti Rusijos valdžiai. Už tokią veiklą kun. A. Baranauskas
buvo pripažintas pavojingu ir pašalintas iš mokyklos1.
Oficialiai paskelbta, kad dėl kunigų stygiaus gimtojoje Žemaičių
arkivyskupijoje kun. A. Baranauskas ten paskirtas vikaru ir katedros
pamokslautoju. Po metų vėl tapo dėstytoju – šį kartą Kauno kunigų
seminarijos. Čia dirbo 1867–1884 m. Dėstė asketizmą, moralės teologiją, liturgiją, bažnytinį dainavimą ir homiletiką. Per tą laiką tapo Žemaičių katedros kapitulos kanauninku (1879 m.) ir prelatu scholastiku
(1883 m.). Iš esmės jo darbo pobūdis pasikeitė 1884 m. birželio 24/liepos 5 d., kai buvo paskirtas tituliniu Tespijos vyskupu, Žemaitijos suf-

1

Fr. Rutkowski, Arcybiskup Jan Cieplak, Warszawa, 1934, p. 415.
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raganu. Kartu ėjo konsistorijos oficiolo pareigas. Šias funkcijas vykdė
iki perkeliant į vyskupijos sostinę Seinus2.
Ankstesnis Augustavo (Seinų) vyskupijos vyskupas Petras Povilas Viežbovskis (Piotr Paweł Wierzbowski) mirė 1892 m. Po jo mirties vyskupiją valdė kun. Povilas Krajevskis (Paweł Krajewski), kuris
buvo valdžios kandidatas į vyskupus3. Vyskupų nominacijų klausimą
sprendė caras. Sunku nuspėti, dėl kokių priežasčių pirmenybę valdžia
suteikė kun. A. Baranauskui. Galbūt pasirinkimą lėmė lietuvių kilmė.
Augustavo (Seinų) vyskupijoje gyveno panašus skaičius lenkų ir lietuvių. Tai buvo atgijusio lietuvių tautinio judėjimo laikmetis. 1897 m.
rugpjūčio 2 d. popiežius Leonas XIII A. Baranauską paskyrė Seinų
vyskupu. Šis faktas oficialiai patvirtintas tų pačių metų spalio 23 d.
caro įsaku4. Naujai paskirto vyskupo ingresas į katedrą įvyko 1897 m.
gruodžio 28 d.5 Tuomet A. Baranauskui buvo 62 metai. Vyskupijai jis
vadovavo trumpai – mirė praėjus vos penkeriems metams. Apžvelkime jo darbus, nuveiktus per tą trumpą laiką.
Pirmiausia vyskupas ėmėsi lankyti parapijas. Jo pirmtakas dėl politinių priežasčių pastarųjų keliolika metų visiškai nevykdė šios pareigos. Vyskupas neturėjo teisės vykti į Augustavo ir Mazovijos dekanatus, kur gyveno unitai, 1875 m. priėmę stačiatikių tikėjimą6.
Vykdamas į kitus dekanatus privalėjo 7 dienomis anksčiau informuoti apie tai gubernatorių. Dar labiau buvo varžomi kunigai. Po
1863 m. sukilimo be specialaus paso jie neturėjo teisės išvažiuoti už
savo parapijos ribų, o dekanai – už dekanato ribų. Pažeidus šią tvarką
grėsė didžiulės baudos7.
Vysk. A. Baranauskas raštu informavo dekaną apie 1898 m.
balandį numatytą vizitaciją. Jam dar nesuspėjus kreiptis į Suvalkų
gubernatorių, šis vyskupui jau priminė apie pareigą tiksliai nurodyti parapijas ir datas, kad būtų galima tinkamai informuoti apskrities
įstaigas. Įspėjo, kad vyskupas būtų itin atsargus dėl Augustavo dekanato. Pranešė, kad apskričių viršininkai leis kunigams keliauti be
2
3

4

5
6

7

Przegląd Katolicki, 1884, p. 421; 1897, p. 730, 737.
A. Petrani, „W sprawie obsadzenia biskupstw augustowskiego i płockiego w latach 18961897“, in: Polonia Sacra, 1949, sąs. 1, p. 83–88.
Lomžos vyskupijos archyvas. Bendrasis skyrius (santrumpa – II), Akta biskupów 18631903, sign. II 562, l. 442, 460.
Lomžos vyskupijos archyvas, Acta capituli, sign. II 88, l. 398.
W. Jemielity, „Dekanat unicki augustowski w XIX i początku XX wieku“, in: Materiały
dziejów społeczno-religijnych w Polsce, Lublin, 1974, p. 157–212.
W. Jemielity, „Z dziejów Kościoła w Królestwie Polskim w XIX wieku“, Roczniki Humanistyczne, 1973, t. 21, sąs. 2, p. 271.
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pasų, su sąlyga, kad dekanai iš anksto viršininkams pateiks kunigų
sąrašus. Vizitavimą vyskupas pradėjo nuo Seinų ir Suvalkų dekanato. Po to vyko į kitus. Neapsilankė Mazovijos dekanate – vyriausybė nedavė leidimo dėl ten gyvenančių unitų. Tai pavyko padaryti tik
1910 m. vysk. Antanui Karosui (Antoni Karaś), kai 1905 m. buvo išleistas tolerancijos įsakas8.
Lomžos apylinkes vysk. A. Baranauskas vizitavo 1898 m. rugpjūčio 26–rugsėjo 30 d. Vykdamas iš vienos parapijos į kitą 1899 m.
balandžio mėnesį aplankė dešimt parapijų Grajevo apylinkėse; liepą
ir rugpjūtį dešimt parapijų Kalvarijos apylinkėse. Be žiemos mėnesių, keliavo bemaž be pertraukų. Valdžia įdėmiai sekė jo žingsnius.
1899 m. Varšuvos generalgubernatorius išvardijo dešimt vizitacijoje
dalyvavusių kunigų, neturėjusių pasų. Kun. Kudirka sumokėjo 100 rublių baudos, likusieji po 50 rublių. Po metų kun. Zalevskis (Zalewski)
sumokėjo 100 rublių baudą, dvidešimt kitų kunigų – po 50 rublių9.
Ypatingą dėmesį vysk. A. Baranauskas skyrė vaikų katekizacijai.
Mokyklą lankė nedidelė jų dalis. Du kartus per savaitę buvo dėstoma
tikyba. Vyskupas pasirūpino ir likusiais vaikais. Jis kunigams įsakė
ištisus metus du kartus per savaitę rengti su mažaisiais tikinčiaisiais
susitikimus. Vyskupijoje tai buvo tikra naujovė, nes lig šiol katekizacijos susitikimai vyko tik sekmadieniais. Kunigams ne itin patiko
šis pakitimas. Daug vaikų gyveno toli nuo bažnyčios, žiemą stokojo
tinkamų drabužių10. Vyskupą labiau neramino katekizmo knygelių
lietuvių kalba stygius. Kunigams išdalijo 130 jų egzempliorių. Katekizmo knygelių tekstą patikrino kažkoks ne šios vyskupijos kunigas,
„buvęs Seinų seminarijos auklėtinis“. Jis pateikė pastabų, dalį formuluočių pakeitė „tinkamesnėmis“, pavyzdžiui, tikėjimo išpažinimo
frazė „gime isz Panos Maryjos“ pakeista „gime isz Maryjos Panos“,
nes tokia tvarka buvo pateikti žodžiai tekste lotynų ir lenkų kalbomis.
Tikėjimą lietuviai priėmė iš lenkų pagal lotynų apeigas, taigi nederėjo keisti ir žodžių sakinyje tvarkos. Be to, pagal anuometinę lietuvių
tarmę šis pakeitimas nebuvo reikalingas. Vyskupas, pats būdamas kal-

Lomžos vyskupijos archyvas. Zespół parafialny (santrumpa – I), Parafia Wysokie Mazowieckie 1910, sign. I, 627.
9
Lomžos vyskupijos archyvas, Akta wizyty generalnej kościołów całej diecezji 182?-1900,
sign. II 154, l. 191–215. Plg. P. Kubicki, Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i Ojczyzny
w latach 1861-1915, d. I, t. II, Sandomierz, 1933, p. 192–297.
10
W. Jemielity, „Pierwsza komunia dzieci w XIX wieku w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej“, Studia teologiczne, 19, t. 2, p. 143; Lomžos vyskupijos archyvas,
Rozporządzenia 1894-1913, sign. II 76 AK.
8
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bininkas, pastabas priėmė ir perdavė katekizmą kun. Daukšai, kad šis
atliktų teologinę tekstų analizę ir ištaisytų poteriuose klaidas11.
Taip buvo sprendžiamas katekizmo vaikams klausimas. Po dviejų
mėnesių klebonams buvo perduota 1566 m. Romoje išleisto Tridento
susirinkimo katekizmo pirma vyskupo parengto vertimo dalis. Vertimas į lietuvių kalbą pasiekė Vilkaviškio dekaną, šis, parengęs nuorašą, perdavė Marijampolės dekanui ir taip, keliaudamas per Kalvarijos,
Seinų ir Suvalkų dekanų rankas, tekstas sugrįžo pas konsistorių. Šį
tekstą kiekvienas dekanas persiuntė artimiausiam savo dekanato klebonui, šis kitam, kol tekstas sugrįždavo pas dekaną. Tai byloja apie
dedamas pastangas, kad vertimas kuo greičiau pasiektų parapijiečius.
Konsistorius pranešė apie greitu metu numatytas perduoti kitas Romos katekizmo vertimo dalis12. Be to, kunigams buvo pateiktas naujas
giesmės „Šventas Dieve“ vertimas į lietuvių kalbą.
Dėl pastarojo vertimo įvyko tam tikras nesusipratimas. Kai kurie
mišrių lenkiškų ir lietuviškų parapijų kunigai suprato, kad suplikacijas
reikia giedoti lietuviškai, nors iki šiol jos šia kalba nebuvo giedamos.
Kunigas užvesdavo giesmę lietuvių kalba, tačiau lenkai atsakydavo
kaip ikšiol. Tokia padėtis kėlė sąmyšį. Informuotas apie tai vyskupas
aiškiai nurodė, kad nevalia keisti įpročių, suplikacijos turi būti giedamos kalba, kuria iki šiol giedotos13.
Čia susiduriame su kalbos klausimu. XIX a. pabaigoje lietuvių
tauta išgyveno didžiulę transformaciją. Tautinis atgimimas bemaž iš
karto įgijo liaudies mastą. Tai ypač išryškėjo po 1904 m., kai buvo panaikintas lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis draudimas14. Šis
klausimas buvo aktualus taip pat vysk. A. Baranausko laikais. Atrodo, šiuo aspektu jis išliko neutralus. Vizitacijų dekretuose pabrėždavo,
kad sekmadieninių pamaldų metu privalu išlaikyti senus papročius ir
nieko nekeisti be vyskupijos valdžios sutikimo15. Negana to, 1909 m.
Kalvarijoje kilus nesutarimų dėl kalbos, lenkai rėmėsi vysk. A. Baranausko išvadomis. Vizituodamas šią parapiją jis nurodė, kad abi tautos
– lenkai ir lietuviai – išlaikytų savo teises, siekiant, kad niekas neliktų
nuskriaustas16.

Lomžos vyskupijos archyvas, Akta nabożeństw parafialnych i suplikacji, sign. I, 334, l. 30.
Lomžos vyskupijos archyvas, sign. II 334, l. 84.
13
Lomžos vyskupijos archyvas, sign. II 334, l. 20.
14
B. Makowski, Litwini w Polsce 1920-1939, Warszawa, 1986, p. 13.
15
Lomžos vyskupijos archyvas, Parafia Filipów 1899, sign. I 106; Parafia Kaletnik 1899,
sign. I 182.
16
Lomžos vyskupijos archyvas, Parafia Kalwaria 1819-1907, sign. I 184, l. 248.
11
12
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1898 m. Alytaus parapijoje kilo riaušės. Vietos klebonas, vadovaudamasis vyskupo nurodymu, nusprendė atsisakyti giedojimų,
ypač suplikacijų, lenkų kalba. Lenkai kreipėsi į vysk. A. Baranauską
įsitikinę, kad šis tokio potvarkio tikrai neišleido (šis įvykis straipsnyje
aprašytas anksčiau). Po dvejų metų Alytaus parapijoje abiejų tautų
atstovai tarėsi dėl sekmadienio pamaldų tvarkos. Vyskupo nurodymu
dekanas nuvyko į parapiją ir patikrino pateiktus gyventojų sąrašus.
Lenkai reikalavo visų sekmadienių ir švenčių popiečių, o lietuviai trijų
sekmadienių sau ir kas ketvirto lenkams. Dekanas pareiškė, kad „visgi
visi sutiks su Seinuose priimtu sprendimu“. Tai byloja apie lenkų tautybės parapijiečių pasitikėjimą vyskupu lietuviu17.
Vos pradėjęs eiti pareigas vyskupijoje, vysk. A. Baranauskas išsiuntė į parapijas išsamią anketą. Joje pateikė klausimų dėl atnašaujamų mišių, dvasininkų aprangos, Švenčiausiojo Sakramento adoracijos,
procesijų, relikvijų, laidojimo bei santuokos apeigų, visuotinių pamaldų, katekizacijos, kalėdojimo. Sukaupta informacija leido išsamiai suvokti esamą padėtį18.
Kiek sudėtingiau yra pažinti asmenišką vyskupo įtaką kitose
bažnytinio gyvenimo vyskupijoje srityse: kunigų seminarijai, konsistoriui, kunigų perkėlimams, sakralinei statybai. Lenkijos Karalystės vyskupai bemaž visur buvo ribojami vyriausybės įstatymų. Po
1863 m. sukilimo be gubernatoriaus leidimo net ir jie negalėjo išvykti
už savo vyskupijos ribų19. Vysk. A. Baranausko valdymo laikmetis
– amžiaus pabaiga – sutapo su popiežiaus jubiliejumi. Vyriausybės
vykdoma politika lėmė, kad švenčiama buvo tik parapijos lygmeniu.
Dėl ribojimų, susijusių su pasų reikalavimais, kunigai negalėjo teikti
pagalbos jos stokojantiems kaimynams. Buvo draudžiamos bet kokios
grupinės piligriminės kelionės į gretimas bažnyčias20. Vyskupas nurodė tik sukalbėti bažnyčiose specialią maldą lenkų kalba, o mišriose
parapijose – lenkų ir lietuvių kalbomis21.
Vyskupo antspaude buvo šie žodžiai: Antonius Baranowski episcopus seinensis seu augustoviensis. Tapačiai buvo tituluojamas vizitacijų dekretuose. Pats vyskupas pasirašydavo tik vardu: Antonius ep.

Lomžos vyskupijos archyvas, Parafia Olita 1819-1905, sign. I 346, l. 141, 145, 149.
Lomžos vyskupijos archyvas, Ankieta z 1898 r., sign. II 335, l. 1 n.
19
W. Jemielity, „Mianowanie i przenoszenie księży w Królestwie Polskim po powstaniu
styczniowym“, Roczniki Teologiczno-Kanoniczne, 1987, t. 34, sąs. 4, p. 37–84.
20
W. Jemielity, „Rok jubileuszowy w XIX wieku w Królestwie Polskim“, Zeszyty Naukowe
KUL, 1975, sk. 18, nr. 1, p. 51.
21
Lomžos vyskupijos archyvas, sign. II 76 A, l. 51.
17
18
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m. pr. (manu propria)22. Vien Lukšių parapijoje pateikė visą parašą:
Antonius Baranowski ep. sejn. m. pr.23 1910 m. kitas lietuvių kilmės
vyskupas pasirašė: Antonius Karaś eppus sejn. seu augustoviensis24.
Vysk. A. Baranauskas mirė 1902 m. lapkričio 26 d. dėl „smegenų
priepuolio“. Pirmas priepuolis jį ištiko dar per pirmą gavėnią, devintas
– ir paskutinis – buvo mirtinas. Balzamuoti velionio palaikai keturias
dienas buvo laikomi vyskupo rūmų koplyčioje, po to palaidoti katedroje. Apie Ganytojo mirtį vyskupijos gyventojams pranešė konsistorius. Įsakė sausio 2 d. visose parapijose giedoti egzekvijas ir atnašauti giedamas šv. mišias; per aštuonias dienas po keliolika minučių
skambinti varpais raginant tikinčiuosius melstis už Jo sielą; visus metus sekmadieniais ir švenčių proga po pamokslo kviesti tikinčiuosius
melstis ta intencija. Konsistorius pabrėžė velionio savybes: apaštališkąjį rūpestingumą, darbštumą nepaisant senyvo amžiaus, pamaldumą
ir paslaugumą25. Vysk. A. Baranauskas uoliai vertė į lietuvių kalbą
Šventąjį Raštą. Per pusantrų metų išvertė tekstus iki Jeremijo raudų.
Dvasininkas dirbo po trylika valandų per dieną26.
Vysk. A. Baranauskas daug pasitarnavo literatūrinės lietuvių kalbos tobulinimui. Šio straipsnio autorius nėra išnagrinėjęs šio klausimo,
savo nuomonę grindžia informacija, pateikta 1897 m. leidinyje „Katalikų apžvalga“ („Przegląd Katolicki“), kur buvo pristatytas vyskupiją perėmęs dvasininkas iš Lietuvos. Jaunystėje A. Baranauskas rašė
nedidelius poezijos kūrinius lenkų kalba. Dalį jų Adomas H. Kirkoras
spausdino „Kolektyviniame Vilniaus rinkinyje“ („Pismo Zbiorowe
Wileńskie“). Būdamas klierikas, pradėjo rašyti pamaldžias giesmes
lietuvių kalba, kurias tikintieji giedojo bažnyčiose. Dalis jų įtraukta
į giesmyną „Artojų giesmės šventos“. Lauryno Ivinskio išleistame
kalendoriuje išspausdinta jo humoreska „Suveiga girtuoklių“ bei
poemos „Anykščių šilelis“ ir „Dievo rykštė ir malonė“, pasirašytos
Jurkšto Smalaūsio. Pirmąją poemą dr. Geitleris (Geitler) išspausdino
leidinyje „Litauische Studiem“, dr. Vėberis (Weber) – „Ostlitauische
Texte“. Parašė (deja, niekur neišleistas) homiletikos kursą „Mokslas
šventosios iškalbos“ ir katekizmo kursą „Šventas katalikų bažnyčios
mokslas trumpai išpasakytas“ (taip pat neišleistas).

Lomžos vyskupijos archyvas, Parafia Jeleniewo 1899, sign. I 169.
Lomžos vyskupijos archyvas, Parafia Łuksze 1819-1909, sign. I 297.
24
Lomžos vyskupijos archyvas, sign. II 88, l. 405.
25
Lomžos vyskupijos archyvas, sign. II 76 A, l. 81.
26
Przegląd Katolicki, 1902, p. 795.
22
23
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A. Baranausko meilę lietuvių kalbai ir jos išmanymą išgarsino
dr. Šleicheris (Schleicher) 1865 m. leidinyje „Litauische Dichtungen“.
Vyskupo lietuvių kalbos tyrinėjimo veiklą rėmė įžymūs filologai,
pvz.: dr. J. Boduenas de Kurtenė (Baudouin de Courtenay), Masingas
(Massing), Vėberis ir kiti. Per daugiau kaip dvidešimt metų Žemaičių kunigų seminarijos klierikų padedamas A. Baranauskas sukaupė
gausią Kauno gubernijos lietuvių kalbos tarmių ir dialektų medžiagą.
Vadovaudamasis surinktais resursais tvarkė ir papildė A. Šleicherio
pateiktą lietuvių kalbos rašybą bei Kuršaičio (Kurschat) aprašytą akcentavimą. Leidinyje „Ostlitauische Texte“ dr. Vėberis aprašė
A. Baranausko darbus akcentavimo ir fonetikos teorijos, lietuvių kalbos struktūros ir tarmių bei dialektų analizės srityse – ši veikla išgarsino jaunąjį kalbininką.
Vėliau vysk. A. Baranauskas nagrinėjo matematikos klausimus,
susijusius su apskritimu, taisyklingais ir kitais daugiakampiais, sudėtinių skaičių dalumu bei skaičių teorija27.
Vertė Daiva Valinčienė
WITOLD JEMIELITY (g. 1935 m. Brzózki Brzezińskie kaime) – kunigas, teologijos mokslų profesorius, ilgametis Lomžos aukštesniosios seminarijos,
Katalikų teologijos akademijos bei Kardinolo Stepono Višinskio universiteto
Varšuvoje dėstytojas, Lomžos mokslo draugijos narys.
Naudodamasis archyviniais dokumentais parašė 50 knygų, 127 mokslinius
straipsnius, 127 kunigų biogramas.
Domėjosi Bažnyčios Lenkijos karalystėje istorija, religinių bendrijų veikla bei
švietimo raida 1795–1939 m.

27

Przegląd Katolicki, 1897, p. 737.

Witold Jemielity
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SEIVŲ VALSČIUS AMŽIŲ BŪVYJE
Suvalkija – pietinė istorinės Sūduvos dalis, šiandien Lenkijos geografinis regionas, ilgai kryžiuočių niokotas ir naikintas, galiausiai
XIII a. pabaigoje gyventojų apleistas, tapęs dykra, tiesiog „niekieno
žeme“. Po 1422 m. rugsėjo 27 d. Melno taikos sutarties tarp Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės ir Kryžiuočių ordino pasirašymo krašto
nežinomybės epopėja baigėsi. Sūduva atiteko Lietuvai, kraštas kilo iš
letargo.
Apie XVI a. vidurį Lenkijos ir Lietuvos karalienės Bonos pastangomis, įgyvendinus valakų reformą, Sūduva pasuka europietiškos
civilizacijos link. Merkinės girios vakarų dalis (Punsko ir Vižainio
apylinkės) kolonizuojama. Properšose kuriasi miškų prižiūrėtojai, medžiotojai, bitininkai, medkirčiai, amatininkai. Karaliai ir kunigaikščiai,
valdydami didžiulius gamtos turtus, steigia dvarus, palivarkus, aplink
juos plečiasi kaimai. Valdų tvarkymą ir priežiūrą patiki savo atstovams – įsteigtoms rezidencijoms: Vižainio, Seivų, Kadariškių, Mockavos seniūnijoms.
Seivų dvaras pirmąkart paminėtas 1559 m. Aprašant dvaro inventorių 1642 m. sąrašuose minima, kad kunigaikštis Jonušas Radvila,
Seivų ir Vižainio seniūnas, abi seniūnijas išnuomojo 4 metams Gotardui Budenbrukui. LDK laikais Seivai tapo dviejų seniūnijų centru.
Tuomet Seivų seniūnijai priklausė 16 kaimų: Vigrėnai (Smalėnai?),
Šlynakiemis, Punskas, Ožkiniai, Valinčiai, Agurkiai, Šilainė, Kampuočiai, Vidugiriai, Peleliai, Didžiuliai, Vilkapėdžiai, Žvikeliai, Raistiniai,
Seivai ir Taurusiškės. Keturi kaimai (Burokai, Trakiškės, Navinykai ir
Vidugirių Būda) kažkodėl neišvardinti, jie paminėti vėliau, surašant
inventorių XVIII a. pabaigoje.
Pirmieji Seivų seniūnijos naujakuriai, laisvieji valstiečiai, kėlėsi
ypač nuo Punios, Merkinės bei Gardino apylinkių. Apie tai byloja pa-
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vardės, aptinkamos XVII ir XVIII a. metrikų knygose, istoriniuose
dokumentuose bei kituose leidiniuose. Išlikusios žemdirbių pavardės
dar ir šiandien populiarios Punsko apylinkėje, kaip antai: Valinčių,
Aleksų, Murinų, Agurkių, Degučių, Jankauskų, Nevulių, Kuosų, Durtonų, Grigučių, Krakauskų, Kraužlių ir kt.
Šiaurės karas, maras ir epidemijos XVIII a. pradžioje skaudžiai
palietė Seivų seniūniją, gerokai sumažino jos gyventojų gretas. Nuo
ligų, bado ir karo baisenybių mirė 1/3, kai kur netgi 2/3 gyventojų,
nebeliko nei kaimų, nei sodybų. Dar ir šiandien, po kelių šimtmečių,
mūsų senolių prisiminimuose, legendose, dainose sklando šmėklų
vaizdai, tai mena kaimuose išsibarstę protėvių kapai.
To dar neužteko. XVIII a. – tai Lenkijos ir Lietuvos valstybės irimo, netvarkos ir žlugimo laikotarpis. Ekonominis nuosmukis, vidinė
nesantaika, bajorijos liberum veto, negebėjimas įgyvendinti reformas
paskatino kaimyninių valstybių įsikišimą, o vėliau, po trečiojo padalijimo 1795 m. – savarankiškumo praradimą.
Po įvykusių dalybų beveik visos LDK žemės atsidūrė carinės Rusijos rankose, tik viena Užnemunė (Sūduva) atiteko Prūsijai ir buvo
Naujosios Rytų Prūsijos provincijos dalis. 1800 m. Prūsijos valdžios
potvarkiu įsteigta Seivų ekonomija, apėmusi Seivų, Seinų, Berznyko
seniūnijas ir dalį kitų teritorijų bei girių. Po 1815 m. Vienos sutarties
Suvalkija pateko į Rusijos imperiją, vadinamąją autonominę Lenkijos
Karalystę, kuriai priklausė ir Seivų valsčius. Jo centras pasiliko Seivų
dvaras.
Lenkų didiko Paco ir kitų pastangomis 1816 m. įsteigta Augustavo vaivadija su administracijos valdžia Suvalkuose, o 1837 m. to paties
pavadinimo gubernija. 1867 m. sausio 13 d. caro potvarkiu gubernijos
mažinamos. Augustavo gubernija dalijama į dvi dalis – šiaurinę su lietuviškomis apskritimis (Augustavo, Kalvarijos, Marijampolės, Seinų,
Suvalkų, Naumiesčio, Vilkaviškio), pavadintą Suvalkų gubernija, ir
pietvakarinę – Lomžos guberniją. Pastarasis administracinis suskirstymas išliko ilgiausiai, iki Pirmojo pasaulinio karo.
1861 m. visoje Rusijoje paskelbtas baudžiavos panaikinimas, tačiau jis neapėmė Lenkijos Karalystės. Revoliucinės nuotaikos šalyje,
prasidėjus 1863 m. sausio sukilimui, caro valdžią privertė išlaisvinti
visus valstiečius iš dvarponių priežiūros. 1864 m. kovo 2 d., tikėdamasis kaimą patraukti savo pusėn, caras paskelbė įstatymą (vad. ukazą)
dėl valsčių savivaldos struktūrų pakitimo Lenkijos Karalystėje. Pagal
įstatymą tiek privačiuose, tiek valstybiniuose dvaruose visa žemė tapo
valstiečių nuosavybe. Jie gavo ne tik visas iki šiol valdytas žemes, bet
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ir tas, kurios iš jų buvo atimtos nepaisant 1846 m. draudimų. Valstiečiams paliktas gyvasis ir negyvasis inventorius, taip pat servitutai (ribotos teisės). Suvalkijos kaime įvyko ilgai laukta agrarinė revoliucija.
Nedelsiant prasidėjo visuotinis žemės reformos įgyvendinimas.
Kiekviename kaime matininkai, vadinami pamierčiais, sudarinėjo specialius tabelius (rus. Dannaja, lenk. Tabele likwidacyjne), sklypų sąrašus, kuriuose nurodydavo jų dydį, paskirtį, o spalvotuose žemėlapiuose – kaimo, vietovės ar kolonijos pavadinimą. Valstiečiai, jeigu būdavo
skolingi, privalėjo už gautą žemę sumokėti, ir nuo tos akimirkos tapdavo teisėtais savininkais. Luominiai nuosavybės santykiai provincijoje pamažu kito, tačiau problemos su žemės reformos įgyvendinimu
dar ilgai slėgė paprastą valstietį.
Kita svarbi reforma imperijoje tai administracinis pertvarkymas –
kaimiškų valsčių steigimas. 1864 m. caro įstatymu radikaliai pakeista
santvarka Lenkijos kaime. Valsčiams suteiktos savivaldos teisės, norint atriboti juos nuo dvarininkų įtakos. Valsčius valdant tiesiogiai dalyvavo valstiečiai, nors jų teritorijoje būdavo ir dvarininkų palivarkų.
Valsčių savivaldos įstatymą caras pasirašė 1864 m. vasario
19 d. (kovo 2 d.). Kiekvienam valsčiui priskiriami aplinkiniai kaimai,
gyvenvietės (vienkiemiai), dvarai ir palivarkai, nepriklausomai nuo
dvarininko gyvenamosios vietos. Visuotinis kaimo (gromados) susirinkimas bei seniūnas tapo žemiausios pakopos valdžia šalyje. Valsčiai
buvo sudaromi iš aplinkinių teritorinių vienetų. Seivų valsčiui, pagal
1902 m. „Pamiatnaja knižka“, priklausė 44 kaimai, 8 mažesnės gyvenvietės (vienkiemiai) ir 4 palivarkai, iš viso 7528 gyventojai.
Kaimų ir gyvenviečių sąrašas pateikiamas pagal originalo eiliškumą ir anų laikų teritorinių vienetų klasifikaciją: Adamovizna, Anavas,
Senieji Bokšiai, Naujieji Bokšiai, Bokšiai (kol.), Valinčiai, Vaitakiemis,
Vilkapėdžiai, Vengelnia (gyv.), Glovanovščizna (paliv.), Gremzdel,
Dembovo, Dembovo (paliv.), Dembuvek, Dekšnianka (gyv.), Dekšnė, Dekšnė (kol.), Jegluvek, Kolietnyko Eglinė, Žvikeliai, Užujuodelė, Zamčisko, Kolietnykas (paliv.), Kolietnykas, Kolietnykas Mažasis,
Krucieniškės, Kampuočiai, Linauka (Linovek), Arlinka (Orlinek), Ožkiniai, Agurkiai, Lovuočiai (Podlovocie), Punskas, Polesė, Podseivai,
Raistiniai, Raistiniai Podklaštorne, Rudauka, Sadzavečka (gyv.), Smalėnai, Naujieji Seivai, Seivai (paliv.), Trakiškės, Ustronie Polskie, Ustronie Ruskie, Šaltėnai (paliv.), Šaltėnai, Šlynakiemis, Šilainė, Punsko Jurzdikas, Šaltėnų Jurzdikas, Jablonovo, Jablonovo (paliv.). Dalis
kaimų, gyvenviečių, palivarkų ir vienkiemių, kintant krašto valdymui
arba jungiant į stambesnius teritorinius vienetus, išnyko.
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Valsčiaus sprendžiamoji valdžia – visuotinis valsčiaus suaugusių
gyventojų, turinčių mažiausiai 3 margus žemės, nepriklausomai nuo
išpažįstamo tikėjimo, susirinkimas. Susirinkime negalėjo dalyvauti:
taikos teisėjai, dvasininkai, apskrities policijos tarnautojai bei asmenys, esantys policijos priežiūroje. Valsčiaus susirinkimai, vadovaujant
viršaičiui, vykdavo kartą per ketvirtį. Viršaitis turėjo teisę sušaukti
nepaprastą (ypatingą) susirinkimą. Jeigu asmuo kandidatuodavo į
viršaičio (vaito) postą ar atlikdavo finansinę ataskaitą, susirinkimui
vadovaudavo vyriausias amžiumi seniūnas.
Valsčiaus susirinkimo pagrindinės teisės:
– viršaičio (vaito), tarėjų, raštininko ir kitų valsčiaus tarnautojų
rinkimai;
– susijusių su ūkiu ir kitų svarbių valsčiui nutarimų priėmimas;
– finansinių išteklių socialinei globai ir mokykloms paskirstymas;
– veiklos apimties ir valsčiaus darbuotojų išlaidų nustatymas;
– valsčiaus nekilnojamojo turto globa ir tvarkymas (valdymas);
– įgaliotinių valsčiaus reikalams tvarkyti rinkimas.
Valsčiaus visuotinio susirinkimo nutarimai galioja, jeigu dalyvauja mažiausiai pusė turinčiųjų teisę balsuoti. Nutarimai priimami
vienbalsiai ar dauguma balsų. Jeigu lygus balsų kiekis, lemia viršaičio
balsas. Kiekvienas įgaliotas dalyvis turi vieną balsą. Jeigu nagrinėjami nekilnojamojo turto – valsčiaus žemės pakeitimo, pardavimo ar
reguliavimo reikalai (bylos), sprendimai priimami 2/3 turinčių teisę
balsuoti dalyvių balsų. Valsčiaus nutarimai, jeigu buvo priimami pagal
kompetencijas, neprivalėjo būti apskrities viršininko tvirtinami. Dažnai pasitaikydavo, jog pats viršininkas ar įgaliotas jo atstovas vadovavo visuotiniam valsčiaus susirinkimui. Nutarimai fiksuoti specialioje
valsčiaus knygoje.
Kiekvienas valsčius susidėdavo iš gromadų. Gromadą sudarydavo vieno kaimo ar gyvenvietės (kolonijos) nekilnojamojo turto savininkai, žemdirbiai. Savininkai gromados susirinkimuose turėjo balso
teisę. Susirinkimuose nedalyvavo palivarkų darbuotojai nei žemės
ūkio darbininkai. Susirinkimą sušaukdavo viršaitis arba seniūnas.
Dalyvauti juose galėjo gromados suaugęs (pilnametis) nekilnojamojo
turto savininkas.
Valsčiaus viršaitis gyventojų atžvilgiu turėjo plačius įgaliojimus,
teises ir pareigas:
– pranešti aukštesnei valdžiai apie gyventojų savavališką išvykimą iš valsčiaus teritorijos ir padarytus nusižengimus;
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– informuoti policiją apie ypatingus atsitikimus valsčiuje: gaisrus,
potvynius, epideminius susirgimus ir pan.;
– saugoti nusikaltimų pėdsakus, rengti paieškas ir sulaikyti nusikaltėlius;
– vykdyti teismų sprendimus;
– sušaukti ir uždaryti valsčiaus susirinkimus;
– pateikti susirinkimui nagrinėti reikalų (bylų) projektus;
– tikrinti valsčiaus tarnautojų ir seniūnų darbą;
– prižiūrėti valstybės, valsčiaus ir karinių prievolių vykdymą;
– užtikrinti apleistos žemės kontrolę;
– globoti neįgaliuosius, paliegusius ir neturtinguosius.
Viršaitis turėjo ir baudžiamąją priemonę. Už padarytus nusižengimus galėjo nubausti iki dviejų parų arešto bei pinigine bauda. Kiekvieną asmenį galėjo iškviesti į valsčių, daryti namuose kratas dalyvaujant bent dviem tarėjams ar seniūnams. Viršaitis valsčiuje būdavo
valdžios atstovas ir jos įsakymų bei valsčiaus visuotinio susirinkimo
nutarimų vykdytojas.
Valsčiaus tarnautojai prisiekdavo apskrities viršininkui. Už atliktas pareigas gaudavo atlyginimą ir būdavo atleisti nuo prievolių natūra
bei karo tarnybos. Jeigu viršaitis per dvi kadencijas sąžiningai vykdė
pareigas, galėjo atleisti nuo karinės prievolės sūnų ar giminaitį. Tai
buvusi rimta paskata viršaičiams pasirūpinti darbo kokybe. Viršaitis
turėjo valstybinį spaudą ir buvo pavaldus apskrities viršininkui.
Valsčiaus seniūnas – viršaičio pagalbininkas, jo įsakymų kaimuose vykdytojas. Kiekvienas kaimas ar gyvenvietė sudarė atskirą kaimo
gromadą ir turėjo savo vadovą, renkamą iš gyventojų – seniūną. Seniūno teisės ir pareigos:
– sušaukti ir vadovauti gromados susirinkimui;
– teikti gromados susirinkimui pasiūlymus (bylas) siekiant žmonių gerovės;
– vykdyti gromados susirinkimo nutarimus.
Gromadoje, neturinčioje mokesčių rinkiko, šias pareigas vykdydavo pats seniūnas. Kaltus kaimo gyventojus jis turėjo teisę bausti panašiai kaip valsčiaus viršaitis.
Valsčiaus raštvedybą tvarkė įdarbintas raštininkas. Jis atsakydavo už nutarimų paruošimą, tikslumą, kruopštumą ir sąžiningumą.
Raštininką įdarbindavo viršaitis, derindamas su tarėjais, seniūnais ir
visuotinio susirinkimo nutarimu, pagal darbo sutartį. Jeigu valsčius
neturėjo galimybių įdarbinti raštininko, knygą vedė pats viršaitis.
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Raštininkas privalėjo būti išsilavinęs, patikimas apskrities viršininkui
žmogus. Taikėsi, kad raštininkai tapdavo ir faktiškais valsčių vadovais.
Valsčių tarnautojai (viršaičiai, raštininkai, seniūnai) privalėjo turėti atitinkamą visuomeninį statusą – būti mažiausiai 25 m., išpažinti
krikščionybę, pastoviai gyventi, būti nebausti, neprižiūrimi policijos
bei teismų. Mokėti skaityti ir rašyti privalėjo tik raštininkai. Valstybės
tarnautojų kadencija trukdavo 3 metus.
Viršaičio ar seniūno pareigoms susirinkimų metu paprastai rinkdavo du kandidatus. Vieną tvirtindavo apskrities viršininkas, o kitas
tapdavo pavaduotoju. Jeigu apskrities viršininkas asmenų netvirtindavo, rinkimai būdavo pakartojami.
Viršaitis ir seniūnas pareigas vykdydavo tik po priesaikos apskrities viršininkui. Viršaitį iš pareigų galėjo atleisti gubernatorius, o
seniūną – apskrities viršininkas. Viršaičiui patardavo visuotinio susirinkimo išrinkti tarėjai. Nuo 1876 m. tarėjai tapdavo teismų tarėjais,
o jų vietoje valsčiuose būdavo parenkami neprisaikdinti įgaliotiniai.
Pareigas jie vykdė neatlygintinai.
Nors žemės reforma buvusi caro taktinis manevras, Suvalkijoje
valstiečių padėtis savaime pasikeitė, buvo geresnė negu visoje Lietuvoje. Jie, siekdami pažangiau ūkininkauti, savo iniciatyva ėmė skirstytis
į vienkiemius, o kartu organizuoti vadinamąją rėžinių
sklypų komasaciją (konsolidaciją). Viršaičiai, renkami visuotiniuose gminos (valsčiaus) rinkimuose, be
abejo, dalyvavo kaimų pertvarkyme, gynė valstiečių
interesus nuo dvarininkų įtakos. Kiek realios valdžios
turėjo tuometiniai viršaičiai Seivų valsčiuje, kai šalia
reziduodavo įtakingi dvarininkai, žinių nėra.
Informacija apie Suvalkų gubernijos valsčius,
jų struktūras, viešus tarnautojus, statistikos duomenis buvo skelbiama 1872–1913 m. leistoje knygelėje
„Pamiatnaja knižka suvalkskoj gubernii“. Iš Suvalkų
ir Vilniaus archyvuose surastų, deja, ne visų knygelių duomenų nustatyti asmenys, kurie tuomet ėjo
Seivuose viršaičio pareigas (trūksta 1864–1872 m.).
Tai: Koreivo, Dvožecki, Bucevič, Gžendzinski, Juozas Senda, Motiejus Šliaužys, Juozas Jonuška, Jonas
Budzeika ir paskutinis, 1913–1915 m., Jonas Bencevičius (1853–1921) iš Valinčių kaimo (autoriaus prosenelis).
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Pastarasis Seivų valsčiaus viršaitis Jonas Bencevičius tapo audringų
laikų, žlungančios carinės Rusijos tiesioginiu liudytoju. Viršaičio pareigas perėmė 1913 m. iš Jono Budzeikos, būdamas jau 60 m. amžiaus. Tai
nulėmė valsčiaus visuotinis susirinkimas bei tuomet dar retas kandidato
raštingumas, rusų kalbos mokėjimas, gyvenimo patirtis. Mokslo pagrindus gavo, pagal močiutės pasakojimus, namuose, o paskui kiek mokėsi
1866 m. pradėjusioje veikti Punsko valstybinėje trimetėje valsčiaus mokykloje. Mokėsi per žiemą, nuo vėlyvo rudens iki pavasario. Nors mokykla valstybinė, kaimiškose vietovėse su vienu mokytoju.
Valsčiaus raštininko pareigas jau antrą kadenciją ėjo turintis kiek
aukštesnį išsilavinimą, Trakiškėse gyvenantis Stanislovas Čuperis
(Stanisław Czuper). Jis buvo atsakingas už valsčiaus knygos bei visos kitos dokumentacijos tvarkymą. Raštus pasirašinėdavo viršaitis ir
raštininkas.
Kaimiškas Seivų valsčius, didesne dalimi lietuviškas, niekuo
ypatingai nesiskyrė nuo kitų Suvalkų apskrities valsčių. 1905 m. revoliucijos Sankt Peterburge atgarsiai gana greit pasklido po Rusijos
imperiją. Be kelių incidentų Seivų valsčiaus būstinėje bei Punsko mokykloje, rusiškų knygų ir caro portretų sunaikinimo, gyventojai laikėsi
gan nuošaliai ir sukilimuose nedalyvavo. Režimui sušvelnėjus, lietuvių
bendruomenė daugiau dėmesio skyrė saviveiklai, kultūrai, švietimui,
žemdirbystės gerinimui.
Valsčius nagrinėjo ir sprendė sudėtingas, užsilikusias pobaudžiavinės epochos žemės ūkio, mokesčių, pelkynų nusausinimo, taip pat
neseniai nutiesto geležinkelio problemas. Daug skundų susilaukdavo
iš Trakiškių, Ožkinių, Šlynakiemio ir Valinčių kaimų ūkininkų. Jų laukus geležinkelis dalino į dvi dalis, ir savininkai negalėdavo tiesiogiai
jų pasiekti ar gyvulius pervaryti kiton linijos pusėn. Kildavo kartais
ginčų ir tarp kaimynų, ypač dėl pievų nusausinimo. Dėl netinkamai
padarytų perlaidų po geležinkelio linija pasikeitus reljefui pablogėdavo vandens nutekėjimas ir jis pavasarį užliedavo pievas.
Daugiausia problemų ir nuostolių visuomenė visgi patyrė prasidėjus netikėtai Pirmajam pasauliniam karui. Žmonės iš pradžių nelabai dėl to rūpinosi, kadangi nežinojo, kas tai karas. Girdėjo apie jį
tik iš senelių pasakojimų. Nors Seivų valsčiuje karas lyg ir rimtesnių
nuostolių ūkininkams nepadarė, frontui keliskart besistumdant į rytus
ir atgal jų visgi buvę. Blogiau būta ten, kur apsistodavo raiteliai. Jeigu
gurguolės pavėluotai pristatydavo arkliams pašarą, tada ir vokiečiai,
ir rusai sušerdavo ne tik šieną, avižas, bet ir šiaudus. Kai rusai ką nors
ėmė, visados sumokėdavo, o vokiečiai duodavo lapelį su užrašu „Ge-
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ras šienas“ arba „Geras žmogus – pinigus daviau, bet neėmė“ ir pan.
Apie tai rašo K. Cibulskas knygoje „Punskiečių darbai ir likimai“.
Okupacinė kariuomenė vadovavosi savo taisyklėmis, nebūtinai
civilizuotomis normomis, vyko lupikavimas, vagystės, demoralizavimas, kariaunos išsišokimai, netgi žudynės. 1915 m. pavasarį Seivų viršaitis informavo apskrities viršininką, jog vokiečių kariai išprievartavo
dvi Raistinių kaimo merginas (21 ir 24 metų) bei 55 metų Šilaicių (gal
Šilainių) ištekėjusią moterį, taip pat dar ketino išžaginti Ožkinių kaimo Rožės ir Andriaus Pajaujų dvi jaunas tarnaites, – rašoma „Rocznik
Augustowsko-Suwalski“ XIV t. (Tadeusz Radziwonowicz „Na tyłach
frontu. O wojennej codzienności w gubernii suwalskiej (1914-1915)“).
1915 m. žiemą vokiečių armija, traukdama rytų link sunkiomis
oro sąlygomis, turėjo didžiulių tiekimo savo padaliniams problemų.
Paskui sekdamas taboras neužtikrino tiekimo. Išsekinti, sušalę, be
maisto bei pašaro arkliams vokiečių kariai puldavo taikius gyventojus,
grasindami ginklu atiminėjo iš ūkininkų viską, ko šie nespėjo paslėpti,
o kariai tų produktų stokojo. Seivų valsčiuje vokiečiai privertė gyventojus atiduoti jų reikmėms: 329 arklius, 158 vežimus, 137 roges, 139
komplektus pakinktų, 370 galvijų, 323 avis, 646 kiaules, per 3 tūkst.
naminių paukščių, 790 karčių rugių, 4260 karčių avižų, 567 karčius
miežių, 2124 karčius bulvių, 28441 pūdą šieno (apie 46,5 tonos), 1149
pūdų mėsos ir riebalų, 600 pūdų duonos, 106 poras batų, 200 baltinių
bei 64 namų gamybos paltus. Ūkininkams beliko tik 248 arkliai, 145
vežimai, 406 galvijai, 736 avys, 364 kiaulės, 200 karčių rugių, 1082
karčiai avižų, 201 karčius miežių, 2388 karčiai bulvių, – raportavo
1915 m. gegužės 22 d. Seivų valsčiaus viršaitis Jonas Bencevičius Suvalkų apskrities viršininkui.
Pateikti duomenys dėl ūkininkų turimų atsargų, manoma, neatskleidžia visos tiesos, kadangi apdairesni šeimininkai, matydami okupanto savivalę, iš anksto slėpdavo gyvulius, sėklai ir duonai reikalingą javą, padargus. Be to, 1915 m. liepos mėnesį rusų karo vadovybė,
numačiusi ilgesniam laikui atsitraukti iš Suvalkijos, išleido įsakymą
visus javus, prinokusius ar žalius, pjauti ir kiek galima sunaudoti, kad
tik nebūtų palikti vokiečiams. O žmonėms patardavo važiuoti į Rusiją.
Prieš karą jau nuo 1868 m. Seivų dvarą valdė rusų generolas
Aleksandras Sviečinas ir jo giminaičiai, bet prasidėjus neramumams
jie evakavosi ir dvaras liko tuščias. 1915 m. antrojoje pusėje kraštą
galutinai užėmus vokiečiams, valdžia paskyrė prityrusį šeimininką
vokietį, kurį žmonės vadino Seivų gaspadoriumi. Jis tvarkė valsčiaus
reikalus. Jam priklausė visos ūkininkų prievolės, pats nustatinėjo, ti-
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krino, reikalavo ir baudė, jei kas vengdavo duoti duokles ar produktus
slėpdavo.
Punske rezidavo policijos komendantas, mokantis lietuviškai
vokietis Štolcas. Visi policijos pareigūnai turėjo arklius ir po kaimus
visados jodavo. Daugiausia užsiėmimo turėjo rudenį ir žiemos pradžioje, kai žmonės skersdavo daugiau kiaulių, negu buvo leidžiama.
Nors buvo uždrausta, visgi gyventojai rizikavo. Jei kurį sugaudavo,
pirmiausia pagal vokišką tvarką jis paragaudavo rimbo, vėliau mėsą
konfiskuodavo ir dar turėjo sumokėti baudą.
Karo reikalams pritrūkus arklių 1916 m. vokiečių valdžia įsakė
visur surengti jų (nuo trejų metų iki seniausių) mobilizaciją. Kiekvienas gyventojas, turintis arklį, privalėjo atvesti jį į Punską, kad būtų
sužymėti. Šalia miestelio gyveno lietuvis kalvis Jonas Komičius. Vokiečiai pasitelkė jį į pagalbą. Arklius pagal nustatytas rūšis numeravo
išdegindami ženklus (skaičius). Jie suskirstyti į keturias rūšis. Kumelingų kumelių neėmė, joms išdegindavo kitokius skaičius. Geriausius
arklius vokiečiai pasiimdavo sau, darbingus palikdavo ūkininkui, o
senus pažymėdavo nuliu. Paskui kiekvienam arkliui išrašydavo pasą
su numeriu.
1916 m. rudenį vokiečiai pradėjo gaudyti jaunus vyrus darbams į
Vokietiją. Jie žinojo, kur yra nevedusių vyrų. Atjodavo Punsko komendantas su keliais kareiviais, apsupdavo sodybą ir ieškojo. Taip Antanas
Pajaujis ir Kazys Pečiulis iš Ožkinių pakliuvo į Vokietijos gilumą, kur
nežmoniškomis sąlygomis sunkiai dirbo. Po metų sugrįžę namo pagyveno porą mėnesių ir iškeliavo amžinybėn. Joną Staskevičių iš Trakiškių išgelbėjo seniūnas (K. Cibulsko tėvas), bet visiškos laisvės jis
neturėjo – privalėjo eiti dirbti prie Trakiškių geležinkelio stoties, prie
statybų, – rašė K. Cibulskas.
Atėjo 1918 m., žiauraus Didžiojo karo saulėlydis. Trakiškėse vokiečiai, netgi nebaigę statyti sandėlių, likusias medžiagas ir savo mantą susikrovė į vagonus ir nudundėjo į Vokietiją. Punskiečiai, aplinkinių
kaimų ūkininkai, išvengę vokiečių tremties ar sugrįžę iš Rusijos gilumos, rudenį džiūgaudami traukė į Punską kurti laisvos Lietuvos. Punske įkuriamas lietuviškas valsčius, kuriam vadovauja viršaitis Petras
Pacenka, jam talkina raštvedys P. Kupstas ir keliolika vietinių lietuvių
milicininkų. Toks aiškus punskiečių pasisakymas už Lietuvą nepatinka
savininkams apylinkės dvarų ir palivarkų: Šaltėnų, Žabariškių, Seivų,
Pelelių, Ožkinių ir kitų. Įtakingi dvarininkai ar giminės pasisako, kad
jų valdos liktų Lenkijos pusėje. Bręsta tautinis ir teritorinis konfliktas.
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Apie gruodžio vidurį Seivų valsčiaus lenkiškų ar aplenkėjusių kaimų viršaitis Jonas Andrulevičius (Jan Andrulewicz, Lovuočių kaimo)
informuoja Suvalkų apygardos laikinosios pilietinės tarybos valdybą,
kad lietuviški Seivų valsčiaus kaimai, kaip antai: Punskas, Šlynakiemis, Ožkiniai, Punskas – Jurzdikas, Trakiškės, Valinčiai, Kampuočiai,
Agurkiai ir Vaitakiemis, atsiskyrė ir pasisakė už priklausomybę naujam Punsko valsčiui. 1919 m. rugpjūčio viduryje, turėdama žemvaldžių ir dalies lenkakalbių gyventojų paramą, į Punską įžengia lenkų
kareivių kuopa. Ji nuginkluoja lietuvius milicininkus ir perima valdžią.
Naujai įsikūręs lietuviškas Punsko valsčius galiausiai panaikinamas, o kaimai prijungiami prie Seivų valsčiaus, Suvalkų apskrities.
Seivai tuomet buvo stambesnis administracinis vienetas, per 5 tūkst.
gyventojų. 1918–1920 m. valsčiui vadovavo minėtas Jonas Andrulevičius. Pokario metais vyksta Seivų dvaro parceliacija, žemė paskirstoma nusipelniusiems karo veteranams. Seivų valsčiaus raštinė, atskiras
objektas, išsilaiko iki 1939 m. rugsėjo, vokiečių okupacijos pradžios.
Vokiečių okupacijos metais valsčiaus raštinė vėl sugrąžinama į Punską.
1944 m. rugpjūčio 2 d. vokiečiams pasitraukus iš Punsko apylinkių, o spalio mėnesį visam frontui pajudėjus į vakarus, Punsko miestelyje organizuojama nauja Lenkijos liaudies administracija. Rugpjūčio
4 d. įsikūręs Rajono pilietinis komitetas laikinuoju viršaičiu išrenka
atsiųstą iš Seinų apskrities viršininko pavaduotoją Edmundą Pšybilskį
(Edmund Przybylski). Rugsėjo 10 d. Seivų valsčiaus viršaičiu tampa
vietinis Petras Kovalevskis (Piotr Kowalewski) iš Adamoviznos kaimo, pavaduotoju – Stanislovas Lysakovskis. 1944 m. spalio 23 d. Seinų
apskritis perkeliama į Suvalkus.
Pasibaigus karui, administracija šalyje pamažu stabilizuojasi.
1945 m. gegužės 25 d. išrenkamas pastovus Seivų valsčiaus Punske viršaitis Valentas Kucmiežas (Walenty Kucmierz), o pavaduotoju tampa Jonas Savickis iš Kolietnyko. 1949 m. birželio 15 d. vyksta
nauji rinkimai. Seivų valsčiaus viršaičiu tampa Jonas Sajevičius (Jan
Sajewicz) iš Lovuočių kaimo. Valsčius savo raštinės Punske neturėjo,
tad ilgai glaudėsi apleistame žydų rabino pastate – Rabinate. Seivų
dvaras, kaip ir valsčiaus medinė raštinė, dėl karo audrų sunyko. Išliko
tik dalis dvaro rūmų.
Neramūs ir sudėtingi pokario laikai, ypač pasienio ruože, ilgai
gniuždė prislėgtą okupacijos metais lietuviško krašto (apie 78 % lietuvių) visuomenę, o įvedus valstybėje naują santvarką politiniai ir eko-
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nominiai pokyčiai dar labiau alino kaimą, varžė žmonių gyvenimus.
Be to, tautinių mažumų nepripažinimas, jų teisių ignoravimas gilino
visuomenėje nesantaiką. Gal ir todėl valsčių tarybų renkami viršaičiai
(vaitai) neilgai eidavo šias pareigas.
1952 m. birželio 25 d. Lenkijos Ministrų Tarybos nutarimu vyksta
šalyje dar vienas administracinis perskirstymas, struktūrų ir teritorinių vienetų pavadinimų reguliavimas. Pavasarėjant juntamas pirmasis
„atšilimas“. Seivų valsčius, baudžiavinės epochos reliktas, nuėjęs ilgą
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lemties kelią, galutinai dingsta iš kaimo žmonių akiračio. Prasideda
Punsko valsčiaus istorija.
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Kazimieras Baranauskas (g. 1940 m. Valinčių k., Punsko valsčiuje)
1959 m. baigė Punsko licėjų. Aukštojo mokslo diplomą įgijo Olštino žemės ūkio
akademijoje. Ilgus metus dirbo valstybės administracijos įstaigose – pradžioje
apskrities, vėliau vaivadijos.
1994–1998 m. ėjo Punsko valsčiaus viršaičio pareigas. Kelias kadencijas buvo
Lenkijos lietuvių draugijos ir Lenkijos lietuvių bendruomenės vicepirmininkas.
Dvi kadencijas pirmininkavo LLD Suvalkų skyriui.
Ketvirtinio leidinio „Suvalkietis“ steigėjas ir redaktorius, knygų Suvalkų lietuviai bei Valinčiai. Žmonės, jų darbai ir likimai sudarytojas ir bendraautoris,
knygų Sūduvių pėdsakais ir Protėvių būtovės alsa autorius, albumo Prie Ančios krantų ir knygos Viktoras Vinikaitis išleidimo sumanytojas, knygos Vienybės dvelksmas sumanytojas, vienas iš sudarytojų ir bendraautoris. Šiuo metu
pensininkas. Gyvena Suvalkuose.

Kazimieras
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KUNIGAS JUOZAPAS JUOZAITIS –
PARTIZANŲ ORGANIZATORIUS,
NEPRIKLAUSOMYBĖS GYNĖJAS
1918–1919 METAIS
Po Nepriklausomybės paskelbimo 1918 metais kuriantis Lietuvos
valstybei, į jos žemes pareiškė pretenzijas ir kaimynė Lenkija, norėdama atgaivinti buvusią lenkų ir lietuvių uniją arba jėga prijungti prie
Lenkijos. Tai buvo didžiulė grėsmė Lietuvos nepriklausomybei. Pirmoji Lietuvos vyriausybė 1918 m. lapkričio 11-ąją paskelbė atsišaukimą į visuomenę „Lietuvos piliečiai“. Be kitų nurodymų, Lietuvos
gyventojai buvo raginami kiekvienoje parapijoje išsirinkti penkių ar
septynių asmenų komitetą, kuris iš stiprių ir patikimų vyrų turėjo tuojau suorganizuoti miliciją viešajai tvarkai saugoti ir gyventojus nuo
visokių grobikų ginti. Dzūkijos žmonės nedelsdami atsiliepė į šį kvietimą. Menkai ginkluoti, blogai aprūpinti, bet stiprios dvasios, pasiryžę
apginti Nepriklausomybę, stojo į žūtbūtinę kovą prieš okupantus. Be
reguliariosios kariuomenės, organizavosi ir partizanų būriai1. Vienas
iš tokių partizanų būrių organizatorių 1919 metais Dzūkijoje buvo kunigas Juozapas Juozaitis. Remdamiesi dokumentais, išlikusiais Lietuvos archyvuose, aprašome šio drąsaus ir ryžtingo dvasininko, partizanų organizatoriaus gyvenimą ir veiklą.

1

Laisvės kovos Seinų krašte 1918–1923 metais: Lietuvos rezistencijos istorija. Voruta, 2010
m. sausio 10 d.
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Iš biografijos: 1884–1918 metai
Juozapas Juozaitis gimė 1884 m. gruodžio 17 d. Būdviečio kaime (Skriaudžių parapija, Veiverių seniūnija, Prienų rajonas). Tėvai –
Baltrus ir Elžbieta (Šlekytė) Juozaičiai buvo pasiturintys ūkininkai.
Šeimoje augo vienuolika vaikų. Juozapas buvo vyriausias, dar turėjo
keturis brolius ir šešias seseris2, 3. Pradžios mokslą baigė prie Veiverių
mokytojų seminarijos tuomet buvusioje pavyzdinėje bazinėje penkerių metų mokykloje. Toliau mokėsi Sankt Peterburge prie Šv. Kotrynos
bažnyčios buvusioje berniukų gimnazijoje4.
1903 m. įstojo į Seinų kunigų seminariją. Pagal seminarijoje nustatytą tvarką, atsakingu už seminarijos biblioteką ir rūpinimąsi jos
reikalais tuo metu buvo paskirtas profesorius Pranciškus Augustaitis.
Visą laiką tokiam profesoriui bibliotekininkui padėdavo vienas iš klierikų. Profesorius P. Augustaitis pagalbininku pasirinko klieriką J. Juozaitį, jo nuomone, labiausiai tinkantį šiam darbui – darbštų, atsakingą,
mėgstantį skaityti, gerai mokantį penkias kalbas: lietuvių, lenkų, rusų,
vokiečių, lotynų. Klierikas J. Juozaitis rūpinosi, kad biblioteka pasipildytų tuo metu jau nedraudžiamais lietuviškais spaudiniais. Apie
1904 m. seminarijos klierikai lietuviai pradėjo leisti rankraštinį leidinėlį, pavadintą „Jaunimo draugu“. Į jo rengimą įsitraukė ir J. Juozaitis
kartu su klierikais Antanu Šmulkščiu, Juozapu Aleksa ir Motiejumi
Petrausku. Seminarijos vadovybė šį žurnalą legalizavo, kiekvieną numerį peržiūrėdavo, cenzūravo rektorius J. Giedraitis arba vicerektorius. Paskutinis numeris buvo parašytas 1908 m. J. Juozaičiui baigiant
mokslą5.
1908 m. kovo 22-ąją įšventintas kunigu ir paskirtas vikaru į Sasnavos parapiją (Marijampolės r.), klebono Stanislovo Čėsnos6 pagalbi-

2

3

4
5

6

Juozapas (1884–1955); Antanas (1888–?); Baltramiejus (1892–?); Jonas (1901 XII 1–1987
XII 6); Kazimieras (1903 IX 15–1947 XII 1); Ona Antanavičienė (1886–1956); Teofilė (?);
Elžbieta Maldutienė (1898 V 15–1992 III 21); Magdalena (?); Konstancija Pauparienė
(1892–?); Anelė Šimaitienė (?); Marija Tumosienė (?).
Juozaičių genealogija // file:///D:/2017/JUOZAITIS/Baltrus%20Juozaitis%20(1856%20
-%201933)%20-%20Genealogy.html.
Vilkaviškio vyskupijos kurijos archyvas, f. 1, ap. 11, b. 004, l. 40; ten pat, ap. 14, b. J–010.
Katilius, Algimantas. Katalikų dvasininkijos rengimas Seinų kunigų seminarijoje (XIX a.–
XX a. pradžia). Vilnius, 2009, p. 132, 175, 227, 239.
Čėsna Stanislovas, g. 1864 V 8 Meškučių k., Marijampolės r. Mokėsi Seinų kunigų
seminarijoje. Įšventintas kunigu 1887 VI 19. Buvo vikaras Šventežeryje, Balbieriškyje,
Marijampolėje. Nuo 1999 m. Sasnavoje: filijos vikaras rektorius, nuo 1922 m. Sasnavos
parapijos klebonas, nuo 1951 m. altaristas-išlaikytinis. Mirė 1954 IX 15, palaidotas
Sasnavos bažnyčios šventoriuje.
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ninku. 1913 m. perkeltas irgi vikaru į Pajevonio parapiją (Vilkaviškio
dekanatas). 1914 m. išsiųstas į Lomžos dekanatą (Lenkija) ir paskirtas
Novogrudo (Nowogród) parapijos vikaru. 1915 m. grąžintas į Lietuvą
ir paskirtas Skriaudžių (Prienų r.) parapijos vikaru. 1918 m. – Rudaminos parapijos vikaras. 1919 m. – Kučiūnų parapijos vikaras7.
Bendradarbiavo žurnaluose „Vadovas“, „Viltis“, „Šaltinis“ (slapyvardis – K. Juoz.; K.J.J.) ir kituose periodiniuose leidiniuose. „Lietuvos bibliografijoje“ įrašytas kaip kunigas, religinio turinio knygelių
vertėjas)8. Išvertė dvi religinio turinio knygas: Huch Emilie (1852–
1914). Mūsų tikėjimas išmintingas: keletas žodžių tikėjimo apgynimui. 1909, 130, [1] p. (Švento Kazimiero draugijos išleidimas; Nr.
62) (vertė iš vokiečių kalbos); Godlewski Marceli (1865–1945). Paveikslai žmogaus nusidėjėlio, teisaus ir tobulo: (dvylika paveikslėlių).
1910, 167 p. (vertė iš lenkų kalbos).
Keletas J. Juozaičio straipsnių:
– Kunigaikštis Merkelis Giedraitis, Žemaičių vyskupas. „Žiburio“ kalendorius 1910 metams. Seinai, 1910.
– Pamokslas dvidešimt-ketvirtam sekm. po Sekminių / K.J.J. Vadovas. T. 7, Nr. 26 (1910), p. 130–131.
– Pamokslas penktam sekmadieniui po Trijų Karalių: tėvai privalo savo vaikais rūpinties / iš Zollnerio pamokslų vertė J. J. [J. Juozaitis]. Vadovas. T. 5, Nr. 18 (1910), p. 149–155.
Kovos dėl Nepriklausomybės ir gyvenimas iki 1945 metų
Po Nepriklausomybės paskelbimo 1919 m. kuriantis Lietuvos
valstybei, be milicijos ir savanorių kareivių, Seinų krašte organizavosi
ir partizanai. Pirmąjį partizanų būrį (apie 60 vyrų) dar 1918 m. pabaigoje suorganizavo Kučiūnų parapijos klebonas kun. Juozas Galeckas,
o kitą būrį – Rudaminos parapijos vikaras kun. J. Juozaitis. Šie kunigai – lietuvių partizanų vadai, labiausiai pasižymėję kovose su lenkais.
Sumanūs partizanų būrių steigėjai ir vadai buvo Seinų apskrities pradinių mokyklų inspektorius Jonas Dereškevičius, St. Tijūnaitis ir kt.9
Kun. J. Juozaitis pirmąjį partizanų būrį organizavo iš Rudaminos
parapijoje buvusių dvarų darbininkų ir kaimų jaunimo kovoms su be7
8

9

Juozaitis Juozapas // http://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?nr=10983.
Lietuvos bibliografija. Knygos lietuvių kalba. T. 3. 1905–1917. Kn. 1. Knygos ir autoriniai
smulkieji spaudiniai. A–L. Vilnius, 2006, p. 454.
Jurgis Ramanauskas. 1918–1920 metai Seinų krašte. Karo archyvas, t. 12, 1940,
p. 212–270.
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siveržiančia į Lietuvą lenkų kariuomene. Pasirodė kaip sumanus organizatorius ir mokantis vadovauti kautynėms. 1919 m. rugpjūčio 27–
28 d. jo vadovaujamas partizanų būrys dalyvavo kautynėse su lenkais
dėl Seinų miesto. Po šito mūšio rugsėjo mėn. persikėlė į Kučiūnus,
kur tuo metu kunigavo Juozapas Galeckas (1872–1922)10. Čia taip pat
organizavo partizanus ir padėdavo malšinti lenkų partizanų ir kariuomenės būrių įsiveržimus į Kučiūnų apylinkes. 1920 m. buvo suspenduotas. Vyskupija (vyskupas Antanas Karosas)11 neleido dirbti dvasininku. Manoma, kad lenkuojantys krašto dvarininkai (gal ir kunigai)
rašė skundus į vyskupijos kuriją. Vyskupijos archyvas neišliko.
Nuo 1920 iki 1930 m. gyveno Kaune, dirbo redakcijose ir spaustuvėse. Nuo 1931 m. pastovios gyvenamosios vietos ir nuolatinio darbo neturėjo. Gyveno pas kunigus Šeštokų, Krosnos, Rudaminos parapijose, padėdavo ūkio darbuose. Rudaminoje jį priglaudė kun. Antanas
Astrauskas12. 1937 m. pradėjo rūpintis valstybinės pensijos gavimu.
Valstybinės pensijos buvo skiriamos tik labai kruopščiai ištyrus
asmens veiklą ir paliudijus patikimiems, žinomiems asmenims. Jo
nuopelnus Lietuvai tuometinė Vyriausybė pripažino. 1938 m. Lietuvos Prezidentas pasirašė aktą dėl 150 Lt pensijos kas mėnuo paskyrimo kun. J. Juozaičiui nuo 1938 m. vasario 16 d. iki gyvos galvos13.
Tai palyginti didelė pensija. Po valstybinės pensijos paskyrimo kun.
J. Juozaitis apsigyveno pas pažįstamą ūkininką Šeštokuose. Padėdavo
ūkio darbuose.
1940 m. bolševikams okupavus Lietuvą, pensijos mokėjimas nuo
1940 m. liepos 1 d. nutrauktas. Tuo metu kun. J. Juozaitis tebegyveno
Šeštokuose. Vildamasis, kad bus atsižvelgta į jo nuopelnus tautai ko10

11

12

13

Galeckas Juozapas, g. 1872 III 1 Rūdos k. (Gižų parapija, Vilkaviškio apskr.). Mokėsi
Seinų kunigų seminarijoje. Įšventintas kunigu 1894 VII 1. Daugiausia kunigavo Lenkijos
parapijose. 1906–1921 Kučiūnų parapijos vikaras rektorius. Vadovavo Kučiūnų parapijos
įsteigimui ir bažnyčios statybai. 1921 m. paskirtas naujai įkurtos Šlavantų parapijos klebonu. Čia mirė 1922 VI 10, palaidotas Šlavantų kapinėse.
Antanas Karosas (1856 II 7 Vėjeliškiuose, Anykščių valsčiuje – 1947 VII 6 Marijampolėje) – kunigas kanauninkas, vyskupas, teologas. 1875–1879 m. studijavo Žemaičių kunigų
seminarijoje Kaune, 1879–1883 m. tęsė studijas Peterburgo dvasinėje akademijoje. 1883
VI 3 įšventintas kunigu. 1907 m. birželio 16 d. konsekruotas vyskupu. 1910–1920 m. Seinų vyskupas, paskutinis šios vyskupijos valdytojas. 1920 m. iš Lenkijai atitekusių Seinų
išsiųstas į Lietuvą. 1926 m. paskirtas naujai įkurtos Vilkaviškio vyskupijos vyskupu. Palaidotas Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios Šv. Onos koplyčios kriptoje.
Astrauskas Antanas, g. 1875 08 31 Jucevičių k., Kalvarijos parap., Marijampolės apskr.
1894 m. įstojo į Seinų kunigų seminariją. Kunigu įšventintas 1899 XII 23. Buvo vikaras
Alytuje, Punske, Vilkaviškyje, Prienuose (vikaras ir gimnazijos mokytojas).
Nuo 1935 m. Rudaminos parapijos administratorius. Mirė 1943 VII 9.
Valstybės žinios. 1938, nr. 60; Resp. Prezidento aktas nr. 362.
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vose prieš lenkų okupantus, parašė prašymą tuometiniam Socialinio
aprūpinimo liaudies komisariatui dėl pensijos mokėjimo atnaujinimo.
Rašė prašymus ir kitoms įstaigoms. Laiške, rašytame Liudui Girai,
prašo užtarti, kad būtų paskirtas mokytoju nors ir į tolimiausią užkampį, galįs dėstyti istoriją, literatūrą, geografiją ar užsienio kalbas.
Deja, Nepriklausomybės gynėjams, pasižymėjusiems visuomenės
veikėjams bolševikai pensijų nemokėdavo. Jiems jau buvo ruošiami
tremties vagonai, kalėjimai, pataisos darbų lageriai.
1941 m. kovo 1 d. apsigyveno pas seserį Konstanciją Pauparienę
Lūginės kaime (Šunskų sen., Marijampolės sav.). Vokiečių okupacijos
metais gyveno pas seserį Oną Antanavičienę Kriauniškės kaime (dabar Bagotosios sen., Kazlų Rūdos sav.). Padėdavo ūkio darbuose.
1945 m. gruodžio mėn. vyskupas A. Karosas atšaukė suspendavimą ir paskyrė Gražiškių parapijos vikaru į pagalbą jau senstelėjusiam klebonui Antanui Uogintui14. 1949 m. rugpjūčio 10 d. areštuotas
ir Sovietinio saugumo Ypatingojo pasitarimo nubaustas 10 m. pataisos
darbų lagerio. 1954 m. paleistas, grįžo į Lietuvą. Vėl apsigyveno Gražiškiuose. 1954 m. rugsėjo 21 d. anketoje, pateiktoje Religinių reikalų
tarybos įgaliotiniui, užrašė, kad gyvena Gražiškiuose ir yra altaristas.
Dokumentai iš Juozapo Juozaičio pensijos bylos
1937 m. kovo 24-ąją J. Juozaitis parašė prašymą Švietimo ministerijos Kultūros departamentui dėl pensijos paskyrimo, paaiškindamas,
kad labai nusilpo sveikata ir nebegali užsidirbti pragyvenimui. Prie
prašymo pridėjo autobiografiją ir liudininkų parodymus (pažymėjimus), iš kurių galima susidaryti išsamesnį vaizdą apie jo dalyvavimą
kovose su lenkais dėl Nepriklausomybės. Pateikiame šitų dokumentų,
esančių J. Juozaičio pensijos byloje, ištraukas (kalba netaisyta)15.
[...] 1918 m. buvau Rudaminos vikaru. [...] Paskelbus Lietuvos
Respubliką, kūriau savivaldybes, jose aktingai dalyvavau ir net buvau [Rudaminos – B. K.] valsčiaus raštininku, gi pradėjus veržtis nuo
Seinų į Lietuvą lenkų partizanams (partizanais persirėdžiusiems
14

15

Uogintas Antanas, g. 1878 IV 11 Išdagų k., Sintautų vlsč., Šakių apskr. Mokėsi Seinų kunigų seminarijoje. 1901 IX 21 įšventintas kunigu. Buvo Lankeliškių vikaras.
Nuo 1918 m. Gudelių klebonas, 1933–1950 m. Gražiškių klebonas, altaristas, vėliau vėl
klebonas. Mirė 1964 V 13, palaidotas pirmosios Gražiškių bažnyčios vietoje.
Lietuvos centrinis valstybės archyvas, fondo nr. 1787, apyrašo nr. 1, bylos nr. 58. Byloje
31 la-pas.
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kareiviams), organizavau ginkluotą pasipriešinimą iš dvarų kumečių, kurių Rudaminos apylinkėje turėjau apie 18 dvarų ir palivarkų,
apstojau ponų dvarus, kurie buvo lenkų sukilimo lizdai, kad ponai
negabentų Lietuvos turto į Lenkiją, areštavau pačius aktinguosius
dvarponius, kvietusius lenkų partizanus gelbėti jų dvarus ir okupuoti
Lietuvą, gaudžiau kontrabandas, dariau dideliausius mitingus per
atlaidus ir jomarkus Seinuose, Lazdijuose, Rudaminoje, Kučiūnuose
ir kitur. [...] Rašiau protesto rezoliucijas prieš lenkų žygius į Lietuvą
ir siunčiau į Kauną.
[...] Vieną kartą, per Marijos atlaidus Seinuose man besakant
karštą entuziastišką prakalbą nuo vyskupo rūmų balkono, pačiam
giedriausiam vidudienyje, turbūt iš didelės giedros, nusižaibavo ir
nusigriaudė. Aš, sugavęs tinkamą momentą ir išnaudojęs progą, visa
krūtine sušukau: „Štai, broliai lietuviai, ir senas mūsų prietelius Perkūnas dievaitis džiaugiasi iš dangaus, kad jau mes susiprantam ir
stojam už tėvynę“. Lenkai pašnabždom nusikeikė: „Ot cholera co on
powiedzial“ (ot, kolera, ką jis pasakė). Šis mano gestas griaudžiant
perkūnui padarė visiems didžiuliausią įspūdį ir iššaukė triukšmingiausias ovacijas, plačiai nuskambėjo po visą Dzūkiją, o ir šiandien
po tiekos metų žmonės, mane sutikę, tai prisimena. [...]
Dienomis ir naktimis laksčiau raitas ir sukėliau ant kojų visą
Dzūkų apylinkę. Suorganizavau dvarų kumečius (jie noriai eidavo,
nes proklamacijose buvo žadama žemė), apginklavau nuo karo užsilikusiais ir iš žmonių už menką atlyginimą įgytaisiais, iš kariuomenės
vadovybės iš Kauno gavau 150 šautuvų – daug kartų rėmėmės su
lenkų partizanais, net atkakliuose mūšiuose po kelias dienas dalyvavome, pavyzdžiui, 1919 m. rugsėjo mėn. 27–28 d. buvo mūsų užmuštų
ir sužeistų, bet jie jau yra gavę atlyginimą žeme. Aš pats kulkos nebuvau kliudytas, tik, pilnu šuoliu jojant per tiltelį, tiltelis lūžo, arklys
krito, aš nusiverčiau, labai susižeidžiau galvą, ypač nosį, kad ir dabar turiu nuolatinę slogą ir nieko neužuodžiu. [...]
Jau kiek anksčiau iš lenkų karininko Mackevičiaus (dvarponio
nuo Punsko) buvome patyrę, kad lenkams rūpi okupuoti ŠeštokųSimno-Alytaus-Varėnos geležinkelio liniją, žinoma, su pagalba Lazdijų ir Simno lenkelių. Tuomet pravedžiau dar didesnę akciją ir su savo
partizanais numalšinom Lazdijų, Simno, Šeštokų sukilėlius. Kai Lazdijuose buvo nušauti keli išdavikai, Simno lenkai patys metė ginklus
ir išsislapstė, kai kurie dvarponiai, pamatę, kad jų planai okupuoti
[Lietuvą – B. K.] griūva, visko atsižadėję, pabėgo į Lenkiją, palikdami visą turtą Lietuvoje. Tokiu būdu šią geležinkelio liniją ir Dzūkijos
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kampą iki Liudvinavo išsaugojome. [...] Dėl mano žygių lenkai taip
įsiuto, kad mane žūt būt norėjo sugauti, net premiją buvo paskelbę,
ir kartą sužinoję per šnipus, kad aš namie nakvoju (paprastai nakvodavau su savo vyrais ant Piliakalnių arba buvau nežinomoj vietoj), iš
Alnų dvaro atsiuntė kariuomenę, apsupo visą kaimą, bet aš, pasinaudodamas nakties tamsuma, iššokau per langą ir pasprukau į kaimo
rugius. Kareiviai tik mano baldus sukapojo, o baltinius, drapanas ir
skrandas išsinešė. [...] Mudu su kunigu Galecku apskaičiavom, kad
nuostoliai apie 2000 markių. Likau visai plikas. [...] Moraliniai mano
nuostoliai – nuo įvairių lenkuojančių gaivalų – grūmojimai [...] net
nuo kunigų.
Atėjus mūsų kariuomenei į Seinų frontą, aš pasišalinau į Kauną
ir keliolika metų pelniausi duoną iš žurnalistikos ir darbo spaustuvėje.
Kol buvau sveikatoje, energijoje, apie jokias pensijas už savo
darbus net nesvajojau. Bet, pradėjus man nusenti, mano prieteliai
man priminė, kad būt laikas apsirūpinti senatvę, – juk kur dėsiesi
netekęs vietos ir negalėdamas dirbti, viengungis senis. [...]
Užpildęs prie prašymo pridėtą anketą, į klausimą apie pragyvenimo šaltinius atsakė:
[...] nuo 1930 m. jokių pragyvenimo šaltinių neturiu, glaudausi
po mėnesį kitą pas kunigus draugus. Nuo 1920 iki 1930 [...] dirbau
Kauno redakcijose ir iš to gyvenau, [...] absoliučiai jokion turton
neturiu. [...] Omnia mea mecum porto [visa, ką turiu, nešuosi su
savim]. [...] Nuo 1920 m. prasidėjo mano kančios. Sveikata labai ir
labai pairusi. [...]
Parašęs apie savo atliktus darbus, trumpai reziumavo:
[...] a) lenkus dvarponius areštavom ir į kalėjimą sukišom;
b) Lazdijų ir Simno lenkus partizanus nuginklavom;
c) užstojom visus kelius ir nedavėm dvarponiams turto ir gyvulių gabenti į Lenkiją;
d) visuomenėje sukėliau patriotizmą ir nustačiau prieš grobikus
lenkus;
e) pats pirkau ginklus ir aukas rinkau, ir t. t.
Apie mano darbus ir žygius gali liudyti:
1. Ats. Mjr. S. Asevičius, tuometinis Seinų komendantas, dabar
gyvenąs Lazdijuose.
2. A. Kubilius, tuometinis Seinų a. viršininkas, dabar advokatas
Vilkaviškyje.
3. Kap. Kalikauskas [Petras – B. K.] 2 pėst. pulkas.
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4. Ats. kar. valdin. K. Bielys, dabar apylinkės teismo sekretorius S. Kalvarijoje.
Jei būtų reikalas, liudininkų galima nurodyti daug daugiau. Be
to, apie mano žygius yra parašyta General. št. leidiny „Mūsų žinynas“ ir paminėta „Mūsų žygiai“ (T. 2).
[...] Dvasiškos vyriausybės esu nubaustas už viešą dalyvavimą
sukilime su ginklu rankoje. Dar prisidėjo vienas incidentas kanonų
drausmei – iki šiol esu cenzūrose. Gyvenu pas draugus klebonus negaudamas iš niekur pensijos nė algos.
Su pagarba kun. Juozas Juozaitis [parašas]
Kunigo Juozo Juozaičio išvardintų liudininkų parodymai (pažymėjimai, liudijimai), būtini norint gauti valstybinę pensiją
Antano Kubiliaus, Vilkaviškio advokato, pažymėjimas, rašytas
1937 04 1716
Lietuvos valstybės kūrimosi pradžioje, nustatant rubežius su
naujai besikuriančiomis kaimyninėmis valstybėmis, ypatingos reikšmės turėjo daugelio vietos gyventojų susipratimas, organizuojant
vietos valdžią ir jos ginkluotą apsaugą.
[...] Jis [J. Juozaitis – B. K.] buvo vienas iš veiklesnių tautinio
susipratimo žadintojų, savanorių verbuotoju ir partizanų organizatoriumi. Šiam reikalui jis panaudojo savo iškalbą, kunigo autoritetą,
o galop ir bažnytines insignijas. Buvo atsitikimų, kad kunigas Juozas Juozaitis vienoje rankoje laikydamas kryžių, antroje šautuvą ėjo
partizanų eilėse, pačiose kovų pavojingiausiose vietose drąsindamas
kovotojus.
Tiksliai dabar pasakyti, kiek jis savanorių ir partizanų yra užverbavęs, negaliu, [...] jo partizanų būryje kartais būdavo per 150
16

Kubilius Antanas, Karolio, g. 1896 Juodeliškėje (lenk. Jodeliszki), Seinų vlsč., Seinų
apskr., mokytojas, advokatas. Mokėsi Seinuose. 1919 m. kartu su S. Tijūnaičiu ir kt. organizavo Seinų apskr. administraciją. Nuo 1919 II 1 dirbo mokytoju Seinuose atidarytoje
„Žiburio“ gimnazijoje. Lenkams okupavus Seinus, toliau mokytojavo šioje į Lazdijus perkeltoje gimnazijoje iki 1922 IX 1. Vėliau įstojo į Vytauto Didžiojo un-to Teisės fakultetą.
Baigęs dirbo Vilkaviškyje advokatu. Gyveno Lobiškių k., Vilkaviškio apskr. Ištremtas
kartu su šeima į lagerį 1941 VI 14 – Rešotai, Nižnij Ingušo r., Krasnojarsko kr. Ypatingojo
pasitarimo 1943 I 30 nuteistas dešimčiai metų. Mirė lageryje 1943 m. Žmona Antanina
Karaliūtė-Kubilienė, mokytoja, 1956 m. grįžo į Lietuvą. Vaikai – Vytautas ir Danutė. Rašė
proza, dažniausiai trumpus kūrinėlius, straipsnelius į Seinuose leidžiamą „Šaltinį“, pasirašydavo Antanu, Ant. Dzūkeliu, A. Kubilium [Lietuvos gyventojų genocidas 1939–1941.
Vilnius, 1992].

228
žmonių. Jis tuo laiku buvo įgijęs „Partizanų kapeliono“ vardą. Partizanai buvo ginkluoti iš žmonių surinktais nuo Didžiojo karo užsilikusiais ginklais arba gautais iš mūsų kariuomenės vadovybės.
Kunigas Juozas Juozaitis taipjau nemažai pasidarbavo kovoje
su lenkais dvarininkais. Seinų srities visi dvarai, beveik be išimties,
buvo tikri lenkų sukilėlių lizdai. Po tam tikros akcijos daugumas jų
turėjo išsikelti į Lenkiją, palikdami čia visą turtą.
1918–1923 m. aš gyvenau Seinuose ir jų apylinkėse, dirbau visuomenės darbą ir buvau Seinų apskrities Viršininku, todėl čia kalbamų kovų buvau priešakyje. Pasiremdamas savo atsiminimais šį pažymėjimą išduodu kunigui Juozui Juozaičiui jam prašant, pristatyti
atitinkamoms valdžios įstaigoms dėl gavimo pensijos.
[parašas, pareigos]
Ats. karo valdininko Kosto Bielio, gyv. Kalvarijos m., pažymėjimas
[...] kun. Juozas Juozaitis 1919 m. tikrai organizavo Seinų apylinkėse Lietuvos partizanų būrius ir su jais dalyvavo mūšiuose. Daug
pasidarbavo: [...] darydavo susirinkimus, sakydavo viešas prakalbas, ragindamas jaunus vyrus stoti į partizanų būrius, ir likusiems
namie – aukoti visokias aukas kariuomenei. [...]
Ats. majoro S. Asevičiaus17, buvusio Seinų miesto ir apskrities
karo komendanto, gyvenančio Lazdijuose, 1937 04 02 rašytas pažymėjimas
[...] 1918–1919 m. [...] ne tik iš sakyklos bažnyčioje ragino jaunimą stoti į savanorių eiles, bet ir vaikščiojo po kaimus rinkdamas
ir atskirai kiekvieną ragindamas ir prikalbinėdamas jaunesnį vyrą
stoti į kariuomenę ir ginti. [...]
1919 m., kai lenkai įsiveržė į Seinus, jis iš Rudaminos valsčiaus
surinko apie 150 partizanų, išgavo leidimą iš tuometinio fronto vado

17

Asevičius Stasys Vladas, g. 1895 II 26 Komisarovkos k., Lazdijų vlsč. Mokėsi Seinuose,
Veiverių mokytojų seminarijoje. Kilus Pirmajam pasauliniam karui, mobilizuotas į Rusijos
kariuomenę. Baigė Irkutsko karo mokyklą. 1918 grįžo į Lietuvą. Trumpai mokytojavo.
1919 I 9 stojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę, paskirtas Seinų m. ir apskr. komendantūros komendantu. Dalyvavo kovose su lenkais ir bermontininkais. Tarnavo Lietuvos kariuomenėje įvairiuose daliniuose, turėjo majoro laipsnį. Gresiant sovietų okupacijai 1944
VII 29 pasitraukė į Vakarus. Mirė 1972 IX 7 Kanadoje, Toronte, ten ir palaidotas.
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plk. Žuko juos apginkluoti, gavo šautuvus ir rugpjūčio 27–28 d., pats
vadovaudamas partizanams, stojo mūšin su lenkais, kurie buvo užėmę Seinus. [...]
Buvo perkeltas į Kučiūnus, kur taip pat organizavo partizanus
ir pats su jais kovodavo ten, kur įsiverždavo lenkai.
Lenkai tiek įsiuto, kad davė parėdymą Alnų dvare stovinčiai kariuomenei užpulti Kučiūnus. [...] beveik vienuose baltiniuose [J. Juozaitis – B. K.] paspruko. [...]
Šeštokų šaulių 17-ojo būrio vado ats. viršilos Antano Valutkevičiaus pažymėjimas, rašytas 1937 04 05
[...] tarnavau Marijampolės komendantūros kuopoje viršila. Su
būriu kareivių buvau komandiruotas į Seinų frontą. Čia radau kun.
Juozą Juozaitį su partizanais, tą dieną užėmėm bendrą frontą ties
Seinais. Juozas Juozaitis dalyvavo su ginklu. [...] Aš buvau sunkiai
sužeistas. J. Juozaitis mane dvasiškai aprūpino [...]
Juozas Juozaitis raitas lankydavosi visose pavojingose vietose ir
organizuodavo partizanus. Ginklų atsirasdavo kaime, taip pat gavo
iš fronto vadovybės. [...]
Kun. J. Juozaičio 1937 m. spalio 28 d. laiškas generolui [pavardė neužrašyta, voko nėra, manoma, kad tai Konstantinas Žukas,
tuo metu majoras, 1919 metais buvo I pėstininkų pulko vadas]
[...] esu Rudaminoj pas kun. Astrauską. [...] Savo partizaniška
veikla aš daug gero padariau [...], sulaikiau lenkų partizanų veržimąsi giliau į Lietuvą – jiems rūpėjo paimti Suvalkų-Šeštokų-Alytaus
geležinkelį. [...] Visų dvarų kumečius apginklavom, pats vadovavau
kaimo jaunimui – partizanams. [...]
Visur kišausi su didžiausiu entuziazmu ir, reikia pasakyti, man
sekėsi. Buvau smarkus kaip žaibas – dieną naktį ant arklio.
[...] maniau gyventi iš altoriaus. Bet dalykams kitaip virtus – likau tikras vargšas, iš susikrimtimo sveikata pablogėjo. [...]
1937 m. rugsėjo 15 d. Biudžeto komisija, prieš paskirdama pensiją, kreipėsi į Vilkaviškio kuriją. Gautame rašte, pasirašytame kurijos
kanclerio ir oficiolo, pažymėta:
Juozas Juozaitis jokių pareigų vyskupijoje neturi, nuolatinio
atlyginimo ir paramos negauna ir jokio turto neturi. Vienintelis jo
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pragyvenimo šaltinis – giminių, pažįstamų kunigų bei kurijos kuklios
aukos.
Yra tikras invalidas ir medžiagiškai smarkiai suvargęs [...].
Seinų apskrities gydytojo Rozenbaumo pažyma. 1937 m. gruodžio 29 d.
[...] 52 m. [...] Gyvena Rudaminos klebonijoje. [...] Stipraus kūno
sudėjimo, vidutinės mitybos... Bendras drebėjimas: pirštų, vokų,
liežuvio... daug prakaituoja, neaiški kalba, kalbėdamas jaudinasi...
sausgyslių refleksai pakelti, dermografizmas stipriai pasireiškia –
[...] raudonas.
Serga neurastenija, reikalingas ramių gyvenimo sąlygų arba kurortinio ir sanatorinio gydymo. [...]
Tokie yra pagrindiniai dokumentai J. Juozaičio pensijos byloje.
1944 m. vėl sovietams okupavus Lietuvą jau nebandė prašyti pensijos.
Karo ir pokario metai. Tarnyba Gražiškių parapijoje, areštas ir
tremtis18
Sovietų Sąjunga 1940 m. birželio 15 d., sulaužydama tarptautines
sutartis, okupavo Lietuvos Respubliką. Prasidėjo Lietuvos sovietizacija ir stalinistinis teroras. Buvo suiminėjami įvairūs Lietuvos valstybės
pareigūnai, inteligentai. Plataus masto terorą ir trėmimus sutrukdė
naujas okupantas – Vokietija. 1944 m. sugrįžę sovietų okupantai vėl
tęsė visų formų genocidą. Prasidėjo masiniai trėmimai. Karo metais
ir pirmaisiais pokario metais dėl įvairių priežasčių praretėjo Lietuvos
dvasininkų gretos. Vieni pasitraukė į Vakarus 1944 m. artinantis Raudonajai armijai, dalis buvo areštuoti ir atsidūrė lageriuose.
Kaip jau minėta, J. Juozaitis okupacijų metais gyveno pas seseris Konstanciją Pauparienę Lūginės kaime ir Oną Juozaitytę-Antanavičienę Kriauniškės kaime. Okupantų valdžia (tiek sovietų, tiek ir
nacių) Lietuvos vyriausybės paskirtos pensijos jam nemokėjo. Vilkaviškio vyskupas Antanas Karosas susirado savo paties 1919 m.
pabaigoje suspenduotą kunigą J. Juozaitį, atšaukė suspendavimą ir
1945 m. gruodžio mėn. paskyrė vikaru į Gražiškių parapiją pagelbėti pastoraciniame darbe jau senstančiam klebonui Antanui Uogintui (
18

J. Juozaičio baudžiamoji byla. LYA, f. K 1, ap. 58, b. P 12161 LI.
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1878–1864). Parapija buvo didelė. Prieškario metais klebonas turėdavo du vikarus. Naujasis vikaras J. Juozaitis uoliai ėmėsi darbuotis:
lankė parapijiečius, mokėjo juos užjausti, paguosti, patardavo nenusiminti, aukodavo mišias už žuvusius partizanus (partizanas Lepkus).
Pats buvo įsitikinęs ir parapijiečius įtikinėjo, kad greitai ateis pagalba
iš užsienio, okupantai bus išvyti ir Lietuva vėl taps laisva. Gal nežinojo
ir net nenujautė, kad yra sekamas, kad okupantų paskirta nauja valdžia ir jos paskirti saugumo darbuotojai – NKVD (vėliau pervardinta
į MVD, KGB) kunigus jau yra apraizgę šnipų ir išdavikų tinklu. Ypač
akylai buvo stebima inteligentija, tarp kitko, dvasininkai. Šiandien jau
žinomi slapyvardžiai Gražiškių krašte pasidarbavusių agentų, informatorių, kurie teikė pranešimus enkavedistams. Tai Varnas, Ogoniok,
Bujnyj.
Padirbėjęs ne visus ketverius metus, 1949 m. rugpjūčio 10 d. kunigas buvo areštuotas. Tardė Lietuvos SSR MGB 1-ojo tardymo skyriaus
tardytojas majoras Pyrikovas (Пыриков). Pradedama byla Nr. 16648.
Kunigui pateikiami kaltinimai, kad naudodamasis savo, kaip kunigo,
įtaka, atskiriems parapijiečiams įteigdavo antitarybiškumo dvasią, ragino juos atsisakyti dirbti tarybinėse įstaigose. Pats buvęs priešiškai
nusiteikęs prieš tarybinę valdžią. Savo aplinkoje tarp parapijiečių vykdęs aktyvią antitarybinę agitaciją, šmeižęs Tarybų valdžią, Komunistų
partijos CK. Slaptai laidojęs partizanus (aukodavęs šv. Mišias).
Per kratą kunigo bute surasti asmeniniai dokumentai, nuotraukos,
knygos buvo paimti. Bet archyvo byloje nei paimtų nuotraukų, nei
dokumentų nėra.
Jau pirmąją arešto dieną tardytojo užpildytoje „Areštuotojo anketoje“ surašyti duomenys apie patį areštuotąjį ir jo gimines. Visi byloje
esantys dokumentai surašyti rusų kalba. Paklaustas apie artimiausius
gimines, nurodė jau mirusius tėvus Baltramiejų ir Elžbietą, brolį Baltramiejų, 1948 m. išvykusį iš Lietuvos, ir seserį Oną Antanavičienę,
pas kurią gyveno karo metais. Kitų brolių ir seserų neminėjo.
Po dviejų dienų, per rugsėjo 12 d. apklausą, vėl nurodė brolį Baltramiejų, iškeldintą su šeima iš Lietuvos SSR, kaip buožę19, seserį Oną

19

Juozaitis Baltrus, Baltraus, g. 1893 07 30 Būdviečių k., Šunskų vlsč., Marijampolės r. Lietuvos kariuomenės savanoris 1919 01 05–1920 02 21. 1932 m. gyv. Marijampolės vlsč.,
Lūginės k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3395, išduotas 1929 07 31. Įrašas: Lietuvos savanoriai // http://www.versme.lt/sav_j.htm [klaidingai užrašyta g. vieta, turėtų būti – Būdvietis, Veiverių vlsč.]. Žinyne „Lietuvos gyventojų genocidas“ Baltraus Juozaičio pavardės tarp represuotųjų nėra. Kodėl jis nepateko į paskelbtus tremtinių sąrašus, kol kas
nežinoma.
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Antanavičienę, g. 1886, gyvenančią Kriauniškės kaime, ir dar seserį
Konstanciją Pauparienę, g. 1892 m., tuo metu gyvenusią Lūginės kaime.
Dar kitus artimuosius išvardijo rugpjūčio 14 d. apklausoje. Tai
broliai Kazimieras20 ir Jonas21 – Lietuvos kariuomenės karininkai. Teigė su jais ryšių nepalaikantis nuo 1931 m. ir nieko apie jų šeimas bei
vaikus nežinantis: nei kur jie gyvena, nei kuo verčiasi.
Kunigas nutylėjo, nepasakė tardytojui apie kitas seseris ir brolį
Antaną, kuris gyveno JAV ir taip pat buvo karininkas22.
Tardymas vyko iki 1949 m. rugsėjo 12 d., t. y. apie vieną mėnesį.
Paskutinė apklausa buvo akistata su Boleslovu Eidukaičiu dėl neva
sakyto bažnyčioje antisovietinio pamokslo. Kun. J. Juozaitis paneigė
B. Eidukaičio teiginius, tvirtino tuo metu sakęs tik grynai religinio
turinio pamokslą. Apklausti 9 liudininkai: Macijauskienė, Jurgis Venys, s. Mykolo (gyv. Pilviškiuose), Piotras Gerasimovas, Aleksandras
Musorovas (abu MGB darbuotojai), Stasys Garauskas (baltarusis,
MGB darbuotojas), Juozas Baltrušaitis, Morta Sukockienė, Juozas Vasiliauskas, s. Mykolo (gyv. Bambinių k.), Boleslovas Eidukaitis (gyv.
Vaitkabalių k.). Dar buvo liudijimų, užrašytų anksčiau. Pavyzdžiui,
1947 m. birželio 11 d. yra liudijimo forma surašytas buvusio Gražiškių
stribo Alfonso Žebertavičiaus pasakojimas apie pokalbį su savo bendradarbiu Pijumi Starkevičiumi. 1946 m. liepą žuvęs partizanas Lepkus iš Aukštakalnių kaimo. Jį stribai užkasę prie Gražiškių parapijos

20

21

22

Juozaitis Kazimieras, g. 1903 IX 15 Skriaudžių k., Veiverių vlsč., Marijampolės apskr.
1926 m. baigęs Marijampolės g-jos 6 klases, pašauktas atlikti karinę tarnybą. 1927–1930
mokėsi Karo m-kloje. Baigus suteiktas leitenanto laipsnis. 1933 baigė Aukštųjų karininkų
kursų Artilerijos skyrių. 1940 sovietams likvidavus Lietuvos kariuomenę, paskirtas Raudonosios armijos artilerijos pulko baterijos vadu. Kilus SSRS–Vokietijos karui iš armijos
pasitraukė, gyveno savo ūkyje. 1944 įstojo į partizanų gretas. Buvo Žemaičių apygardos
Šatrijos rinktinės vadas. NKVD agentui išdavus 1947 XII 1 žuvo kartu su žmona Rietavo
vlsč., Telšių apskr. 1999 pripažintas kariu savanoriu ir pakeltas į majorus (po mirties)
[Liet. genocido centro žinyne rašoma – žuvo 1948 m. spalio mėn.].
Juozaitis Jonas, g. 1901 XII 1 Skriaudžių k., Veiverių vlsč., Marijampolės apskr. Mokėsi
Marijampolės g-joje. 1920 įstojo į Karo mokyklą, baigus 1921 suteiktas leitenanto laipsnis. Tarnavo įvairiuose daliniuose. 1934 pakeltas į kapitonus, 1939 – į majorus. 1940 likviduojant Lietuvos kariuomenę, paskirtas Raudonosios armijos ryšių bataliono vadu. Kilus
SSRS–Vokietijos karui iš Raudonosios armijos pasitraukė. Po karo dirbo savo ūkyje. Mirė
1987 XII 6, palaidotas Šilutės kapinėse.
Juozaitis Antanas, g. 1888 I 3 Marijampolės apskr. 1906 m. Sankt Peterburge baigė 5
gimnazijos klases ir 1909 m. Černiajevo bendrojo lavinimo kursus. 1910 m. atvyko į JAV.
1919 baigė Čikagos odontologijos kolegiją ir gavo dantų gydytojo diplomą. Vertėsi dantų
gydytojo praktika. Priklausė Liet. Gydyt. Dr-jai ir ALT (Amerikos lietuvių tautinei sandarai). JAV karo aviacijoje ištarnavo kapitono laipsnį. Žmona Ona Jakimaitė, gim. Marijampolėje. Duktė Irena, sūnus Edvardas [Amerikos lietuvių vardynas, p. 104].
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kapinių. Vieną naktį partizano kūną jo broliai iškasę, įdėję į karstą
ir dalyvaujant kunigui J. Juozaičiui su visomis apeigomis perlaidoję
Gražiškių kapinėse, už žuvusįjį vėliau buvusios pamaldos (J. Juozaičio
b. byla, l. 54–56). J. Juozaitis neigė dalyvavęs perlaidojant partizaną
ir sakė nieko apie tai nežinąs. Nepavykus kitaip to kaltinimo įrodyti jo
atsisakyta. Liko tik kaltinimas antisovietinė agitacija ir propaganda.
Per 1949 m. rugpjūčio 26 d. tardytojo pateiktą kun. J. Juozaičiui
kaltinimą antisovietine agitacija ir propaganda, jis pakartojo tik vieną
ankstesnį prisipažinimą. 1947 m. spalį Marijonai Macijauskienei, kurios
vyras buvęs suimtas, pasakęs šiuos žodžius: „Tu nesijaudink, nepergyvenk, kad tavo vyras kalėjime, greitai bus karas ir jį išlaisvins. Ateis
toks laikas, kai aš bažnyčioje iš sakyklos paskelbsiu savo parapijiečiams, kad jų viltys išsipildė, prasidėjo karas ir mes būsime laisvi.“ Visus kitus tardytojo pateiktus epizodus ir neva antisovietinės agitacijos
ir propagandos kun. J. Juozaitis kategoriškai neigė (J. Juozaičio b. byla,
l. 24–25).
Pateikiame keletą ištraukų iš agentūrinių pranešimų, esančių kunigo baudžiamojoje byloje (p. 89-1, 89-2; voke):
Agento Varno (Karasevičius Vincas, s. Vinco, gim. 1928 m.)23
1947 m. rugpjūčio 27 d. pranešime parašyta: „1947 m. rugpjūčio 25 d.
dalyvaujant piliečiams Varnui ir Bieliauskui, kunigas Juozaitis, kalbėdamas apie įvykdytą teroro aktą prieš stribą Gylių, pareiškęs: „Jeigu
aš nebūčiau kunigas, tai būčiau su Gyliumi pasielgęs taip pat, nes man
jau nuo pirmosios atvykimo į Gražiškius dienos žinoma, kad Gylius
visą laiką išdavinėdavo žmones (partizanus) valdžios organams.“
Tai rodo dar jaunystėje susiformavusį J. Juozaičio požiūrį į išdavikus: partizanai kovose su Lietuvą puolančiais lenkais negailestingai
susidorodavo su išdavikais.
Agento Varno 1947 m. lapkričio 3 d. agentūriniame pranešime
užrašyta, kad kalbėdamas su Macijauskiene, kurios vyras buvo areštuotas, J. Juozaitis pareiškė: „Tu nesijaudink, nepergyvenk, kad tavo
vyras kalėjime, greitai bus karas ir jį išlaisvins. Ateis toks laikas, kai
aš bažnyčioje iš sakyklos paskelbsiu savo parapijiečiams, kad jų viltys
išsipildė, prasidėjo karas ir mes būsime laisvi.“
Agentas Varnas 1947 m. lapkričio 7 d. pranešime teigia, kad Juozaitis kalbėjęs: „[...] Valsčiaus vykdomajame komitete dirba neraštingi, atsilikę ir nekultūringi žmonės ir dar vadovauja. Štai ateis toks
23

http://www.kgbveikla.lt/lt/agenturos-bylu-reg-zurnalas/agent/1152/karasevicius-vincass-vinco.
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laikas, kada aš būsiu viso Gražiškių valsčiaus šeimininkas, tada įvesiu
tikrą tvarką, o toks laikas greitai ateis.“
Šie kunigo pasakyti žodžiai dar kartą patvirtina, kaip stipriai Lietuvos žmonės tikėjo, kad greitai bus karas ir Lietuva taps laisva.
Agentas Ogoniok 1947 m. rugpjūčio 27 d. pranešė, kad kunigas
Juozaitis 1947 VIII 7 būdamas Vištytyje per pamokslą tikintiesiems
kalbėjęs: „Iki Tarybų valdžios įvedimo Lietuvoje, jūs gyvenote nerūpestingai, daug girtuokliavote ir negalvojote apie ateitį, Jūs pragėrėte
Lietuvą, todėl atėjo tokie laikai. Nuskriaudėte patys save.“
Agentas Bujnyj 1948 m. rugpjūčio 2 d. pranešė, jog kun. J. Juozaitis, kalbėdamas apie 1948 m. gegužės mėn. masinę tremtį, sakęs, kad
apie tai sužinos visas pasaulis ir tai bus pateikta svarstyti Suvienytų
nacijų organizacijos asamblėjoje.
Areštavę kunigą, saugumiečiai į jo kamerą buvo pasodinę ir savo
agentą „B“, kurio 1949 m. rugpjūčio 20 d. pranešime užrašyta, kad
kalbėdamas su „kaliniu“ Juozaitis pasakęs: „Nebijokite, ilgai nesėdėsime, šiais metais arba kitų metų pavasarį turi būti karas, kadangi taip
gyventi pasaulis negali. Greičiau pabaigtų bylą ir mane iš čia išsiųstų.“
1949 m. rugpjūčio 25 d. agento „B“, buvusio toje pačioje kameroje su J. Juozaičiu, agentūriniame pranešime apie pokalbį su kunigu
užrašyta: „Dabar daug areštuoja kunigų ir inteligentų ir kad jis yra
areštuotas dėl to, kad buvo pavojingas, žalingas ir kad jis ne vienas
pasodintas ir jų jau daug Vorkutoje, bet ateis laikas, kai mes vėl atliksime savo pareigas (vykdysime savo tarnybines pareigas), kad tiktai
kalėjime arba lageryje nesušaudytų, kaip buvo 1940 metais. Trumenas
sako, kad karas bus trumpas ir juokingas ir jeigu taip bus, mūsų nesuspės sušaudyti.“
Kaimynas „kalinys“ – agentas „B“ domėjosi apie partizanų (juos
vadindamas banditais) laikraščius. Juozaitis atsakė, kad juos skaitė
1948 m. Laikraščių gavęs iš buvusių Lietuvos karininkų.
Remdamasis liudininkų parodymais ir slaptųjų agentų pranešimais, tardytojas Pyrikovas 1949 m. rugsėjo 29 d. surašė tardymo pabaigos protokolą. Kaltinamasis aktas surašytas 1949 m. rugsėjo 27 d.
Taigi užteko vieno mėnesio ir 17 dienų, kad būtų pripažintas pavojingu
ir apkaltintas vykdęs antisovietinę agitaciją. Byla teismui neperduota.
Tardytojas pasiūlė, kad 25 metų pataisos darbų bausmę kun. J. Juozaičiui skirtų Ypatingasis pasitarimas prie SSRS Valstybės saugumo
ministro. Neva liudininkai, saugumiečiai P. Gerasimovas ir A. Musorovas iš Lietuvos išvykę. Be to, byloje esą negalimos teismo posėdyje
viešinti medžiagos. Jau iš kaltinamojo akto akivaizdu, kad kaltinimai
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antisovietine agitacija menki. Todėl 1949 m. lapkričio 2 d. Ypatingojo
pasitarimo sprendimu kun. J. Juozaitis už akių nubaustas ne siūloma
25, bet 10 metų pataisos darbų lagerio bausme. Išsiųstas į Viatkos pataisos darbų lagerį „Viatlag“ (Kirovo sr., Komijos ASSR). Čia kaliniai
daugiausia dirbdavo miško darbus. Apie kun. J. Juozaičio tremtį yra
įrašas žinyne „Lietuvos gyventojų genocidas“ (Vilnius, 1994)24.
Po Stalino mirties kun. J. Juozaitis 1954 m. rugpjūčio 27 d. paleistas. Grįžęs į Lietuvą buvo paskirtas Gražiškių parapijos altaristu.
1954 m. rugsėjo 21 d. anketoje, pateiktoje Religinių reikalų tarybos
įgaliotiniui, užrašė, kad gyvena Gražiškiuose ir yra altaristas.
Metus pagyvenęs Gražiškiuose, čia ir mirė 1955 m. rugpjūčio
5 d. Giminės parsivežė į Marijampolę ir palaidojo tėvų kape senosiose
Marijampolės parapijos kapinėse (kv. 11).
Reabilituotas jau po mirties praėjus 34 metams – 1989 m. gegužės
11 d.
Kunigo J. Juozaičio gyvenimo istorija, viena iš tūkstančių, byloja,
koks sunkus ir sudėtingas Lietuvos kelias į Nepriklausomybę. Būkime
atidūs žmonių, dalyvavusių kovose už Lietuvos laisvę, likimams. Siekime kuo tiksliau nušviesti ir įvertinti jų nueitą kelią. Kun. J. Juozaitis tapo totalitarinio režimo auka. Jo ir tūkstančių kitų pasiaukojamai
dirbusių, kentėjusių ir žuvusių vardų ir likimų įamžinimas ne tik paminkluose, bet ir įvairiuose leidiniuose, tai geriausias jiems paminklas.
2018 m. minime Nepriklausomybės paskelbimo 100 metų jubiliejų. Prisiminkime Lietuvos laisvę, lietuvių kalbą ir Nepriklausomybę gynusius ir apgynusius žmones. Pagerbsime juos prisimindami jų
žygdarbius, aplankydami atmintinas vietas ir paminklus (partizanų,
savanorių, knygnešių ir kitų Lietuvai nusipelniusių žmonių). Rinkime
ir kaupkime apie juos dokumentus.
Dabar ypač svarbu stiprinti lietuvių kalbos pozicijas, ugdyti tautinę savimonę, lietuviškumą, patriotizmą, pagarbą savo istorijai ir Tautos atgimimo raidoje dalyvavusioms asmenybėms.

24

Lietuvos gyventojų genocidas. T. 4. A–M. Vilnius, 1949, p. 477: Juozaitis Juozas, Baltraus, g. 1884, gyv. Gražiškiuose, Vilkaviškio r., kunigas. Suimtas 1949 08 10, kalintas
Vilniuje. Ypat. pasit. 1949 11 02 nuteistas dešimčiai metų lagerio, išv. į lag. – 1950 01 17
Viatlagas, Kirovo sr., paleistas 1954 07 27 BBK KGB.

nas
vičius
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BENJAMINAS KALUŠKEVIČIUS (g. 1934 m. Būdvietyje, Seinų (Lazdijų)
apskrityje) – bibliotekininkas-bibliografas, spaudos darbuotojas, kraštotyrininkas. Mokėsi Vilniaus universitete. Baigęs dirbo pagal specialybę Kauno ir
Vilniaus bibliotekose.
Nuo 1989 m. kaupia medžiagą apie lietuviškos spaudos draudimo laikmetį. Parengė (su bendraautoriu) ir 2004–2014 m. išleido žinyną Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai. 1864–1904 (1 ir 2 kn.; yra ir elektroninė versija –
www.spaudos.lt), 1998 m. knygą Šimtas knygnešių ir 2006 m. – Didysis knygnešys Jurgis Bielinis. Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje išspausdinti 82 jo
straipsniai apie knygnešius. Parengė spaudai knygą apie Lazdijų-Seinų-Punsko
krašto knygnešius ir daraktorius (rankraštis saugomas Lazdijų krašto muziejuje). Spausdino periodinėje spaudoje (žurnaluose ir laikraščiuose) straipsnius apie
Lazdijų krašto savanorius ir partizanus. Kaupia medžiagą apie gimtojo krašto
istoriją, rūpinasi paveldo išsaugojimu. Organizavo ir 2007 m. pastatė paminklą
Būdviečio krašto žmonėms, nukentėjusiems per Lietuvos okupacijas. Lazdijų rajono kultūros, meno ir mokslo paramos fondas suteikė jam geriausio 2014 metų
Lazdijų rajono kraštotyrininko vardą, išdavė sertifikatą.
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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS IDĖJA
SUBRANDINTA ANT DAUGŲ EŽERO
BANGŲ 1917 M. VASARĄ
Daugai žinomi jau nuo XIII a., o nuo XIV a. minimi įvairiausiuose
rašytiniuose šaltiniuose, kurie byloja, kad pro šią vietovę į Trakus ir
Vilnių žygiuodavo kryžiuočiai. Čia buvo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto dvaras. Jau nuo 1503 m. Aleksandro privilegijoje Daugai
vadinami miestu.
Kiekvienas sutiktas daugiškis papasakos miesto vardo atsiradimo
legendą, apipintą mistinėmis istorijomis, kurios perduodamos iš kartos į kartą. Kalbama, kad trys Daugio galiūnai sūnūs nuskendę Didžiulio ežere. Jie plėšydavę tinklus ir gąsdindavę žvejus, kurie išlikdavo
sveiki ir gyvi tik tuo atveju, jeigu kuris nors spėdavęs sušukti: „Vardan
Dievo Tėvo, piktieji Daugiai, atstokit!“ Daug legendų ir padavimų yra
apie Daugų ežerą...
Ant Daugų ežero bangų buvo subrandinta ir Lietuvos Nepriklausomybės idėja. Šiam svarbiam Lietuvos istoriniam įvykiui sukanka 100 metų.
Lietuvos kariuomenės pulkininkas Konstantinas Žukas atsiminimuose (Žvilgsnis į praeitį. Chicago, 1959, p. 417–421) rašė:
[1922 m.] Susipažinau su kunigais: Alytaus klebonu kun. Baltrušaičiu ir Daugų – kun. Mironu. Su pirmuoju santykiai buvo nors ir
geri, bet šaltoki (ar tik ne dėl Purickio bylos?).
Su kun. Mironu santykiai buvo ypačiai geri, nuoširdūs, draugiški. Pasisveikinimas ir atsisveikinimas buvo pasibučiavimas. Kur
buvęs, kur ne, jis užvažiuodavo pas mane, patraukdavome su saiku
šnapsiuką, pakortuodavome ir labai daug kalbėdavome. Man kun.
Mironas darė įspūdį labai protingo, kultūringo ir didelės valios žmo-

238

GINTARAS LUČINSKAS

gaus. Kalbėti su juo buvo didelis malonumas. Kartą mudu su juo kalbėjome visą ilgą naktį. Tuomet jis tarp kita ko papasakojo didelės
istorinės reikšmės faktą – Lietuvos nepriklausomybės užgimimą. Šį
faktą žemiau ir paduodu:
1917 m. liepos mėnuo. Šventadienis. (Tikslios datos kun. Mironas neatsiminė). Iš Vilniaus į Daugus atvažiavo svečių, kurių tarpe
buvo p. p. Smetonai ir ypatingas Vilhelmo patikėtinis, civilinės valdžios Lietuvoje viršininkas daktaras Zimmerle (rodos, tokia buvo jo
pavardė).
Per pietus Zimmerle Vilhelmo vardu dėkojo lietuviams už tą didelę pagalbą maistu, kokią kovojantis frontas iš lietuvių pusės turi.
Karui pasibaigus, ta lietuvių pagalba bus kaizerio tinkamai įvertinta.
Buvo daug kalbėta, kad Rusija jau nebe priešas, o netrukus ir
vakarų sąjungininkai bus paklupdyti, tuomet Vokietija tvarkys Europą, o gal ir visą pasaulį…
Pavakare, palikdami kitus svečius toliau vaišintis ir linksmintis,
iš klebonijos išėjo ežero link trys žmonės: p. Sofija Smetonienė, dr.
Zimmerle ir kun. Mironas. Jie sėdo į laivelį ir nusiyrė ežero tolumon.
Kai jau gerokai atsitolino nuo kranto, p. Smetonienė ir Mironas tęsė pasikalbėjimą, pradėtą klebonijoje pietų metu. Jų manymu,
jei Rusija greit subyrės, tai ar ne laikas dabar pradėti galvoti, kad
mums, lietuviams, reikia neatidėliojant skelbti visišką nutraukimą su
ja saitų.

Daugų apylinkių žemėlapio fragmentas. XX a. pr.
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Dr. Zimmerlei ta mintis patiko, bet kada
buvo pastatytas klausimas, jog tai gali daryti tik
koks nors tautinis organas, pvz. išrinktųjų atstovų seimas, dr. Zimmerle išsyk tam pasipriešino.
Jo argumentai buvo, kad nors būsimos Europos
likimas, be abejo, priklausys nuo Vokietijos kaizerio, bet galutinį žodį turės tarti taikos kongresas. Apie Seimo rinkimą dabar, kai karas dar
nepasibaigė, negali būti ir kalbos.
Visą naktį su dr. Zimmerle buvo karštai ginčijamasi. Švintant laivelis prisiyrė prie kranto
su jau įtikintu dr. Zimmerle. Buvo sutarta, kad
jis greitu laiku vyks į Berlyną, kur praneš imperatoriui Vilhelmui apie lietuvių norą atsiskirti
nuo Rusijos ir skelbti nepriklausomą Didžiąją
Lietuvos Kunigaikštiją.
Iš Berlyno dr. Zimmerle grįžo su linksma
naujiena: Vilhelmui nepriklausomos Lietuvos
proklamavimo idėja labai patiko. Jis lyg svajodamas pasakė, kad Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio soste labai norėtų matyti savo mylimą
anūką, kuris Vokietijoje įpėdinystės teisių neturi.
Ponų Smetonų ir kun. Mirono paklaustas,
na, o kaip su seimo sušaukimu, jis atsakė, kad į
šį klausimą Vilhelmas atsakymo nedavė, nes jis
dabar nėra aktualus.
Pamatęs mūsiškių nusiminimą ir nepasitenkinimą, dr. Zimmerle patarė kaip nors susirišti
su dr. Erzbergeriu, reichstago centro pirmininku, su kurio nuomone Vilhelmas labai skaitosi.
Šitą mintį mūsiškiai tuojau pasigavo ir pas Erzbergerį buvo deleguoti, jei neklystu, dr. Šaulys,
dr. Purickis ir dar kažkas.
Nuvykusią delegaciją Erzbergeris išklausė
su dėmesiu ir visiškai pritarė Lietuvos atskyrimui nuo Rusijos. Be to, prižadėjo iš Vilhelmo
išrūpinti sutikimą leisti lietuviams tam reikalui
sušaukti konferenciją. Delegatams jis slaptai
patarė jokiu būdu į Lietuvos sostą nerinkti Vilhelmo anūko, o pusiau juokaudamas pasakė:

Paminklinis kryžius Nepriklausomybės
kovose žuvusiems kariams pagerbti
Daugų miestelio kapinėse. 1930 m.
(Nuotr. iš G. Lučinsko kolekcijos)

Daugų miestelio herbas. Apie 1925 m.
(Atvirukas iš G. Lučinsko kolekcijos)

Lučinskas
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– Aš jums patarčiau tikrą „didįjį“ kunigaikštį – Ulrichą, nes jis,
rodos, 2 m 10 cm aukščio, o kas svarbiausia, geras katalikas ir jūsų
katalikiškam kraštui visai tinka.
Erzbergeris iš Vilhelmo gavo leidimą susirinkti lietuviams į konferenciją Vilniuje.
Ta konferencija posėdžiavo 1917 m. rugpjūčio 17–23 d. Ji iš savo
tarpo išrinko Valstybės Tarybą, kurios pirmininku užtarnautai turėjo
būti dr. Jonas Basanavičius, tas didžiausias ir nenuilstamas lietuvybės žadintojas, bet jis dėl nesveikatos nuo tų pareigų atsisakė ir savo
vieton pasiūlė A. Smetoną.
Visa pasakoju iš atminties, kaip kun. Mirono buvo man papasakota. Iš tikrųjų, mes žinome apie Vasario 16 d. Nepriklausomybės paskelbimo Aktą, dar kiek žinome, kad 1917 m. buvo sušaukta Vilniaus
konferencija, bet kodėl ta konferencija tuomet, žiaurios okupacijos
metu susirinko – nežinome. Šis istorinis ir svarbus faktas turėtų būti
daugiau nušviestas.
Gintaras Lučinskas (g. 1969 m. Doškonių k., Alytaus r.) – Viešosios
įstaigos „Gintarinė svajonė“ steigėjas ir vadovas. 1989 m. baigė Kauno Antano Kvedaro miškų technikumą. 2009 m. Šiaulių universitete įgijo ekologijos ir
aplinkotyros bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Jau daugiau kaip dešimtmetį darbuojasi rašydamas istorinius straipsnius. Autoriaus bibliografiją sudarytų keli
šimtai straipsnių Dzūkijos, Kauno ir Vilniaus periodiniuose leidiniuose.
Partizano Antano Ambrulevičiaus prisiminimų knygos Kelio atgal nėra
(2008), karininko Andriaus Vasiliausko atsiminimų knygos Praeities puslapiai
(2011), politinio kalinio Vinco Abramavičiaus atsiminimų knygos Gyvenimo
užrašai (2013) leidybos organizatorius. Knygų Pogrindinė „Geležinio Vilko“
organizacija Alytaus apskrityje (1940–1941) (2009), Žuvę už Lietuvą. Laisvės kovos Dainavos krašte 1918–1923 metais (2010), Vermachto nusikaltimai
Dzūkijoje 1941 m. birželį (2011), Varviškės „respublika“ (1920–1923) (2013)
autorius.
Alytaus miesto savivaldybės 2012 m. Kultūros premijos laureatas. Dalyvauja
įvairių lietuviškų visuomeninių organizacijų veikloje.
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Užmiršti Lietuvos savanoriai
Savo krašto istoriją žinoti reikia. Kiekvienas žemės gabalėlis yra
suvilgytas savanorių ir partizanų krauju. Jis galėtų papasakoti tai, ko
istorikai nesapnavo. Bet žemė nebyli, žmogaus atmintis trumpa. Lieka
tai, kas išsaugota, užrašyta. Tik ar ateinančioms kartoms tai bus įdomu?
Kas tie Lietuvos savanoriai? Kodėl, kokių jėgų vedami jie paliko
gimtuosius namus ir išėjo aukotis vardan tos, Kudirkos apdainuotos,
Lietuvos? Daugelis negalvojo, kas jų laukia, ar liks gyvi, ar sugrįš
namo. Ne tai buvo svarbiausia. Jie žinojo – taip reikia. Tiems, kurie
sugrįžo, buvo atseikėta žemės, jie susilaukė pagarbos ir valstybės globos. Kas atgulė kovos lauke, turėjo patirti amžiną šlovę ir atminimą.
Beje, ne visada būdavę idiliškai. Kritusiųjų už Lietuvą laukė taip pat
užmarštis bei pasmerkimas. Jie visi buvo Lietuvos vaikai. Juos turėtų
priglausti ir pagerbti šimtmetį švenčianti Lietuva.
Punsko ir Seinų krašto lietuviai buvo aktyvūs, politiškai ir tautiškai susipratę. Pirmieji sukruto punskiečiai. Jie 1918-ųjų lapkričio
15 d. mitingo metu įkūrė lietuvišką valsčių, išrinko viršaitį (Petrą Pacenką), valsčiaus valdybą ir miliciją. Po jų sujudo Kapčiamiesčio, Kučiūnų, Rudaminos, Leipalingio parapijų lietuviai. Parapijų įgaliotinių
suvažiavime, kuris vyko Seinuose, dalyvavo Kapčiamiesčio, Veisiejų,
Šventežerio, Seinų, Kučiūnų, Lazdijų įgaliotiniai. Buvo nutarta Seinuose organizuoti milicininkus ir savanorius, apdėti gyventojus mokesčiais.
Naujai įsteigto Punsko valsčiaus valdyba stengėsi kiek galėdama
padėti atgimusiai Lietuvai: vieni aukojo maistą ir pinigus, kiti stojo į
savanorių ir šaulių gretas. Norinčius ginti Lietuvą surašinėjo Punsko
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valsčiaus viršaitis Petras Pacenka ir tarnautojai. Jaunuoliai turėjo pasirašyti: „Aš čia pasirašęs … kilęs iš … apskričio … valsčiaus … kaimo,
gimęs … mėnesio … d. … metų, kaip pilnateisis Lietuvos pilietis, su
žinia savo tėvų, niekieno neverčiamas, stoju į Krašto Apsaugos … pulką ir pasižadu, nesigailėdamas savo sveikatos, nė gyvasties, ginti nepriklausomą Lietuvos valstybę. Pasižadu šventai pildyti visas piliečio
kareivio priedermes, dedamas ant manęs, laikinųjų valstybės įsakymų,
ginant per šiuos pasižadėtus metus laisvę ir Tėvynę.“
Minėdami Lietuvos nepriklausomybės 100-metį prisiminkime
Punsko ir Seinų krašto lietuvių sūnus, kurie kovojo ir guldė galvas
dėl tėvynės laisvės. Apie juos žinome nedaug. Palyginti nedaug apie
juos rasime rašytiniuose šaltiniuose. Tie, kas galėtų mums papasakoti
daugiau, seniai iškeliavę į Anapilį. Kai jie dar gyvi buvo, vengta apie
tai kalbėti.
Motiejus Aleksa
Šis linksmas ir smarkus vyrukas vakaruškose mėgdavo ne tik
smagiai pašokti ir kleviškiui duot į pakaušį. Tėvai tikėjosi, kad bus
geras artojas, bet pašaukė jį tėvynė.
Motiejus Aleksa nedvejodamas stojo į savanorių gretas. Jis žinojo,
kad Seinijos pietiniuose pakraščiuose vyravo lenkai. Jie buvo geriau
įsitvirtinę, turėjo dvarininkų palaikymą. Lenkai įkūrė net savo pašto įstaigą, turėjo savus pašto ženklus „40 groszy“, įsteigė Varviškės
respubliką. Į lietuviškus kaimus ėjo jų agitatoriai, kurie kurstė vietos
gyventojus. Lenkiški komitetai veikė Lazdijuose, Berznyko, Gibų ir
Krasnapolio valsčiuose. Jie steigė lenkiškas mokyklas ir atsisakė dėtis prie Lietuvos. Lenkų persvara buvo akivaizdi. Jie buvę turtingesni,
turėję daugiau ginklų, amunicijos, maisto, buvo geriau ginkluoti, tvarkingiau apsirengę.
Seinuose lietuvių milicininkų buvę mažai, o ir tie prastai ginkluoti. Jie turėjo tik kelias „berdankes“, kurioms trūko šovinių. Motiejus
Aleksa žinojo, kad negalima tikėtis Lietuvos paramos, kad Lietuva kareivių ir ginklų duoti negali, o jų pulkai tik organizuojami. Kareivių
trūksta pačiam Alytaus miestui ginti.
Seinuose lietuvių karinės pajėgos buvo silpnos. Jiems stigo ne tik
pinigų ir ginklų, bet ir patirties turinčių karininkų, gerai apmokytų
kareivių. Tarp pasauliečių buvo tik keletas vyresnio amžiaus lietuvių
inteligentų. Jie darė, ką galėjo, lankė Seinijos kaimus, ragino žmones
dėtis prie Lietuvos. Daug pasidarbavo ir Seinų kunigai, bet būta taip
pat tokių, kurie simpatizavo lenkams.
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Įsimintinas buvo Lietuvos ministro pirmininko Mykolo Sleževičiaus
apsilankymas Seinuose. To liudininkas buvęs ir Motiejus Aleksa. Sleževičius į Seinus atvyko 1919 m. rugpjūčio mėnesį. Jo sutikti atėjo labai
daug žmonių. Vieni norėjo pamatyti,
kaip jis atrodo, kiti išgirsti, ką kalba. Aukštojo svečio apsilankymas ir
dvasinis gyventojų palaikymas įvyko
pačiu laiku. Po kelių dienų dėl Seinų
užvirė aršūs mūšiai.
Tuoj po Lietuvos ministro pirmininko apsilankymo lenkams pavyko
užimti Krasnapolį, Gibus ir Seinus.
Lietuvių gretose buvo išdavikas, pavojingas Trojos arklys – Seinų komendantūros kuopos vadas, karininkas
Bardauskas. Per jį lenkų partizanai
gaudavo žinias apie lietuvių karinės
Lietuvos savanoriai (iš kairės): Marcinkevičius iš
vadovybės planus bei lietuvių dalinių
Klevų, Adomas Aleksa ir Motiejus Aleksa iš Žvikelių
dislokavimą.
Seinuose lenkų puolimas prasidėjo 5 valandą po pietų. Lietuviai,
neatlaikę puolimo, pradėjo trauktis į Lazdijus. Motiejus bėgdamas susidūrė su Radzevičium. Iš kapinių driokstelėjo šūvis. Abu kaip vienas
parpuolė ant žemės. Apsižvalgė. Prieš juos – bulvių laukas, o toliau
giraitė.
„Kad tik pavyktų pasiekti miškelį, už jo – Galadusis, Lazdijai“,
– galvojo Motiejus. Bet šūviai aidėjo jau ir nuo miesto pusės ir iš ant
kalnelio stovinčio malūno. „Kuo toliau, kuo toliau nuo miesto“, – galvojo jis, sukąsdamas dantis. Įšliaužė į vagas. Vagos gilios, bulvienojai
aukšti.
Nesidairydamas šliaužė pirmyn. Giraitė jau čia pat, bet skausmas
kaip žaibas pervėrė Motiejaus krūtinę. Akyse pasidarė tamsu. Jis aiktelėjo:
– Radzevičiau, aš gavau!
– Gali šliaužti?
– Ne, negaliu. Aš liksiu.
Radzevičius laimingai pasiekė miškelį ir saulei leidžiantis atsirado
anapus Galadusio ežero. Galvojo, greitai sugrįš. Saulei nepatekėjus ėjo
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tuo pačiu keliu į Seinus, vedamas lenkų raitelių. Varė jį su kitais savanoriais per Seinų miestą. Miestelėnai mėtė į juos akmenimis ir visaip
pliauškė.
Nakčia Motiejų, subadytą durtuvais, rado to krašto moteriškės.
Tarp jų buvo Rožė Misiukonytė iš Klevų. Ji atpažino Motiejaus kūną.
Lavonas ilgai gulėjo bulvėse, kol miesto moterys nakčia vogčiomis
išnešė jį, suvyniotą į kilimą, ir be karsto palaidojo. Buvo pranešta namiškiams, bet jie bijojo ateiti ir laidotuvėse nedalyvavo. Prie kapo moterys pasodino kelias pušaites, kad savieji rastų.
Po 50 metų Motiejaus giminaitis V. Aleksa laiške rašė: „Mes taip
ir radome jo kapą, bet jokių numerių tenai nebuvo, tik mažas kryželis.
Ona pasodino gėlių, apdėjo velėna... Jei dar yra tos pušys, tai būtų
galima rasti, bet jau tiek metų praėjo, kas žino, kaip ten yra. Įėjus į
kapines, jos turėtų būti dešinėje į pietus, nelabai toli nuo vartų ir tako,
kuris eina kapų viduriu.
Tos pušys – tai dvi prie galvos ir dvi prie kojų, o kapas vidury, bet
jau gal nėra nei tų pušų, nei to kapo.“
Jonas Murauskas
Vaitakiemio kaimo sūnus Jonas Murauskas, kaip ir kiti jaunuoliai, stojo į savanorių gretas. Nežinome, kokiame dalinyje tarnavo,
kur kovojo. Pasak Suvalkuose gyvenančio valinčioko Juozo Vaznelio,
Murauskas, ištarnavęs 2 metus Lietuvos savanorių gretose, grįžo į
savo gimtinę. Čia buvo lenkų areštuotas. Byloje prieš jį liudijo dvi pagyvenusios šio krašto lenkės. Murauskas karo teismo buvo nuteistas
mirties bausme. Punsko klebonas Motiejus Simonaitis bandė užtarti
jaunuolį, bet veltui. Kunigui buvo leista išklausyti pasmerktojo išpažinties. Tą pačią dieną, dalyvaujant miestelio gyventojams (jie buvo
prievarta į šią vietą suvaryti), Murauskas sušaudytas. Jo kūnas atiduotas artimiesiems. Jie kitą dieną palaikus palaidojo Punsko parapijos senosiose kapinėse. Taip pasakojo prie kapinių tuomet gyvenusi
Petronėlė Durtonaitė-Jakimavičienė. Šią istoriją jai buvo papasakoję
tėvai. Nors neišliko kapo žymių, savanorio palaidojimo vietą nesunku
buvo rasti.
Iš archyvinių šaltinių žinome, kad savanoris Jonas Murauskas
gimė apie 1897 metus Vaitakiemyje, Adomo ir Rožės (Gelažiūtės)
Murauskų šeimoje. Vedė Rožę Rudžiūtę (santuokos aktas nėra išlikęs). Vaikų turbūt neturėjo. Į savanorius stojo 1918 m. Namo sugrįžo
1920 m. rudenį. Buvo suimtas ir nuteistas mirčiai. Sušaudytas 1920 m.
lapkričio 20 d.
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Užmiršti Lietuvos savanoriai

1920 metų Punsko bažnyčios mirimų knygoje įrašyta:
1. Eilinis įrašo numeris – 156.
2. Vardas ir pavardė – Jonas Murauskas.
3. Socialinis luomas, gyvenamoji vieta – darbininkas, Punskas.
4. Gimimo vieta, data arba amžius – Vaitakiemis, 25 metų.
5. Tėvų vardai – Adomas ir Rožė Gelažiūtė.
6. Mirties vieta – Punskas.
7, 8, 9. Mirties data – 20 lapkričio 1920.
10. Mirties priežastis – užšovė priešų kareiviai.
11. Palaidojimo data ir vieta – 21 lapkričio, Trakiškiai.
12. Įregistravimo data – 21 lapkričio.
13. Pranešė – Aleksandras Baliūnas, 30 metų.
14. Įrašo autorius – kun. M. Simonaitis.
15. Pastabos – liko pati Rožė Rudžiūtė.
Tikėtina, kad kun. Motiejus Simonaitis knygoje klaidingai įrašė
savanorio palaidojimo vietą. Tuo metu jau nebebuvo laidojama Punsko senosiose kapinėse, tik Trakiškių kapinėse (dabar naujosios Punsko
kapinės).

Kryžius Punsko senosiose kapinėse, žymintis Jono Murausko palaidojimo vietą.
Užrašas ant kryžiaus: „A. A. Jonas Murauskas / iš Vaitakiemio / Lietuvos savanoris / kovojęs už mūsų laisvę / sušaudytas / 1920.11.20 d.“
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Daug dešimtmečių apie šį įvykį nebuvo galima prabilti, nebent
tik tarp artimųjų. Šiandien ne vienam tai neįdomu. Jonas Murauskas
buvo net saviškių užmirštas. Vaitakiemio kaimo monografijoje, kurią
2014 m. išleido Punsko „Aušros“ leidykla, apie jį neužsiminta. Pirmas
apie Joną Murauską prabilo kraštotyrininkas Juozas Vaznelis iš Suvalkų. Jis pasirūpino, kad Punsko senosiose kapinėse būtų pastatytas
atminimo kryžius.
Kryžiaus pašventinimo iškilmėse, kurios vyko 2015 m. lapkričio
21 d., kun. Marius Talutis kalbėjo: „Jonas Murauskas savo gyvenimą atidavė už Lietuvos laisvę. Tai ypatingos brandos požymis. Tik
laisvas ir subrendęs žmogus gali save aukoti kitiems. Tai asmenybės
požymis. Mūsų Lietuva yra pagimdžiusi ir išauginusi daug savanorių. Ir šiandien daug yra jaunų žmonių, kurie pasiryžę aukoti save
tėvynei, stoja į šaulių organizaciją ir Lietuvos kariuomenę. Jono Murausko atminimas rodo, kokie stiprūs saitai jungia žmones su savo
kraštu, su tėvyne.“
Dominykas Kuosa
Vaitakiemio kaime daug jaunuolių stojo į savanorius. Vienas iš
jų buvo Dominykas Kuosa. Šiek tiek apie jį rašoma Punsko „Aušros“
leidyklos 2014 m. išleistoje knygoje „Vaitakiemis“. Jos autorė Aldona
Vaicekauskienė.
Dominykas Kuosa gimė 1897 metais ūkininkų Antano ir Elenos
Šimilevičiūtės iš Trakiškių šeimoje. Jam dar mažam esant, tėvas išvyko į Ameriką ir dingo be žinios. Su Dominyku šeimoje augo du broliai:
Antanas ir Adomas. Pastarasis buvo baigęs Smalėnų mokyklą ir Seinų
gimnaziją.
Dominykas kartu su Petru Jurkiūnu ir kitais savo kaimo jaunuoliais stojo į Lietuvos savanorius. Tris mėnesius tarnavo Suvalkų lietuvių dalinyje, kurio kareivinės buvo dabartinėje Hameršmito
gatvėje. Lietuvių daliniui vadovavo karininkas Giedrys. Vėliau šis
dalinys pasitraukė į Seinus. 1919 m. Dominykas dalyvavo kovose dėl
Seinų. Šis miestas daug kartų pereidavo iš rankų į rankas. 1919 m.
rugpjūtį Dominykas pasitraukė į Vieštartų kaimą netoli dabartinės
valstybinės sienos. Apsigyveno pas ūkininkus ir tarnavo Lietuvos
pasienio sargyboje. Vėliau metams laiko išvyko apmokymui į Marijampolę. Gavęs kapralo laipsnį, grįžo į Vaitakiemį. Gimtajame kaime pradėjo agituoti jaunimą stoti į šaulių organizaciją. Į ją užsirašė
daug Trakiškių, Valinčių, Kampuočių ir Vaitakiemio kaimo jaunimo.
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Dominyko vadovaujama šaulių kuopa ne kartą dalyvavo susirėmimuose su lenkais.
Kartą Valinčių kaime įvyko susišaudymas. Lenkai sužeidė šaulių
kuopoje kovojantį lenkutį (jis tarnavo pas Valinčių Baranauskus ir niekieno neverčiamas prisijungė prie lietuvių). Sužeistasis buvo nuvežtas
į Lietuvos ligoninę, kur mirė. Šaulių susirėmimai su lenkais vykdavę
ties Pelelių dvaru, Vaitakiemio kaime ir kt.
Dominykas buvo vienas iš tų mūsų savanorių, kurių vietoj orderių už nuopelnus ar žemės nuosavybės laukė tik persekiojimai ir
kalėjimo vargai.
1922 m. naktį lenkų kareiviai apsupo Vaitakiemio Kuosų sodybą.
Motina spėjo paslėpti ginklą. Kariai įsibrovė į vidų. Prisėlino prie Dominyko.
– Kur tavo brolis? – paklausė lenkas, atkišdamas šautuvą. Jis nepažino Dominyko, nes šis buvo apaugęs barzda.
– Svirnelyje... Miega, – atrėžė Dominykas.
Kai kareiviai nužingsniavo svirnelio link, Dominykas iššoko pro
langą ir pasileido bėgte į laukus. Bėglį pastebėję kareiviai. Nuaidėjo
šūviai, bet kulkos zvimbė pro šalį.
Kitą kartą Dominykui nepasisekė pabėgti. Jis buvo lenkų areštuotas. Aštuonis mėnesius kalėjo Suvalkų kalėjime. 1926 m. vėl atsidūrė
kalėjime, nes jį įskundė gimtojo kaimo gyventojas.
Išėjęs iš kalėjimo Dominykas vedė Magdaleną Valinčiūtę iš Agurkių. Gyveno žmonos tėviškėje. Magdalenos tėvas Jonas Valinčius žuvo
jaunas būdamas. Kai iš Suvalkų vežė arpą kaimynui, pasibaidė arklys
ir išvirtęs vežimas prislėgė Joną. Dominykas ir Magdalena užaugino
5 našlaičius ir 4 savo vaikus. Žmonos ūkis buvo nemažas, darbo daug.
Trečią kartą Dominykas Kuosa sėdėjo kalėjime „už vokiečio“ –
Antrojo pasaulinio karo metu. Vokiečiai jį uždarė už arklio iš Lietuvos
parsivarymą.
Dominykas visą gyvenimą mėgo dainuoti. Dalyvavo K. Cibulsko
ir bažnyčios choruose. Mėgo žvejoti Seivų ir Kampuočių ežeruose.
Mirė 1968 m. kovo 5 d. Bedirbant laukus jį ištiko širdies priepuolis.
Petras Jurkiūnas
1918 m. spalio mėn. susikūrė pirmieji savanorių būriai, kurie sudarė Lietuvos kariuomenės užuomazgą. Gruodžio 29 d. buvo paskelbtas atsišaukimas į tautą, kviečiantis ginti Lietuvos laisvę. Savanoriams
buvo pažadėtas išlaikymas, 100 markių algos per mėnesį (savanorių
išlaikytiniams – po 50 markių), žemės nuosavybė.
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Ne dėl kokių nors privilegijų ar asmeninės naudos į savanorių
gretas stojo brandžiausias Punsko ir Seinų krašto jaunimo žiedas. Tik
nedaugelis žmonių, tie, kurie pasiliko gyventi Lietuvoje, galėjo gauti
savanorio statusą, žinoma, jeigu tenkino keletą reikalavimų: įstojo į
kariuomenę iki privalomo šaukimo, tarnavo ne mažiau negu 6 mėn.,
nepadarė nusikaltimų, nedezertyravo ir pan. Daugelis mūsų savanorių sugrįžo į savo gimtinę. Jie, kaip asmenys, gyvenantys ne Lietuvos
teritorijoje, nebuvo Lietuvos pripažinti savanoriais ir negalėjo gauti
savanorio statuso.
Vienas iš tokių savanorių, kurie pasiliko gyventi Lietuvoje, buvo
Vaitakiemio kaimo Petras Jurkiūnas. Jis gimė 1897 m. žemdirbių šeimoje Vaitakiemy. Savo kaimo šviesuolio Kazimiero Mielkaus paskatintas ir jo padedamas, išmoko skaityti ir rašyti. Tėvas Andrius norėjo,
kad sūnus būtų žemdirbys, bet jaunuoliui rūpėjo kiti, aukštesni, dalykai.
Petras, be abejo, dalyvavo 1918 m. lapkričio 15 d. mitinge, kuriame buvo įsteigtas Punsko lietuviškas valsčius. Šio valsčiaus viršaičio
Petro Pacenkos ir savo kaimiečio Kazimiero Mielkaus paskatintas ir
gavęs tėvų sutikimą, 1919 m. sausio 9 d. stojo į Lietuvos savanorių
gretas.
Tarnavo 1-ojo pėstininkų Gedimino pulko 2-ojoje kulkosvaidžių
kuopoje. Vėliau buvo šio pulko 5-osios kuopos vadas. Pasižymėjo
kovose su bolševikais ties Zarasais 1919 m. rugpjūčio 25 d. 1919 m.
gruodį už narsą buvo apdovanotas 1-ojo laipsnio Kryžiumi „Už tėvynę“. Pristatymo apdovanojimui dokumente aprašomas Petro Jurkiūno
žygdarbis: „1919 metų gegužės 31 dieną mūšiuose ties Kaniūkų kaimu, priešui apsupus visą pulką ir visiems panikoje bebėgant, iš mūšio
lauko atnešė keturis kulkosvaidžių kaspinus, ten paliktus kulkosvaidininkų. Be to, žygio metu su kitais kareiviais drąsiai atliko žvalgybą.“
Kryžius „Už tėvynę“ buvo įsteigtas 1919 metais. Tai aukščiausias
to meto valstybinis apdovanojimas. Šiuo ordinu buvo pagerbiami Lietuvos savanoriai, laisvės kovų dalyviai. 1920 m. Lietuvos prezidento
įsakymu Kryžius „Už tėvynę“ pavadintas Vyčio Kryžiumi. Vėliau jis
buvo vadinamas Vyčio Kryžiaus ordinu.
Baigęs tarnybą savanorių gretose, Petras Jurkiūnas apsigyveno
Zovadoje netoli valstybinės sienos (Lietuvos pusėje). Čia jis įstojo į
Lietuvos policiją. Kaip savanoris, Mockų kaime gavo 8 ha žemės. Apsigyveno šiame kaime, sukūrė šeimą, susilaukė palikuonių. 1930 metais už nuopelnus kovose dėl Lietuvos nepriklausomybės Petrui buvo
suteiktas savanorio statusas bei įteiktas Savanorio medalis.
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Pokario metu Jurkiūnų šeima nepatyrė ypatingo sovietų ir stribų
persekiojimo. Jų pavardė neatsirado tremiamų lietuvių sąrašuose. Petras gyveno nepasiturinčiai, dirbo kolūkyje laukininkystės darbininku.
Jų namuose dažnai lankydavosi partizanai. Buvęs savanoris juos šelpė
ir globojo.
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LIETUVOS VALIUTOS – LITO GIMIMAS
Lietuvos Respublikos piniginio vieneto LITO istorija prasidėjo
1918 m. vasario 16 d., Lietuvos Tarybai priėmus Nepriklausomybės
Aktą, paskelbusį Lietuvą nepriklausoma, demokratine valstybe su
sostine Vilniumi. Kartu Nepriklausomybės Akte įtvirtinta, kad „Lietuvos valstybės pamatus ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo galutinai nustatyti kiek galima greičiau sušauktas Steigiamasis
Seimas, demokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas“. Parodytas
ryžtas kurti valstybės pamatus reiškė valstybinių institucijų – vyriausybės, prezidento kariuomenės, taip pat savų pinigų sukūrimo siekį.
Suprantama, kad vykstant Pirmajam pasauliniam karui tokia lietuvių
tautos deklaracija negalėjo susilaukti Vokietijos, tuo metu okupavusios Lietuvą, pritarimo ir Lietuvos valstybingumui įtvirtinti reikėjo
esminių Europos ir pasaulio geopolitinės situacijos pasikeitimų, pirmiausia – karo pabaigos.
Realios prielaidos Lietuvos valstybingumui atsirado po to, kai Vokietija, pralaimėjusi Vakarų fronte, 1918 m. lapkričio 11 d. Kompjeno
miške (Prancūzijoje) pasirašė kapituliacijos aktą, įpareigojusį ją išvesti kariuomenę iš visų okupuotų teritorijų. Taigi ir iš Lietuvos. Tačiau
išvedimo iš okupuotų Rytų kraštų grafikas turėjo būti derinamas su
Antantės valstybėmis, kurios pagrįstai būgštavo, kad įkandin pasitraukusių vokiečių visos Rytų Europos neužimtų Sovietų Rusijos bolševikai.
Ir iš tiesų prieš sušaukiant Kaune Steigiamąjį Seimą 1920 m. gegužės 15 d. Lietuva turėjo apginti etnines lietuvių žemes nuo agresyvių kaimyninių valstybių. Pirmiausia nuo bolševikinės Rusijos,
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vėliau – peoviakininkų, bermontininkų. Pergalė prieš Sovietų Rusiją
tapo prielaida 1920 m. liepos 12 d. taikos sutarčiai su Sovietų Rusija,
kuri, deja, Lietuvai netapo taikos meto pradžia. Tebevyko atkaklios,
permainingos kovos Suvalkų krašte su Lenkija, tačiau tarpininkaujant
Tautų Sąjungos atstovams 1920 m. spalio 7 d. Suvalkų mieste buvo
pasirašyta sutartis dėl karo nutraukimo ir tarpvalstybinės sienos nustatymo, pripažįstant Vilnių Lietuvai. Deja, tai buvo tik farsas, nes jau
kitą dieną pagal maršalo Juzefo Pilsudskio planą Lenkija inscenizavo
generolo Liucijano Želigovskio „maištą“ ir spalio 9 d. užėmė Vilnių.
L. Želigovskio maršas į Kauną buvo sustabdytas Lietuvos pergalėmis
prie Širvintų ir Giedraičių. Nors Tautų Sąjunga oficialiai ir pasmerkė
Lenkijos ofenzyvą, galiausiai pripažino ne tik „Vidurinės Lietuvos“
įkūrimą, bet ir neteisėtą plebiscitą okupuotame Vilniaus krašte bei jo
aneksiją. Tautų Sąjungos nustatytoji laikinoji demarkacinė linija išliko
tarpvalstybine Lenkijos ir Lietuvos siena iki 1939 m. prasidėjusio Antrojo pasaulinio karo.
Nepriklausomybės kovose Lietuvos kariuomenė, vadovaujama
gen. Silvestro Žukausko, 1919 m. apgynė savo valstybingumą nuo
bolševikų ekspansijos, sugriovė kėslus prijungti šalį prie Sovietų Rusijos ir panaudoti Lietuvą kaip tiltą komunizmo plitimui į Vakarus.
Susipažinus su sudėtinga geopolitine situacija, kurioje turėjo kurtis Lietuvos valstybė, vienu metu kovojusi trimis frontais, pažvelkime
į jos ekonominę padėtį.
Dar Pirmojo pasaulinio karo pradžioje Vokietija labai dėmesingai
žiūrėjo į aukso atsargų kaupimą ir išsaugojimą, ką liudija ir Vilniuje
trimis kalbomis (lietuvių, lenkų ir žydų) išplatintas papildomas priminimas, kad aukso rubliai tebeišperkami didesnėmis kainomis nei
sidabro.
1 pav. Vilniaus miesto viršininko
skelbimas dėl didesnės aukso
rublių supirkimo kainos*.
Vilnius, 1916 m. sausio 3 d.

* Sidabriniai rubliai 1915 m. lapkričio 11 d. vokiečių okupacinės
valdžios potvarkiu prilyginti 1,66
markės.
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2 pav. Rytų skolinamosios kasos išleisti kasos ženklai – ostrubliai, skirti
okupaciniams kraštams, tarp jų ir Lietuvai (1916 m. balandžio 17 d., Berlynas,
Reichsdruckerei spaustuvė)

Norėdama išlaikyti savo markės kursą, Vokietija vengė markių
patekimo per okupuotus kraštus į neutralių Vakarų valstybių bankus,
kur turėtų būti iškeičiamos į auksą. Todėl buvo nuspręsta okupuotų
kraštų teritorijoms – Oberostui, kuriam priklausė ir Lietuva, išleisti
specialius pinigus. Jiems emituoti 1916 m. balandžio 17 d. prie Prekybos ir pramonės banko (Ostbank für Handel und Gewerbe) Poz-
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3 pav. 1918 m. balandžio 4 d. pažymėtos ostmarkės (auksinai) ir pfenigai (skatikai), kursavę Lietuvoje kaip oficiali mokėjimo priemonė iki lito įvedimo
1922 m. spalio 1 d. Jų kurso mažėjimą dėl infliacijos atspindi ir padidintas
maksimalus nominalas – 1000 auksinų

nanėje įkurta Rytų skolinamoji kasa (DarlehnkasseOst), kuri emitavo
vadinamuosius ostrublius ir kapeikas (1/100 ostrublio dalis). Šie pinigai buvo paskelbti vienintele mokėjimo priemone okupuotuose Rytų
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kraštuose, o vienas ostrublis prilygintas vienai vokiškai markei arba
vienam carinės Rusijos rubliui. Ostrubliai buvo leidžiami 7 nominalų
(20 ir 50 kapeikų, 1, 3, 10, 25 ir 100 rublių). Užrašai juose buvo keturiomis kalbomis: averse – vokiški, reverse – lietuviški, lenkiški ir
latviški. Kiek vėliau, tais pačiais 1916 m., popieriniai ostrubliai buvo
papildyti Hamburge ir Berlyne nukaltomis smulkiomis 1, 2 ir 3 kapeikų nominalų geležies monetomis.
Rytų skolinamosios kasos finansinė veikla nebuvo kontroliuojama
Lietuvos valdžios. Kasa rūpinosi tik Vokietijos finansiniais interesais.
Ostrubliai ir ostmarkės buvo okupuotų kraštų gyventojų apiplėšimo
priemonės. Šie kasos ženklai nebuvo padengti auksu ar Vokietijos vertybėmis, o pasižadėjimo Lietuvai derinti jų emisijų tiražus Vokietija
netesėjo, tad ir jų stabilumas nebuvo garantuojamas. Reali jų vertė
buvo žemesnė už oficialiai nustatytą vertę rubliais ar Vokietijos markėmis, o nekontroliuojamas tiražų didinimas sukėlė ostmarkių (auksinų) infliaciją. Jų tikrąją paskirtį akivaizdžiausiai atspindi tai, kad
Vokietijos teritorijoje jos negaliojo; tuo būdu už nuvertėjančius ostrublius ir ostmarkes Lietuvoje galima buvo pigiai pirkti prekes (maisto) ir išvežti jas į Vokietiją. Per visą okupacijos laikotarpį iš Lietuvos
į Vokietiją išvežta žemės ūkio ir pramonės gaminių už daugiau kaip
500 mln. Vokietijos markių.
Suprantama, kad siekiant įgyti ekonominį savarankiškumą Lietuvai reikėjo turėti savo kontroliuojamus pinigus, tačiau realiai dėl karo
trimis frontais su kaimyninėmis šalimis Lietuvos ūkis buvo visiškai
sugriautas, gyventojai nuskurdinti, valstybės iždas tuščias. Lietuvos
ekonomika laikėsi tik dėl Vokietijos teikiamų paskolų, kurios daugiausia buvo suvartojamos krašto gynybinėms reikmėms: amunicijai,
ginklams, kariuomenės maitinimui, medikamentams. 1920 m. biudžete valstybės gynybai skirtos lėšos sudarė net 58 % metinio biudžeto.
Vokietijos teikiamos paskolos leido jai valdyti Lietuvos ekonominę padėtį, dėl ko ji patyrė didžiulių nuostolių. Deja, tuo metu Lietuvai kitos
išeities nebuvo, ir 1918 m. gruodžio pradžioje buvo sudaryta pirmoji 10 mln. ostmarkių 5 % palūkanų paskolos sutartis. Kad nuramintų
gyventojus, laukiančius savų pinigų ir atsisakančius imti ostmarkes,
Lietuvos vyriausybė išleido atsišaukimą į tautą, patvirtindama, kad
ostmarkės laikinai pasilieka teisėta mokėjimo priemone.
Kita vertus, ekonomistų išvados dėl tokių auksu ar valstybės turtu nepadengtų pinigų skuboto įvedimo neišvengiamos infliacijos, kaip
tai vėliau atsitiko su Lenkijos zlotais, Latvijos rubliais ar Estijos markėmis, „atšaldė“ savų pinigų entuziastus. Žymiausio ekonomisto pro-
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fesoriaus Vlado Jurgučio nuomone, tuometinėje situacijoje iš nuvertėjančių ostmarkių, kurių stabilumu Lietuvai nereikėjo rūpintis, galima
buvo netgi turėti valstybinę naudą, nedarant nuostolio šalies gyventojams. Tiek imant pigias paskolas, tiek perkant nekilnojamąjį turtą ar
Lietuvoje pagamintus gaminius (pastatus, įmones). Šiomis sąlygomis
apsukresni verslininkai, pavyzdžiui, „Ūkio banko“ (įsteigtas 1919 m.)
akcininkai Jonas ir Juozas Vailokaičiai, įgijo nemenką kapitalą, kuriuo
vėliau galėjo veiksmingai paremti lito įvedimo reformą, padidinti lito
stabilumą ir pasitikėjimą juo.
Tad tautinių pinigų įvedimo projektas buvo atidėtas geresniems
laikams, ir pagal 1918 m. gruodžio 30 d. sutartį su Vokietija paimta
antroji, žymiai didesnė, 100 mln. ostmarkių paskola, reikalinga kariuomenei išlaikyti ir karo metu Lietuvoje pagamintiems įrengimams
pirkti. Žinoma, ji dar labiau sutvirtino Rytų skolinamosios kasos pozicijas, suteikdama jai nekontroliuojamą pinigų emisijos teisę Lietuvoje.
Ir tokia padėtis išliko iki savų pinigų (litų) įvedimo 1922 m.
Tiesa, 1919 m. pradžioje Mykolo Sleževičiaus vyriausybė svarstė savų pinigų įvedimą, bet dėl padidėjusios grėsmės valstybės nepriklausomybei šis klausimas buvo atidėtas. Apsiribota tik visų atmainų
rusiškų rublių (caro, Dūmos rublių, „kerenkių“ ir bolševikų rublių)
vartojimo Lietuvoje uždraudimu. Prie savų pinigų įvedimo vyriausybė grįžo 1919 m. rugpjūčio 19 d. posėdyje. Nutarta naują piniginį

4 pav. Žymiausias Lietuvos
finansininkas, Lietuvos banko
valdybos pirmasis pirmininkas
prof. Vladas Rafaelis Jurgutis
(1885–1966)
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vienetą pavadinti muštiniu. Aptarus formatą, spalvas, vandenženklių
naudojimą, ketinta emituoti 9 nominalų popierinius pinigus: 0,5, 1,
5, 10, 25, 50, 100, 500 ir 1000 muštinių, papuoštus Vyčio ženklu.
Planuota, kad muštinis prilygs Prancūzijos frankui arba 0,322 g gryno aukso. Pinigų autoriais buvo pasirinkti dailininkai Antanas Žmuidzinavičius ir Adomas Galdikas, o banknotus spausdinti numatyta
Švedijoje. Pinigų spausdinimui ir jų stabilumui laiduoti reikalingas
lėšas tikėtasi gauti iš Anglijos, paėmus 10 mln. svarų paskolą. Deja,
Anglija skolinti atsisakė. 1920 m. rugpjūčio-rugsėjo mėn. Rygoje vykusioje tarpvalstybinėje konferencijoje buvo svarstomas siūlymas
sudaryti Estijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Suomijos valstybių
karinę ir politinę sąjungą, turint tikslą atremti bolševikinės Rusijos
grėsmę šių šalių nepriklausomybei. Kartu tikėtasi įvesti bendrą visoms šalims piniginį vienetą – Prancūzijos franką. Deja, dėl agresyvios Lenkijos politikos Vilniaus klausimu tokios itin prasmingos
sąjungos sudarymas buvo sužlugdytas. Jai pasipriešino Lietuva, nes
jos sudarymas reikštų sostinės Vilniaus atsisakymą ir pripažinimą
„sąjungininkei“ Lenkijai.
Nors Rytų skolinamosios kasos paskolos buvo pigios (5 %) ir
be reikalavimo jas apdrausti kokiu nors valstybės turtu, bet numatytas
jų likvidavimas išperkant ostmarkes auksu padengta būsima tautine
valiuta, o Vokietijai atsisakant suteikti nuolaidas dėl ostmarkių infliacijos ir Vokietijos gauto jų emisijos pelno, Lietuvai buvo nuostolingas.
Todėl Lietuva priėmė sparčią infliaciją patiriančių ostmarkių likvidavimo savarankišką programą, 1922 m. įvesdama savus pinigus ir jais
nustatytu dienos kursu supirkdama iš gyventojų auksinus (ostmarkes)
(3 pav.), o vėliau juos parduodama Berlyno biržoje. Šitaip tikėtasi grąžinti į Iždą kažkiek aukso.
Valstybės ūkiui pakelti teko naudoti ir kitokius būdus. Vienas iš
efektyvesnių – apeliuojant į gyventojų patriotizmą išleisti valstybės
paskolas, kurių padengimas buvo garantuojamas visu Lietuvos Valstybės turtu ir pajamomis. Buvo išleistos paskolos auksinais ir JAV doleriais.
1920 m. gegužės 15 d. Kaune sušauktas Steigiamasis Seimas, kuris išrinko laikinuoju antruoju Lietuvos prezidentu didžiausios krikščionių demokratų frakcijos pirmininką Aleksandrą Stulginskį (1885–
1969). Svarbiausi Steigiamajam Seimui keliami reikalavimai buvo:
priimti pagrindinį valstybės įstatymą – Lietuvos Konstituciją, priimti
Žemės reformos įstatymą, taip pat įstatymus, reikalingus sukurti ir
įvesti Lietuvos Respublikos valiutą.
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5 pav. Dviejų muštinių eskizinis projektas. Stokholmas, 1919 m.
Dail. A. Žmuidzinavičius

1922 m. antrojoje pusėje Vokietijai didinant ostmarkių emisiją ir
jų infliacijai tapus nebesustabdoma, pasitikėjimas auksinais krito, gyventojų perkamoji galia smuko. Lietuvos Respublika kiek vėluodamasi nutarė atsisakyti svetimų pinigų ir įsivesti savuosius. Prof. Vlado
Jurgučio nuomone, šiuo klausimu derėjo rūpintis jau 1921 m., juolab
kad 1920 m. liepos 12 d. Taikos sutartimi Lietuvai gavus iš Sovietų Rusijos 3 mln. aukso rublių (2,256 tonų) kompensaciją už Raudonosios
armijos padarytus karo nuostolius, buvo galima savus pinigus dalinai
padengti ne tik materialinėmis vertybėmis, bet ir auksu. Turėta ir valiutos atsargų (dolerių), gautų iš JAV gyvenančių tautiečių.
Ruošiant valstybės pinigų įstatymą, pirmiausia iškilo Lietuvos piniginio vieneto vertės auksu nustatymo ir pavadinimo klausimai, kuriuos apsvarstyti buvo pavesta Seimo Ekonominei komisijai. Jai vado-

6 pav. Lietuvos Steigiamojo Seimo
pirmininkas ir antrasis Lietuvos
prezidentas Aleksandras Stulginskis
(1885–1969)
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vavo Juozas Vailokaitis, sekretorius – Vaclovas Vaidotas. Gana greitai
sutarus, kad lietuviškas piniginis vienetas turėtų būti susietas su JAV
doleriu ir atitiktų jo dešimtadalį (10 litų = 1 JAV doleris), tad būsimas
piniginis vienetas turėtų prilygti 0,150462 g aukso.
Tačiau dėl pinigų pavadinimo kilo didelės diskusijos. Ekonominėje komisijoje buvo išsakyta daugybė siūlymų: auksinas, muštinis,
doleris, krona, frankas, grašis, lyra, lietas, vytis ir kiti įmantrūs pavadinimai. Kaip prisimena 1955 m. Kanadoje gyvenęs V. Vaidotas, jam
nei vienas siūlytų pavadinimų nepatiko. V. Vaidotui kilo mintis lietuviško pinigo pavadinimą susieti su Lietuvos vardu. Kadangi daugumos
svetimų tautų kalbomis mūsų valstybės vardas prasideda skiemeniu
LIT, pridėjus lietuvišką galūnę, išėjo LITAS. Kaip gražiai skamba! Šį
siūlymą pateikė komisijai balsuoti, tačiau pirmuoju balsavimu „litas“
pralaimėjo su „auksinu“, pristatytu komisijos nario Juozo Akmenskio. Posėdžio pertraukos metu kuluaruose pravedus agitaciją ir gavus
Ostmarkių kursas JAV doleriais

Ostmarkių kursas JAV doleriais

(Sausio 1 d.)		

(1922 m. pirmą mėnesio dieną)

1916 m.

5,28

Sausis

184,00

1917 m.

5,53

Vasaris

204,00

1918 m.

5,09

Kovas

230,00

1919 m.

8,00	Balandis

298,00

1920 m.

48,43

Gegužė

282,00

1921 m.

73,37	Birželis

272,50

1922 m.

184,00

Liepa

402,00

		

Rugpjūtis

644,00

		

Rugsėjis

1300,00

		

Spalis

1650,00

		

Lapkritis

4550,00

		

Gruodis

7650,00

komisijos pirmininko Juozo Vailokaičio bei nario Vincento Mieleškos
pritarimą, antruoju balsavimu „litas“ laimėjo. Lito klausimą svarstant
Steigiamojo Seimo plenume, jis priimtas santykiu 32:16. O kadangi litas išvestas iš dolerio, kurio šimtoji dalis yra centas, V. Vaidotui
nesunku buvo įtikinti komisiją smulkiąją (šimtąją) lito dalį pavadinti
CENTU.
1922 m. rugpjūčio 9 d. Steigiamasis Seimas priėmė Piniginio vieneto įstatymą, paskelbusį auksu padengtos valiutos – litų ir centų –
įvedimą.
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7 pav. Steigiamojo Seimo narys
Vaclovas Vaidotas

8 pav. Karininko Vaclovo Vaidoto pažyma apie atleidimą nuo karinės tarnybos
kaip Steigiamojo Seimo nario
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9 pav. Steigiamojo Seimo nario Vaclovo Vaidoto liudijimas

Piniginio vieneto įstatymas
1 §. Lietuvos Respublikos pinigų sistema paremta auksu. Piniginis
vienetas yra litas. Litas turi 0,150462 g gryno aukso. Litą sudaro 100
centų.
2 §. Lietuvos piniginio vieneto įvedimo dieną skelbia Finansų,
prekybos ir pramonės ministras.
3 §. Einamieji apyvartoje Lietuvoje mokamieji ženklai – ostmarkės (auksinai), ostrubliai, taip pat kursuojančios Lietuvoje Vokiečių
valstybės markės keičiami į litus per 3 mėnesius nuo piniginio vieneto
įvedimo dienos Finansų, prekybos ir pramonės ministro kiekvieną savaitę ar dažniau nustatomu kursu.
----------------------------------------------------------------------5 §. Šį įstatymą vykdo Finansų, prekybos ir pramonės ministras.
Laikinai einantis prezidento pareigas A. Stulginskis Piniginio vieneto įstatymą pasirašė 1922 m. rugpjūčio 22 d. Pirmųjų litų projekta-
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vimo ir gamybos darbus skubos tvarka vykdė Finansų, pramonės ir
prekybos ministerija (Lietuvos bankas tuo metu dar nebuvo įsteigtas),
vadovaujama ministro Vytauto Petrulio, ir jau 1922 m. rugsėjo 25 d. jo
įsakymu paskelbta, kad „nuo 1922 m. spalio mėn. 1 dienos įvedamas
naujas piniginis vienetas – litas“. (Iš tikrųjų ostmarkių keitimas į litus
prasidėjo spalio 2 d., nes spalio 1-oji pasitaikė sekmadienis.) Finansų,
prekybos ir pramonės ministro V. Petrulio 1922 d. spalio 1 d. ostmarkių (auksinų) keitimo į litus paskelbtas kursas – 1 litas už 175 auksinus
(ostmarkes).
Pirmieji (laikinieji) Lietuvos Respublikos banknotai pagal
1922 m. rugpjūčio 1 d. sutartį pagaminti Berlyne, Oto Elsnerio spaustuvėje, vos per tris savaites! Jų projektai padaryti spaustuviniu būdu
iš turimų ornamentų, papildant lietuviškais tekstais, Lietuvos herbu
Vyčiu, nurodant nominalus (žodžiais ir skaičiais). Nedidelio formato, išspausdinti ant paprasto popieriaus, be vandenženklių. Nominalai
1, 5, 10, 20, 50 centų, 1 ir 5 litai. Litų banknotuose raudonai išspausdinti serijos raidė ir banknoto numeris, tuo tarpu centams nurodyta
tik serijos raidė. Visuose banknotuose nurodyta, kad tai „Lietuvos
banko laikinasis banknotas“, taip pat įspėjimas: „Perdirbimas įstatymu baudžiamas“. Matyt, tai buvo vienintelė apsauga nuo padirbimo...

10 pav. Vytautas Petrulis (1890–1942), Lietuvos finansų, prekybos ir
pramonės ministras,
įvedant litą
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11 pav. Projektinio 100 000 litų bandomasis pavyzdys, sukurtas dar prieš
paskelbiant auksinų keitimo į litus santykį (matyt, tikėtasi jį būsiant 1:1).
Autorius nežinomas

Visi banknotai pažymėti 1922 m. rugsėjo 10 d. data ir trimis faksimiliniais parašais: V. Petrulio – Lietuvos prekybos ir pramonės ministro,
J. Dulskio – Finansų departamento direktoriaus, I. Jazdausko – Kredito įstaigų ir Kooperatyvų inspekcijos vyriausiojo inspektoriaus. Laikinųjų litų dizainą sukūrė dailininkas Adomas Varnas.
Ostmarkių pakeitimas litais pavestas Lietuvos bankui, kurio įstatymas Seimo priimtas 1922 m. rugpjūčio 11 d. Juo nustatyta, kad pagrindinė banko paskirtis – „reguliuoti pinigų apyvartą Lietuvoje, lengvinti pinigų išmokėjimus krašte ir užsienyje, įgyvendinti pastovią bei
patvarią pinigų sistemą Lietuvos Respublikoje ir skatinti žemės ūkio,
pramonės ir prekybos augimą“. Lietuvos banko steigėja yra Lietuvos
vyriausybė. Lietuvos bankas įsteigtas kaip privati akcinė bendrovė su
įstatiniu kapitalu 12 mln. litų (120 tūkst. vardinių akcijų po 100 litų),
kurio akcininkais gali būti Lietuvos valstybė, savivaldybės, bendrovės, draugijos ir atskiri asmenys. Jo būstinė yra Lietuvos sostinė. Banko įstatymo 11 § teigia, kad Lietuvos bankui duodama išimtinė teisė
per 20 metų nuo jo įsteigimo dienos leisti banknotus.
Ne mažiau kaip 1/3 apyvartoje esančios banknotų sumos turi būti
padengta auksu. Lietuvos banko banknotai yra teisėti valstybės mokamieji ženklai, apyvartoje priimami lygiai su aukso pinigais. Banko
valdytoją skiria ir atleidžia Respublikos Prezidentas, Ministrų kabineto pristatymu.
Kadangi valstybė turėjo 80 % Lietuvos banko akcijų, akcininkų
susirinkime sprendžiamąjį balsą turėjo jai atstovaujantis finansų ministras.
Sudaryta Lietuvos banko administracija įsikūrė K. Donelaičio ir
Maironio gatvių kampinio triaukščio pastato (Finansų ministerijos rūmai) pirmajame aukšte.
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12 pav. Lietuvos banko laikinieji banknotai. 1922 m. rugsėjo 10 d. Berlynas, Oto
Elsnerio spaustuvė

13 pav. Valstybės bankas Kaune, kuriame 1922 m. spalio 2 d. iškeisti pirmieji litai
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14 pav. Finansų ministerija. Tikrinami Oto Elsnerio spaustuvėje Berlyne išspausdinti Lietuvos banko laikinieji banknotai. 1922 m. rugsėjo 26 d. (Lietuvos nacionalinis muziejus)

Dalis gyventojų, veikiami suinteresuotų valiutinių spekuliantų
skleidžiamų gandų apie greitą lito kritimą, galimą caro valdžios ir
rublių sugrįžimą, Vokietijos markės atsikūrimą, litus sutiko su nepasitikėjimu ir neskubėjo keisti rublių ar markių. Tačiau litų įvedimą
parėmė stambiausi Lietuvos kapitalistai broliai Jonas ir Juozas Vailokaičiai, kas padidino pasitikėjimą naujais pinigais. Be to, Finansų,
prekybos ir pramonės ministerija spalio 12 d. „Vyriausybės žiniose“
paskelbė litų keitimo tvarką, kurioje buvo nurodyta, kad nuo spalio
15 d. visose valdžios įstaigose visi mokėjimai priimami tik litais, o
auksinai (ostrubliai ir ostmarkės) visose Valstybės iždinėse ir bankuose keičiami į litus dienos kursu.
Tuo tarpu ostmarkių kursas 1922 m. spalio mėnesio dienomis kito
taip:
1922 m. spalio mėn.

Ostmarkės

12 d. 			
13 d.			
14 d.			

247,00
272,50
272,50

266
15 d.			
16 d. 			
17 d.			
18 d.			
19 d.			
20 d.			
21 d. 			
22 d.			
23 d.			
24 d.			
25 d.			

272,50
288,00
285,00
290,00
320,00
356,00
443,00
443,00
408,50
442,00
447,50

Priimant domėn, kad litų įvedimo dieną (spalio 1 d.) auksinų (ost
markių) keitimo į litus kursas buvo 1 litas už 175 auksinus, akivaizdu,
kiek daug prarado gyventojai, nepasitikėję litu, jo stabilumu ir vis dar
neišsikeitę vokiškos valiutos į lietuvišką – litus.
1922 m. rugsėjo 10 d. pažymėti laikinieji litai ir centai, pagal dail.
Adomo Varno dizainą skubos tvarka pagaminti ant prasto, greitai susidėvinčio popieriaus be vandenženklių ir minimaliu kiekiu spalvų,
buvo lengvai padirbami. Todėl netrukus buvo pakeisti litų ir centų
1922 m. lapkričio 16 d. data pažymėtais nuolatiniais banknotais. Žymiai spalvingesniais, sudėtingesnio dizaino ir atsparesniais, pagamintais Prahoje, Andrėjo Hasės spaustuvėje.
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M. Matulytė. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, Lietuvos bankas, 1997.
Sajauskas, S. 2010. Domininko Kaubrio lietuviškų pinigų kolekcija: katalogas.
Kaunas: UAB „Arx Baltica“.
Sajauskas, S. 2011. Pinigų istorija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras (2 leidimas – 2015).
Sajauskas, S. 2017. Lito istorija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras.
Lietuvos novelos. Sud. K. Šalkauskas. Kaunas: Raidė, 1935.
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STANISLOVAS SAJAUSKAS (g. 1946 m. Jungėnų k., Marijampolės apskr.)
– profesorius, fizinių mokslų habil. dr. 1949–1957 m. ištremtas į Sibirą.
1963 m. baigė Marijampolės Petro Armino vidurinę mokyklą, 1968 m. – Kauno politechnikos institutą, įgijo elektronikos inžinieriaus specialybę. 1968–
2011 m. dirbo Kauno technologijos universitete, ėjo įvairias pareigas. Nuo
1975 m. daktaras, nuo 1994 m. – habil. daktaras, nuo 1966 m. – profesorius. 1995–
2011 m. taip pat dirbo Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje numizmatu. Išleido knygas: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės numizmatika
(su D. Kaubriu, t. 1, 1993; t. 2, 2006), Mažieji Lietuvos istorijos paminklai (su
J. Abdulskyte, R. Verkeliene, 1999), Lietuvos monetos (su A. Dulkiu, J. Galkumi, 2007), Lietuvos lobiai (su M. Michelbertu ir kt., 2007), Domininko Kaubrio
lietuviškų pinigų kolekcija (2010), Pinigų istorija (2011; 2015), Marijampolė.
Iš praeities į dabartį (2011), Marijampolė. Partizaninis karas (su J. Sajausku, 2012), Marijampolė. Palaimintasis Jurgis Matulaitis (2013), Kalvarija. Iš
praeities į dabartį (2013), Vilkaviškio kraštas. Iš praeities į dabartį (2015).
LR MA Kazimiero Baršausko (1998), Vlado Jurgučio (1998, 2008), KAM Tado
Dambrausko (2008) premijų laureatas.
Veiklos sritys: LDK numizmatika, pinigų istorija, valstybinė heraldika, fotografija.

Stanislovas
Sajauskas
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VYSKUPAS ANTANAS KAROSAS
MARIJAMPOLĖJE (1920–1926 METAI)
Rašyti apie vyskupo Antano Karoso gyvenimą ir jo ganytojišką
veiklą po to, kai jis iš Punsko atvyko į Marijampolę, ganėtinai nelengva. Šis paskutinis vyskupo Karoso kaip Seinų ordinaro gyvenimo
tarpsnis yra labai skurdus šaltinių bei literatūros atžvilgiu. Apie šį ganytoją nėra parašyta mokslo studijų, jo asmens bylos nei Seinuose, nei
Lomžoje nebėra, o Vilkaviškio vyskupijos dokumentai žuvę Antrojo
pasaulinio karo metais. Tad belieka kurti tarsi mozaiką iš atskirų bent
mažiausių pateiktų faktų ir sudėlioti platesnį ganytojo veiklos ir gyvenimo aprašymą tarp Punsko ir Vilkaviškio. Šį vaizdą atkurti padeda ir
atskiri straipsniai anuometiniuose lietuviškuose laikraščiuose, paties
vyskupo raštai, atskirų vyskupijos institucijų veiklos aprašymai.
Ir visgi gali kilti klausimas, kodėl reikia šia tema rašyti. Šiame
darbe būtent ir mėginama atkurti ne tik paskutinio Seinų vyskupo
A. Karoso gyvenimo ir veiklos beveik nežinomą laikotarpį, bet ir užpildyti Katalikų Bažnyčios Lietuvoje istorijos tarpsnį bent menkais ir
kukliais faktais.
Marijampolėje. Ilgai gyvavusi Seinų vyskupija, 1919–1920 m.
lenkams sulaužius Suvalkų sutartį ir užėmus šį kraštą, buvo tiesiog
padalyta į dvi dalis: Lenkijos pusėje liko lietuviški Seinai, Punskas,
Suvalkai ir daug kitų parapijų. Lenkijos teritorijoje liko ir Seinų katedra, kunigų seminarija, o vyskupas A. Karosas, lietuviai seminarijos
profesoriai ir klierikai buvo ištremti į laisvą Lietuvos teritoriją. Tai
lietuviai skaudžiai išgyveno, ką liudija savo rašte kardinolui Gasparri
Šv. Sosto atstovas Lietuvoje Zecchini1, įvardindamas lietuvišką lai1

Zecchini Antonio (1864–1935). 1879 m. įstojo į jėzuitų vienuolyną. 1921 11 19 paskirtas
apaštališkuoju vizitatoriumi Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. 1922 m. – arkivyskupas.
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kraštį „Rytas“, kuris piktinasi vyskupo
tremtinio statusu2. Toks savotiškai keistas
vyskupijos statusas buvo apie šešerius
metus, kol lenkiškoje jos dalyje nebuvo
įsteigta Lomžos vyskupija (1925 m.), o po
metų Lietuvoje – Vilkaviškio vyskupija
(1926 m.). Šis trumpas laikotarpis vyskupijai buvo sudėtingas. Vyskupas A. Karosas glaudėsi Marijampolėje svetimoje buveinėje, kunigų seminarija 1919–1922 m.
buvo įsikūrusi Zypliuose, vėliau Gižuose3.
Pradžioje nebuvo nei kurijos patalpų, nei
darnaus darbo dėl pakrikusios situacijos.
Visgi kada Seinų vyskupas atvyko į
Marijampolę? V. Jemielity (W. Jemielity)
rašo, kad vyskupas Karosas 1921 m. persikėlė į Lietuvą ir valdė jos lietuviškąją dalį.
Autorius plačiau nenagrinėja to persikėlimo priežasčių4. Tačiau laikraštis „Laisvė“
Vyskupas Antanas Karosas
1920 m. liepos 31 d. (šeštadienį) rašė: „Marijampolė. Mums pranešta, kad antradienį iš Punsko atvykęs į Marijampolę Jo Ekscel. Seinų vyskupas A. Karosas. Ilgai vargintas žiaurios lenkų
okupacijos čia mano ilgesnį laiką pagyventi, pailsėti.“5 Remiantis šia
žinute darytina išvada, kad vyskupas iš Punsko į Marijampolę atvyko
1920 m. liepos 27 d.6 Jis atvyko po pusės metų gyvenimo Punske7. Tad
nuo tos dienos ir prasideda naujas, galima sakyti, tremties Tėvynėje laikotarpis. Tėvynėje, nes vyskupas grįžo į Lietuvą, iš kurios buvo kilęs,
tačiau tremties, nes prievarta buvo atskirtas nuo dalies vyskupijos, savo
katedros, vyskupo rezidencijos. Iš Marijampolės išsikėlė į Vilkaviškį
1925 m. dėl stiprios antivatikaniškos reakcijos Lietuvoje turėjo pasitraukti ir apsistoti
Rygoje (LE, t. XXXV, p. 69).
2
A. Zecchini pranešimas apie spaudoje skleidžiamus šmeižtus Šv. Sosto atžvilgiu,
Nr. 49-29/2, 1924. Lietuva ir Šventasis Sostas (1922–1938). Slaptojo Vatikano archyvo
dokumentai, Vilnius, 2010, p. 75.
3
	Žemaitis K., Žingsniai be stabtelėjimų, Punskas, 2016, p. 9.
4
Jemielity W., Parafie polsko-litewskie na Suwalszczyźnie w latach 1919-1939. Studia
Ełckie. Ełk, 2006, Nr. 8, p. 4.
5
Seinų vyskupas Marijampolėje. Laisvė. Visuomenės, politikos ir literatūros dienraštis.
Kaunas, Nr. 150, 1920 m. liepos 31 d. (šeštadienis).
6
Žemaitis K., Vyskupas Antanas Karosas Punske: pabėgėlis ar tremtinys? Terra
Jatwezenorum. Punskas, 2017, t. 9, d. 1, p. 251.
7
Ten pat, p. 249.
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tik po ketverių metų, kai jis tapo Vilkaviškio vyskupu ir Vilkaviškis
tapo naujos vyskupijos centru. Stasys Yla teigia, kad „Seinų vyskupas
A. Karosas, lenkų ištremtas, buvo įsikūręs Marijampolėje, bet kapitula
ir dekanai pasisakė už Vilkaviškį, kaip vyskupijos centrą“8. Štai tokiomis aplinkybėmis baigiasi šis pirmasis vyskupo Karoso gyvenimo Marijampolėje etapas. Vėliau čia jis dar sugrįš paskutiniais savo gyvenimo
metais, jau sovietinės okupacijos metu.
Visgi kyla klausimas, kur Marijampolėje gyveno vyskupas
A. Karosas. Paplitusi nuomonė, kad 1920 m. jis apsigyveno Marijampolėje marijonų vienuolyne. Tai aiškiai liudijančių rašytinių šaltinių
nebėra. Kun. Vaclovas Strimaitis teigia, kad vyskupas „apsigyveno pas vienuolius“9. Vilkaviškio vyskupijos kurijos oficiali svetainė,
remdamasi žodiniais liudijimais, šį adresą patvirtina ir patikslina:
„1920 m. lenkų valdžios ištremtas į Lietuvą, apsigyveno Marijampolėje marijonų vienuolyne.“10
Neordinarinė vyskupo padėtis. Vyskupui A. Karosui išsaugant
Seinų vyskupo titulą (taip jis buvo traktuojamas ir Lenkijoje11) Seinų vyskupijos lietuviškąją dalį teko valdyti atskirtam nuo katedros
ir pačių Seinų. Susidarė keista situacija. Vyskupas, palikęs Punską,
turėjo ieškoti prieglobsčio Marijampolėje, kuri tuo metu buvo tapusi
savotišku vyskupijos centru, o tėvai marijonai jam galėjo suteikti ir
gyvenamas patalpas, ir pasirūpinti kurijos darbo vieta. Šioje vyskupijos dalyje veikė parapijos, Marijonų, Seserų vargdienių bei Šventosios
šeimos vienuolijos, Katalikiškoji akcija. Tačiau reikėjo spręsti kunigų
seminarijos problemą. Ją perkėlus iš Zyplių į Gižus, situacija nebuvo
visiškai patenkinama. Trūko patalpų ir vietovė buvo pernelyg nuošali.
Vyskupui ir kurijai reikėjo ir savų patalpų. Žinoma, kad ir katedros
klausimas buvo aktualus, tačiau tai išspręsti bus galima tik įsteigus
naują Vilkaviškio vyskupiją. Taigi Seinų vyskupas A. Karosas Marijampolėje buvo tarsi piligrimas – be savo rezidencijos, be katedros,
be jam tinkamos padėties, nuolatinėje kelionėje. O ir Lietuvos padėtis buvo sudėtinga. Nepriklausomybės pamatai dar nebuvo sutvirtėję.
Išorinės grėsmės nebuvo išnykusios. Valstybės kūrimo ir savivaldos
organizavimo darbas buvęs pačiame įkarštyje. Užsienio valstybės Lietuvą pripažinti de jure delsė. Apsistoti Marijampolėje vyskupui buvo
Yla S., Jurgis Matulaitis, p. 166.
Strimaitis V., Vygrių–Seinų–Vilkaviškio vyskupija, Meteliai–Lazdijai, 1942–1972
(rankraštis), p. 61. Lietuvos istorijos instituto bibliotekos rankraštynas, F4-484.
10
http://vilkaviskis.lcn.lt/apie/istorija/vyskupai_valdytojai/.
11
Kalendarz Informator Płocki na 1925 rok. Dziennik Płocki, p. 40.
8
9
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irgi ne pats geriausias variantas. Šią parapiją administravo kunigai
marijonai, kurie jurisdikcijos požiūriu buvę pavaldūs Apaštalų Sostui.
Tad vyskupas turėjo jaustis tik kaip iš artimo meilės priimtas ganytojas, turėjęs pačioje Marijampolės bažnyčioje derintis prie vienuolyno
tvarkos. Tačiau atrodo, kad ir ordinaras, ir vienuoliai sugyveno darniai, nes tuomet A. Karosas Lietuvoje buvo laikomas tremtiniu, iškankintu ir vertu didelės pagarbos bei užuojautos. Apie tai visai neseniai
buvo rašiusi Lietuvos spauda, „Laisvė“12, „Tauta“13.
Nors iki 1926 m. birželio (taigi kol jis tapo pirmuoju Vilkaviškio
vyskupu) Lietuvoje valdžią turėjo krikščionys demokratai, tačiau ir
tada buvo gana nemažai konfliktinių situacijų tarp valstybės ir Bažnyčios. Apie tai vėliau Telšių vyskupas, buvęs aktyvus Seimo narys,
Krikščionių demokratų partijos vienas iš lyderių Justinas Staugaitis
rašys: „Vatikanas nebuvo ir negalėjo būti patenkintas ir krikščionių
bloko politika. Juk Vatikano pareigūnų atmintyje dar tebebuvo incidentai su delegatu arkiv. Zechiniu, netikęs klausimo iškėlimas bandant tartis dėl Konkordato ir ypač neleistinas Šv. Tėvo atstovo asmens
įžeidimas, netikusi nota... Tuos visus faktus ir faktelius lenkai rodė
Vatikanui dar labiau sutirštintomis spalvomis. Trumpai kalbant, krikščionių valdymo periodas Vatikano archyvuose buvo užrašytas labai
juodomis raidėmis.“14 Visgi vyskupas Karosas, kaip liudija lenkų istorikas T. Gurskis (T. Górski), buvo nuovokus politikoje15, gebėjo išnaudoti situaciją ir suprato politikos problemas. Tai liudija kad ir toks
faktas, kad atsirado norinčiųjų eliminuoti kunigą Krupavičių16 iš aktyvios politinės veiklos. Vyskupas Karosas tam paprieštaravo17, nes pats
buvo įsitikinęs žemės reformos reikalingumu ir tokiu būdu ją rėmė18.

Iš lenkų ... darbuotės. Laisvė. Visuomenės, politikos ir literatūros dienraštis. Kaunas,
Nr. 129, 1919 m. gruodžio 20 d. (šeštadienis).
13
Seinų vyskupo likimas. Tauta. Kaunas, Nr. 7, 1920 03 18.
14
Staugaitis J., Mano atsiminimai, p. 318.
15
	Górski T., Palaimintasis Jurgis Matulaitis, Kaunas, 2009, p. 438.
16
Krupavičius Mykolas (1885–1970). Gimė Balbieriškio parapijoje. 1905 m. baigė mokytojų
seminariją Veiveriuose, mokytojavo. 1913 m. baigė Seinų kunigų seminariją, studijavo Petrapilio dvasinėje akademijoje. Įšventintas kunigu 1914 m. birželio 13 d. 1918 m. išrenkamas Krikščionių demokratų partijos centro komiteto pirmininku, vėliau skiriamas žemės
ūkio ministru. Po 1926 m. perversmo tęsė studijas Prancūzijoje, vėliau dirbo Vilkaviškio
kunigų seminarijoje, pastoracinį darbą parapijose. 1942 m. nacių išvežtas į Vokietiją. Po
karo apsigyveno JAV. Mirė 1970 m. gruodžio 14 d. Palaidotas Čikagos šv. Kazimiero kapinėse. Perlaidotas Kaune, Prisikėlimo bažnyčios šventoriuje.
17
Maldeikis P., Mykolas Krupavičius, p. 123.
18
[Šalčius J.], Arkivyskupas Mečislovas Reinys, Čikaga, 1977, p. 34.
12
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Jis savotiškai gelbėjo vykstančią žemės reformą. Vyskupą gerbė ir kunigai, ir pasauliečiai inteligentai19.
Vyskupijos institucijų organizavimas. Vienas iš artimiausių
vyskupo Karoso bendradarbių buvo kanauninkas Vincentas Vizgirda20. Jis ilgą laiką buvo kunigų seminarijos rektorius, o seminarija –
bene didžiausia apimtimi veikianti vyskupijos institucija21. Nors Seinų
kunigų seminarija iš tremties Zypliuose 1922 m. buvo perkelta į Gižus,
jos funkcionavimui reikėjo stiprinti ir akademinio bei dvasinio ugdymo procesą, ir galvoti apie šios įstaigos integravimą į visos Lietuvos
švietimo sistemą. Seminarija turėjo išsaugoti dar iš Seinų atsineštas
dvasingumo bei lietuviškojo tapatumo patirtis (pastarąją dar labiau
turėjo sustiprinti prievartinis iškeldinimas 1919 m. iš Seinų) bei kartu
bendradarbiauti su kitomis panašiomis institucijomis Lietuvoje, ypač
Kaune veikusiu Teologijos-filosofijos fakultetu. Vyskupas A. Karosas
į seminariją Gižuose skyrė gana kvalifikuotus ugdytojus. Šioje seminarijoje mokėsi ir visas būrys gana žymių būsimųjų dvasininkų. Čia
studijavo (nors seminarijos nebaigė ir kunigystės šventimų negavo)
garsusis lietuvių filosofas Antanas Maceina22.
Kitas rūpestis buvo pati vyskupo rezidencija. Vyskupas neturėjo
jam teisiškai priklausančios bažnyčios – katedros, kurioje paprastai
ir būdavo sostas. (Katedra bent iki 1925 m., kol iš Seinų vyskupijos
lenkiškosios dalies nebuvo įsteigta Lomžos vyskupija, buvo Seinuose.) Sudėtinga buvo ir su pačiu paprasčiausiu įsikūrimu, tiek patalpomis, tiek personalu. Glaustasi svetimose patalpose. Tai buvo laikina ir
nenormali padėtis. Ir nors vyskupijos dalyje, kurią valdė A. Karosas,
veikė kapitula, tribunolas, kurijos institucijos, tai nebuvo normali padėtis. Tačiau ordinaras dirbo. Tuojau pat, tai yra 1919–1920 m., buvo
pertvarkyti dekanatai: Lietuvos teritorijoje Seinų23 vyskupijos dalyje
Vienuolis nenuorama: kunigo Prano Račiūno MIC asmuo ir veikla dokumentų ir atsiminimų šviesoje. Parengė kun. Vaclovas Aliulis MIC. Kaunas, 2015, p. 424.
20
Vizgirda Vincentas (1874–1966). Gimė Zigmantų kaime, Jankų valsčiuje. Mokėsi Seinų
kunigų seminarijoje, Fribūro universitete ir Romoje. Kunigu įšventintas 1900 m. Dirbo
pastoracinį darbą Amerikoje ir Lietuvoje. Rūpinosi Kybartų parapijos steigimu. Seminarijos rektorius. Kanauninkas, kurijos kancleris. Mirus vyskupui A. Karosui, valdė Vilkaviškio vyskupiją (1946–1947). Suimtas ir išvežtas į Sibirą. Grįžo 1954 m. Mirė ir palaidotas
Marijampolėje (LE, t. XXXIV, p. 428).
21
Elenchus Ecclesiarum et cleri Dioecesis Seinensis pro anno Domini 1924, Marijampolė,
p. 16–18.
22
Maceina Antanas (1908–1987). Katalikų filosofas. Studijavo Kauno, Liuveno, Fribūro,
Briuselio universitetuose. Filosofijos mokslų daktaras. 1944 m. pasitraukė į Vakarus ir
ten mirė (Religijotyros žodynas, Vilnius, 1991, p. 232).
23
Dekanatui priklauso tik Lietuvos teritorijoje faktiškai esančios parapijos; žr. Ecclesiarum
et cleri Dioecesis Seinensis pro anno Domini 1926, Marijampolė, p. 35–36.
19
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buvo Bartininkų, Garliavos, Kalvarijos, Marijampolės, Naumiesčio,
(Žemosios) Panemunės, Prienų, Seinų ir Seirijų, Simno, Šakių, Vilkaviškio24. Kaip teigia V. Jemielity, pasibaigus Pirmajam pasauliniam
karui Seinų vyskupijos lietuviškoje dalyje liko 55 parapijos25 su 280
tūkstančių katalikų, Lenkijos teritorijoje 81 parapija ir 392 tūkstančiai
tikinčiųjų26, o 1926 m. lietuviškoje dalyje buvo 314 327 katalikai27. Taigi kraštas gyventojų skaičiumi augo, daugėjo jaunų žmonių, sielovadoje kilo vaikų ir jaunimo katechezės iššūkis. Todėl 1926 m. vyskupo
Karoso paskirti mokyklose darbavosi net 34 kunigai28. Nemažas iššūkis buvo ir Katalikiškoji akcija29, ypač sustiprėjusi popiežiaus Leono
XIII30 pontifikato metu. Keldamas kunigų sielovados kokybę atvykęs į
Marijampolę vyskupas imasi kunigų intelektinio ir dvasinio ugdymo:
„Nuo 1922 m. pradėta šaukti metines kunigų konferencijas ir kunigų
rekolekcijas.“31
Užgrūdintas, bet nepalūžęs. Visiems buvo aišku, kad laukia
kardinalios Lietuvoje esančios Romos katalikų bažnyčios pertvarkos.
Jų įgyvendinimą matysime steigiant Lietuvos bažnytinę provinciją.
Vyskupas Karosas, ko gero, nebuvo užtikrintas, koks jo likimas laukia,
ypač nuo tada, kai apaštališkasis vizitatorius pradėjo šios pertvarkos
projektavimą. Juolab kad dar 1920 m., anot apaštališkojo vizitatoriaus
A. Zecchini, atrodė esąs jau prastos sveikatos32. Reikėjo laukti galutinių Apaštalų Sosto patvarkymų. Tad senajam Seinų vyskupui metus
nuo Punsko iki išsikėlimo į Vilkaviškį teko gyventi laukime ir laikinume.

Elenchus Ecclesiarum et cleri Dioecesis Seinensis pro anno Domini 1926, Marijampolė,
p. 18–42.
25
Per savo valdymo laikotarpį vyskupas Karosas įsteigė nemažai kitų parapijų (Strimaitis
V., Vygrių–Seinų–Vilkaviškio vyskupija, Meteliai–Lazdijai, 1942–1972 (rankraštis),
p. 62. Lietuvos istorijos institutas, Rankraščių skyrius, F4-48).
26
Jemielity W., Parafie polsko-litewskie na Suwalszczyźnie w latach 1919-1939. Studia
Ełckie. Ełk, 2006, Nr. 8, p. 4.
27
Elenchus Ecclesiarum et cleri Dioecesis Seinensis pro anno Domini 1926, Marijampolė,
p. 44.
28
Elenchus Ecclesiarum et cleri Dioecesis Seinensis pro anno Domini 1926, Marijampolė,
p. 45–46.
29
Šablinskas A., Kūrybinis katalikų veikimas, Kaunas, 1939.
30
Leonas XIII, 1810–1903, popiežiumi išrinktas 1878 m.
31
Strimaitis V., Vygrių–Seinų–Vilkaviškio vyskupija, Meteliai–Lazdijai, 1942–1972 (rankraštis), p. 62. Lietuvos istorijos instituto bibliotekos rankraštynas, F4-48.
32
Zecchini raportas apie Bažnyčios padėtį Lietuvoje, Lietuva [Lietuva, 1922 m. vasara].
Lietuva ir Šventasis Sostas (1922–1938). Slaptojo Vatikano archyvo dokumentai, Vilnius, 2010, p. 66.
24
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Visgi garbaus amžiaus vyskupo tokia situacija nesužlugdė. Jis,
kaip liudija monsinjoras L. Faidutti33, yra ir vienas aktyviausių Lietuvos bažnytinės provincijos iniciatorių34, ir paprastų žmonių sudėtingų
problemų sprendėjas35. Su juo tarėsi ir arkivyskupas Jurgis Matulaitis,
spręsdamas bažnytinius klausimus36.
Vyskupas A. Karosas per šį neramų, sunkų laikotarpį išliko aukštai vertinama asmenybė. Dar 1922 m. vasarą Antonio Zecchini, Apaštalų Sosto pasiuntinys Lietuvoje, kardinolui Gasparri37 į Romą rašė:
„Monsinjoras Antonio Karas [Antanas Karosas – aut. pastaba], Seinų
vyskupas, yra tinkamas ir geras tėvas savo kunigams, kurie jį myli.“38
Santykiuose su žmonėmis vyskupas buvo malonus, sprendimus priimdavo ne iš karto, apmąstydavo, buvo apsiskaitęs ir išmintingas, su
civiline valdžia buvo nuosaikus39.
Palieka Marijampolę. Įsteigus Lietuvos bažnytinę provinciją
vyskupas A. Karosas tampa pirmuoju Vilkaviškio vyskupu. Ir nors
arkivyskupas J. Matulaitis, pristatydamas Bažnyčios padėtį Lietuvoje, rašydamas Vatikano valstybės sekretoriui kardinolui Pietro Gasparri, charakterizuoja Seinų vyskupą A. Karosą kaip dorą žmogų,
kilnių troškimų ir siekių įkvėptą40, kuris „apdovanotas dideliu proto
įžvalgumu ir ypač politikos išmanymu, tačiau, regis, visiškai stokoja
valios ir energijos. Jis mėgsta ramų gyvenimą ir, jeigu įmanoma, vengia veiklos ir bet kokio darbo; daugiausia laiko skiria laikraščių skaitymui ir pasivaikščiojimams; jau visai nepajėgus valdyti vyskupijai.
Jos reikalus tvarko ir darbus atlieka pirmiausia kurijos kancleris kan.

Luigi Faidutti (1861–1931). Šventojo Sosto delegatūros Lietuvoje sekretorius.
L. Faidutti raportas kard. P. Gasparri apie neoficialų vyskupų pasitarimą, Kaunas,
1925 m. rugpjūčio 24 d. Lietuva ir Šventasis Sostas (1922–1938). Slaptojo Vatikano archyvo dokumentai, Vilnius, 2010, p. 6.
35
L. Faidutti raportas Nepaprastųjų Bažnyčios reikalų kongregacijai apie padėtį Lietuvoje.
Lietuva ir Šventasis Sostas (1922–1938). Slaptojo Vatikano archyvo dokumentai, Vilnius,
2010, p. 119.
36
[Šalčius J.], Arkivyskupas Mečislovas Reinys, Čikaga, 1977, p. 50.
37
Gasparri Pietro (1852–1934). Italų kardinolas, 1898–1901 m. apaštališkasis delegatas
Peru, Bolivijoje ir Ekvadore. 1901–1906 m. nepaprastųjų bažnytinių reikalų kongregacijos
sekretorius, 1907 m. – kardinolas. 1914–1930 m. – valstybės sekretorius.
38
Zecchini raportas apie Bažnyčios padėtį Lietuvoje, Lietuva [Lietuva, 1922 m. vasara].
Lietuva ir Šventasis Sostas (1922–1938). Slaptojo Vatikano archyvo dokumentai, Vilnius,
2010, p. 66.
39
Vienuolis nenuorama: kunigo Prano Račiūno MIC asmuo ir veikla dokumentų ir atsiminimų šviesoje. Parengė kun. Vaclovas Aliulis MIC. Kaunas, 2015, p. 421.
40
Matulaitis J., Laiškas kardinolui Pietro Gasparri, Kaunas, 1926 03 02. Naujasis židinys.
Vilnius, 1999, gegužė-birželis, p. 261–262.
33
34
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Laukaitis41...“42 Nepaisant tokio nevienareikšmio vertinimo, gerosios
vyskupo A. Karoso savybės ir jo užsidegimas darbuotis savo pašaukime turėjo įtakos, kad šis „pavargęs“, bet „išmintingas“ žmogus tapo
naujos vyskupijos pirmuoju ordinaru. Visgi yra liudijimų, kad šį naują
paskyrimą jis gavo ir dėl to, jog dar nenorėjo tapti emeritu43. Taip jis
imasi naujų pareigų, o su juo persikelia ir Seinų vyskupijos dvasia.
Kodėl iš Marijampolės vyskupas Karosas kėlėsi į Vilkaviškį? Kodėl Marijampolė netapo naujos vyskupijos centru? Į tai atsako Stasys Yla: „Seinų vyskupas A. Karosas, lenkų ištremtas, buvo įsikūręs
Marijampolėje, bet kapitula ir dekanai pasisakė už Vilkaviškį, kaip
vyskupijos centrą.“44 Sprendimas, be abejo, buvo motyvuotas tuo, kad
Vilkaviškyje nesijaus priklausomybės nuo vienuolyno, vyskupas turės daugiau savarankiškumo. Ten buvo lengviau išspręsti ir katedros
klausimą, nes Marijampolės bažnyčia buvo pavesta vienuoliams marijonams.
Šis išvykimas ir sosto užėmimas buvo labai savalaikis, nes
1926 m. Seimo rinkimus laimėjus socialdemokratams ir liaudininkams, Lietuvos prezidentu išrinktas Kazys Grinius45, kurio valdymo
metu Bažnyčios padėtis buvo labai apsunkinta. Tad Lietuvos bažnytinės provincijos paskelbimas ir naujų vyskupijų įsteigimas – darbas,
kuris buvo atliktas tarsi paskutiniu palyginti palankiu momentu. Vėliau santykiai su valstybe klostėsi ganėtinai sudėtingai. Juose dalyvavo ir pirmasis Vilkaviškio vyskupas A. Karosas, tačiau jau gyvendamas Vilkaviškyje.
Išvados. Vyskupas Antanas Karosas, valdydamas lietuviškąją
Seinų vyskupijos dalį, rašytiniuose šaltiniuose išliko mažai pastebėtas.
Šį jo gyvenimo ir veiklos etapą ganėtinai nelengva aprašyti ir tuo būdu
įvertinti. Visgi iš negausių istorinių žinių galime susidaryti įspūdį, kad
šis ganytojas daug nusipelnė ne tik Katalikų Bažnyčiai Lietuvoje, bet
ir Lietuvos žmonėms sprendžiant jų opią socialinę problemą – vykdant
žemės reformą. Gana uždaro būdo, bet išsilavinęs, geraširdis, išminLaukaitis Juozas (1873–? Rusijoje). Prelatas. Mokėsi Seinų kunigų seminarijoje, Petrapilio
dvasinėje akademijoje. Kunigu įšventintas 1897 m. balandžio 24 d. ir paskirtas vyskupo
A. Baranausko kapelionu (iki vyskupo mirties). Vėliau iki 1910 m. dėstė Seinų kunigų seminarijoje. Dirbo pastoracinį darbą. 1936 m. išrinktas Seimo nariu (1912 m. – valstybės IV
Dūmos Rusijoje atstovas iš Suvalkų gubernijos). Vilkaviškio kurijos kancleris ir oficiolas
ligi 1930 m. Mirė Rusijoje lageryje, manoma, jog 1952 m. (LE, t. XIV, p. 265–266).
42
Matulaitis J., Laiškas kardinolui Pietro Gasparri, Kaunas, 1926 03 02, p. 262.
43
[Šalčius J.], Arkivyskupas Mečislovas Reinys, Čikaga, 1977, p. 54.
44
Yla S., Jurgis Matulaitis, p. 166.
45
Grinius Kazys (1866–1950). Prezidentas nuo 1926 m. balandžio 7 d. iki 1926 m. gruodžio 17 d.
41
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tingas ir politikoje nuosaikus ganytojas sugebėjo valdyti vyskupijos
dalį, būdamas savotiškoje tremtyje.
Vyskupas Antanas Karosas, paskutinis Seinų ordinaras, tampa
pirmuoju Vilkaviškio vyskupu. Tokiu būdu tarsi perduodama tradicijų
tąsa ir institucijų istorinis tęstinumas naujai diecezijai.

Straipsnis recenzuotas

Žemaitis
KĘSTUTIS ŽEMAITIS – kanauninkas, teologijos daktaras, Vytauto Didžiojo
universiteto Katalikų teologijos fakulteto profesorius. Tyrimų sritis – Katalikų
Bažnyčia Lietuvoje 1918–1940 metais. El. p. kestutis.zemaitis@gmail.com.
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VYSKUPAS ANTANAS KAROSAS MARIJAMPOLĖJE (1920–1926 METAI)

DEIMANTĖ AIDUKAITĖ

LIŠKIAVOS PARAPIJIEČIŲ VEDYBINĖS
YPATYBĖS 1922–1939 M.
Liškiavos parapija įsikūrusi vaizdingoje Nemuno pakrantėje,
kaip anuomet rašyta, „pačiame Suvalkijos1 kampe, prie Vilniaus ir
Gardino rėdybų. Iš to vietiniai gyventojai turi posakį: „Girdime trijų
gubernijų gaidžius giedant“2. Tai turtingas istorinę praeitį menančiais
objektais kraštas, apipintas legendomis ir padavimais. Slėpiningoji
Liškiava ir jos apylinkės pirmosios nepriklausomos Lietuvos metais
traukė tautosakos rinkėjus, gamtos bei praeities mėgėjus iš visos šalies. Beveik kiekvieną vasaros dieną į šį kraštą važiavo ekskursijos ar
savarankiški keliautojai3, nestokoję viešai reikšti savo susižavėjimo:
„Pagaliau artėjame prie mūsų svajonės – Liškiavos. [...] ja kilo toks
susidomėjimas, kad ir ne visai meilūs vadovo kvietimai prie tvarkos
nieko nebepadėjo.“4 Aprašiusieji savo įspūdžius žavėjosi, kad „jaunimas čia dažnai dainuoja skambias dainas, kurias dainavo Dainavos
pilių gynėjai ir baltų drobių audėjos prieš 500 metų, Kęstučio ir Vytauto laikais“. Turistus stebino ir tai, kad tarp vietos žmonių užsilikę
daug burtų ir prietarų, kurie tebebuvo mielai praktikuojami5.

Straipsnyje nurodyta ankstesnis administracinis suskirstymas (J. Valaitis, Nepriklausomoj
Lietuvoj: Liškiava. Lietuvos žinios, 1923 m. rugpjūčio 11 d., Nr. 173, p. 3).
2
J. Valaitis, Nepriklausomoj Lietuvoj: Liškiava. Lietuvos žinios, 1923 m. rugpjūčio 11 d.,
Nr. 173, p. 3.
3
Iš viso krašto: Liškiava. Rytas, 1936 m. kovo 12 d., Nr. 59 (3431), p. 6.
4
P. Kupčiūnas, 12 val. per Dzūkiją. Darbininkas, 1938 m. gegužės 27 d., Nr. 21 (960), p. 11.
5
J. Sakalas, Šimtmečių atspindžiai Liškiavoje. Sekmadienis, 1938 m. liepos 10 d., Nr. 28
(540), p. 3.
1
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Liškiavos klebonas Kazimieras Sederevičius (dešinėje). Iš: Kaip Liškiavos
malunas nudardėjo į viduri Nemuno. Šalcinis, 1996, Nr. 2, p. 5

Išties nemažai įvairių tikėjimų 1930 m. Liškiavoje ir aplinkiniuose kaimuose fiksavo literatas, etnografas Petras Biržys (slapyvardžiu
Akiras). Tarp jų egzistavo ir susijusių su santuokine laime: „Per vestuves mergai važiuojant į šliūbą įdeda į kamašį sidabrinį pinigą, kad
kas neapkerėtų. Per vestuves prieš važiuojant į šliūbą duoda valgyti;
mergos pavalgiusios ir eidamos už stalo trukteria už staltiesės, nes,
sako, jeigu trukteri už staltiesės, tai iš to kaimo ir daugiau turi mergų
tais metais išeiti už vyrų.“6
Dažniausiai šliūbą Liškiavos bažnyčioje (383 santuokos) teikė ilgametis parapijos klebonas Kazimieras Sederevičius (1870 m. liepos
6

Akiras-Biržys, Lietuvos miestai ir miesteliai: Alytaus apskritis, I tomas, 1931, p. 464–465.
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19 d. – 1952 m. vasario 10 d.)7, tikinčiųjų vadintas Tėveliu. Iš Zanavykijos, Lukšių parapijos, kilęs K. Sederevičius daugiau kaip pusę
amžiaus gyveno Dzūkijoje. 1894 m. balandžio 15 d. buvo įšventintas į
kunigus ir paskirtas vikaru į Liškiavą, kur su trumpomis pertraukomis
šias pareigas ėjo iki 1915 m. Būdamas vikaras rūpinosi parapijiečių
švietimu. Bendradarbiavo su krašto knygnešiais, kurie į Liškiavą
vežimais gabendavo lietuviškas knygas ir jas saugiai slėpdavo vienuo
lyno palėpėse8. 1907 m. pabaigoje buvo įkūręs „Žiburio“ draugijos
biblioteką, arbatinę-užeigą blaivininkams, taip pat suorganizavo kursus nemokančiam skaityti ir rašyti jaunimui9.
K. Sederevičius, 1915–1939 m. ėjęs Liškiavos parapijos klebono pareigas, vietinių žmonių labai gerbtas, mylėtas, kartais
švelniai apkalbėtas. Remiantis parapijiečių atsiminimais, klebonas
nemėgo davatkų ir elgetų, retai dėvėjo sutaną, dažniausiai vaikščiojo
pasiramsčiuodamas lazdele. Pasižymėjo pavyzdiniu punktualumu. Jeigu jau pasakydavo, kad laidotuvių Mišios prasidės tam tikrą
valandą, tai nė minutės nelaukdavo. Žiūrėk, laidotuvių procesija dar
tik prie piliakalnio, o Tėvelis bažnyčioje prie altoriaus jau pradeda
šv. Mišias. Pamokslus sakydavęs trumpus ir konkrečius, tik pagal
dešimtį Dievo įsakymų10. Pablogėjus sveikatai, tapo Liškiavos parapijos rezidentu, gyveno vienuolyne. Jo pareigas perėmė dvasininkas
Pranciškus Lingys, paskutiniais aptariamojo periodo metais, sutuokęs
43 poras. Nemažai santuokų Liškiavoje laimino ir tam tikrą laiką
parapijos vikarų pareigas ėję kunigai: Vincas Akelis (39), Vincentas
Jonkaitis (54) ir Danielius Baužys (44).
1922–1939 m. Liškiavos katalikų parapijos bažnyčioje dvasininkai
amžinuoju moterystės sakramentu sujungė 669 (695)11 sutuoktinių
poras. Intensyviausiai santuokos vyko žiemos mėnesiais, išskyrus advento laikotarpį (sausį – 60, vasarį – 164, gruodį – 7), kiek mažiau
vasarą (birželį – 56, liepą – 111, rugpjūtį – 34) bei rudenį (rugsėjį – 40,
spalį – 51, lapkritį – 83). Dėl gavėnios bei prasidedančių žemės ūkio
darbų mažai tuoktasi pavasarį (kovą – 15, balandį – 18, gegužę – 30).
Lietuvos katalikų dvasininkai XIV–XXI amžiuje: istorinė biogramų duomenų bazė http://
www.lkma.lt/lddb/israsas.php?id=3833 [prisijungta 2018-02-10].
8
Kaluškevičius B., Misius K. 2004. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864–1904. Vilnius.
9
Karalukienė A., Liškiavos kaimas ir dvaras. Šalcinis, 1996, Nr. 2, p. 4.
10
Aleknavičius B., Liškiavos Tėvelis. Naujasis Vakarų ekspresas, 1996 m. spalio 18 d.,
Nr. 93, p. 17.
11
1922 m. liepą visose parapijose santuokų aktai pradėti rašyti naujoje formoje. Tad 1922–
1938 m. Liškiavos RKB santuokos metrikų knygoje 1922 m. įrašyta 16 aktų, tačiau tais
metais sudarytos iš viso 42 santuokos.
7
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Santuokinių įrašų analizė atskleidė, jog beveik 67 % tikinčiųjų savo
sutuoktinius pasirinko artimiausioje aplinkoje – savoje bažnytinėje
apylinkėje. Iš Liškiavos krašto buvo kilusios 447 sutuoktinių poros, iš
kurių 211 – vienijo bendra gyvenama vietovė. Parapiją jungė beveik
keturios dešimtys gyvenamų vietų vardų12: Baltašiškė, Barzdžiūnai,
Degėsiai, Dubaklonis, Dubraviškės, Gailiūnai, Geniai, Gudeliai,
Guobiniai, Ivanavas (dab. Janavas), Janauka, Jokūbiškiai (dab.
Jakubiškiai), Jonionys, Karalinavas, Kibyšiai, Kudrėnai, Levūnai,
Liepiškiai, Liškiava, Navikai, šiandien neegzistuojanti Pamerkinė,
Panara, Panemunė, Papiškės, Paulianka (dab. Paulenka), Radyščius,
Ricieliai, Ringeliškė, Rūsingė, Sarkajiedai, Snaigupė, Ulčičiai, Vilkiautinis, Voveriai (dab. Voverys), Žeimiai. Keletas kaimų savo pavadinimus pakeitė dar anuomet vykdytos žemės reformos metu: Aukštojo
arba Aukštosios Liškiavos vardą keitė Aušrinės kaimas, Cecervinės
dvaro – Tetervinė, Krosniko – Raudonikiai.
Liškiavos bažnytinės apylinkės kaimynystė lėmė, jog daugiausia
žentų buvo kilę iš Leipalingio (74) ir Merkinės (52) parapijų. Verta
atkreipti dėmesį ir į tai, kad laikmečio jaunuoliams nebuvo svetima
potencialios nuotakos paieškoti moderniu būdu – paskelbti savo norą
užmegzti ryšius respublikinėje spaudoje. Regis, šiuo klausimu labai
atkaklūs buvo vietos mokytojai:
Trijų komplektų pradžios mokyklos vedėjas, vidutinio amžiaus
ir ūgio, veido nešpėtno, vedybų tikslu kreipiuosi į pradžios mokyklų
mokytojas, paneles, arba šiaip pasiturinčias paneles. Pirmenybė rimtumui, grožiui. Į laiškus atsakysiu tik gautus su foto ir iki 1 d. spalių
š. m. Liškiavos pašto agentūra paso Nr. 945865.13
Jaunas mokytojas, sako gražus, rimtai nutarė ženytis. Mokytojos
ir šiaip panelės atsiliepkit. Pageidauju foto. Vedėjui, Liškiava, Alytaus apskr.14
Tolimiausių bažnytinių apylinkių jaunikiai buvo kilę iš Daugailių,
Dubičių, Onuškio ir Vilkijos. Liškiavos katalikų bažnyčioje santuokos sakramentas buvo suteiktas net 8 nuotakoms iš kitų bažnytinių
apylinkių: Ratnyčios, Leipalingio, Nočios, Marcinkonių, Pivašiūnų,
Perlojos, Vyžuonų ir Krikštonių. Merginai tekėti ne savo gimtojoje parapijoje buvo neįprasta, tačiau būta santuokų, kai nė vienas iš
12
13
14

Parapijos ribos nustatytos remiantis 1922–1939 m. Liškiavos bažnyčios metrikais.
Ieškau gyvenimo draugo (ės). Diena, 1930 m. rugsėjo 28 d., Nr. 38 (111), p. 7.
Ieškau gyvenimo draugo-ės. Diena, 1930 m. spalio 6 d., Nr. 42 (115), p. 8.
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Elenos (Anelės) Andrulionytės ir Antano Radzevičiaus vedybos. Antroje eilėje
iš kairės: Petras Andrulionis, nuotakos brolis ir santuokos liudininkas, nežinoma
pora ir [?] Zakareckaitė. Fotografijos originalas saugomas Joanos Vaikšnoraitės
asm. archyve.

besituokiančiųjų apskritai neturėjo nieko bendra su Liškiavos parapija
(žr. 1927 m. aktas Nr. 39 ir 1928 m. aktas Nr. 23):
1927 m. aktas Nr. 39: Rokas Juozas Kudarauskas, 34 metų jaunikis, karininkas. Joanna Jezukevičiūtė, 24 metų mergina, mokytoja. [Jaunikio gyvenama vieta] Puvočiai, Merkinės valsčius ir parapija, Alytaus apskritis. [Nuotakos gyvenama vieta] Marcinkonys,
Marcinkonių valsčius ir parapija. Julijonas Kudarauskas gyvas [ir]
Antanina Vaškelevičiūtė, gyva, Puvočiai. Jonas Jezukevičius miręs
[ir] Agota Tamulevičiūtė gyva. [Užsakų laikas nenurodytas] 1927 m.
gruodžio 27 d. Kun. K. Sederavičius Liškevoje. [Santuokos liudininkas
bažnyčios vargonininkas Bernardas] Kutas.
1928 m. aktas Nr. 23: Jonas Andrejauskas, 23 m. juodadarbis.
Marė Grečniūtė, 19 m. juodadarbė. [Jaunikio gyvenama vieta] Onušiškė, Alytaus Apskritys. [Nuotakos gyvenama vieta] Pivošiūnai,
Alytaus Apskritys. Vincas Andrejauskas miręs [ir] Kastancija Grinevičiūtė gyva, Onušiskė. Vincas Grečnius [ir] Ona Kavaliauskiūtė
gyva, Pivošiūnai. 7, 10 ir 17 birželio 1928 m. 1928 m. birželio 26 d.
Kun. K. Sederevičius Liškiavoj. [Santuokos liudininkai] V. Nanartonis
[ir] J. Valanta.
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Didžioji dalis Liškiavos bažnyčioje besituokusiųjų buvo vienaip ar
kitaip susiję su žemės ūkiu. Rečiau pasitaikę kitų užsiėmimų įvardijimai
– kareivis, policininkas, vargonininkas, mokytojas, valsčiaus sekretorius, amatininkas (kalvis, stalius, mūrininkas, siuvėja), karininkas,
valdininkas, girininkas, zakristijonas, krautuvininkė, žvalgas, pašto
agentūros vedėjas ir eigulys.
Kaip žinia, anuomet Liškiava buvo prie demarkacijos linijos, skyrusios laisvąją Lietuvą nuo okupuotosios. Pirmaisiais šalies
Nepriklausomybės metais krašto gyventojai kentė lenkų kareivių
terorą – buvo atiminėjamas turtas, neišvengta fizinių sužeidimų,
mirčių15. Tad susiklosčiusi situacija lėmė, jog kita pagal užsiėmimą
gausesnė jaunikių grupė buvo pasienio policininkai: 1924 m. liepos
15 d. vedė Vladas Kukutis iš Daugailių parapijos (nuotaka Antanina Marcinoniūtė), 1924 m. spalio 26 d. – Jonas Čiaučys iš Dubičių
parapijos (Ona Čiurlioniūtė), 1925 m. vasario 22 d. – Dominikas Kulikauskas (Marė Zakarackaitė), 1930 m. vasario 4 d. – Jurgis Liuteckas
iš Leipalingio parapijos (Elžbieta Karauskaitė), 1930 m. vasario 9 d.
– Juozas Saveiskis (Ona Kukytė), 1930 m. rugsėjo 10 d. – Antanas
Radzevičius, našlys (Anelė Andrulionytė; žr. fotografijoje), 1930 m.
gruodžio 27 d. – Antanas Česnulevičius iš Merkinės parapijos (Zofija Juralevičiūtė), 1931 m. spalio 31 d. – Kazys Jaskelevičius (Jadvyga Aleksonytė), 1932 m. liepos 30 d. – Bronislovas Bražinskas iš
Merkinės parapijos (Adelė Žūkaitė), 1934 m. balandžio 2 d. – Petras
Vasiliauskas (Ona Marcinonytė), 1935 m. lapkričio 28 d. – Pranas
Kaulinis (Bronė Musteikytė iš Vyžuonų parapijos), 1936 m. spalio
17 d. – Jonas Savickas (Bronė Zakarackaitė), 1937 m. balandžio
20 d. – Alfonsas Morkevičius (Antanina Silvestravičiūtė).
Santuokų skaičius

15

Jaunavedžių santuokinis amžius
(Jaunikiai/nuotakos)

Našliai
Vyrai/
moterys

1922

16 (42)*

25,4 (16)

21,3 (16)

1923

38

25,4 (32)

22,5 (35)

6

3

1924

48

25 (44)

21,6 (44)

4

4

Neitralė zona: Liškeva. Lietuvos žinios, 1922 m. liepos 1 d., Nr. 98, p. 3; V. Uždavinys,
Dzūkuose. Trimitas, 1927 m. gruodžio 1 d., Nr. 47, p. 1513.
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1925

31

24,5 (28)

20,8 (28)

3

3

1926

39

25,3 (37)

21,9 (38)

2

1

1927

39

26,7 (36)

23 (36)

3

3

1928

44

26,4 (37)

22,8 (41)**

7

3

1929

35

26,7 (30)

22,8 (33)***

5

2

1930

48

26,5 (39)

23,9 (46)

9

2

1931

46

26,3 (41)

21,9 (43)

5

3

1932

36

27,7 (32)

23,7 (35)

4

1

1933

39

26,1 (36)

24,3 (37)

3

2

1934

44

27,4 (39)

22,7 (40)****

5

4

1935

40

27,2 (34)

24 (38)

6

2

1936

30

26,4 (27)

23,7 (25)

3

5

1937

27

28,4 (25)

23,8 (26)

2

1

1938

41

27,4 (38)

24,3 (39)

3

2

1939

28

27 (22)

23,6 (28)

6

669

26,4 (593)

22,9 (628)

76

41

Liškiavos bažnyčioje pirmąjį kartą tuokėsi 1221 jaunavedys
(593 jaunikiai, 628 merginos). Mažiau nei penktadalį sutuoktinių
sudarė našliai, tarp jų bene dukart dažniau pakartotiną santuoką pasirinko našliai vyrai. Toks santykis buvo gana įprastas ir gretimose
bažnytinėse apylinkėse. Dažniausiai pirmąjį kartą tekėjusios nuotakos
buvo 21–24 metų, jaunikiai vesdavo būdami 25–28 metų. T. y. kiek
jaunesni nei kaimyninių parapijų jaunuoliai. (Palyginimui: Seirijuose
1922 m. liepą visose parapijose santuokų aktai pradėti rašyti naujoje formoje. Tad aptariamoje knygoje įrašyta 16 aktų, tačiau tais metais sudaryta – 42.
**
Nenurodytas 1 nuotakos amžius.
***
Nenurodytas 2 nuotakų amžius.
****
Nenurodytas 1 nuotakos amžius.
*
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nuotakos tekėjo vidutiniškai 22–24 metų, jaunikiai vesdavo būdami
25–27 metų, Leipalingyje nuotakos – 22–26, jaunikiai – 25–30 metų.)
Ankstyvame amžiuje sudaryta santuoka laikmečio visuomenėje
buvo nuostabą keliantis reiškinys. Tai patvirtina Suvalkijoje
1926 m. vykusios jaunuolių jungtuvės, kurios vien dėl jauno jų amžiaus
pakliuvo į spaudos puslapius: „[Meškučių] kaime įvyko įdomios
vestuvės. Antanas Laigonas, 18 m. vaikinas, vedė M. Naruševičiūtę,
19 m. merginą. Tai ne bet kam tokiame amžiuje tenka apsivesti!“16
Liškiavos bažnyčioje tokios įdomios vestuvės vyko vos 3 kartus,
kuomet tiek nuotaka, tiek jaunikis santuokos sudarymo dieną neturėjo
dvidešimties: 1922 m. spalio 10 d. Adolfas Amšiejus, 19 metų jaunikis,
vedė Pauliną Aksciniutę, 18 metų merginą; 1924 m. spalio 29 d. Jonas
Stravinskas, 19 metų jaunikis, vedė Marę Žekiūtę, 18 metų merginą;
1939 m. rugpjūčio 6 d. Adolfas Žėkas, 18 metų jaunikis, vedė Marijoną
Lipavičiūtę, 17 metų merginą.
Kaip žinia, 1836 m. Lenkijos karalystės Santuokos įstatymas,
galiojęs Užnemunėje, buvo apibrėžęs santuokinį vyrų amžių 18, moterų
– 16 metų. Sulaukę minimalios nustatytos vedybinio amžiaus ribos
Liškiavoje tekėjo 5 šešiolikmetės nuotakos, o vedė 7 aštuoniolikmečiai
jaunikiai. Jaunesnio amžiaus, negu numatyta įstatyme, besituokiančiojo
Liškiavos bažnyčioje nebuvo, kai tuo tarpu netolimose – Seirijų, Leipalingio, Kapčiamiesčio – parapijose tokių jaunuolių būta. Štai vie
noje Žemaitijos parapijoje nutiko tiesiog kuriozinė situacija, kai „[...]
gyventojas B. susitaręs su kaimynu, sutarė suvesdinti savo vaikus.
Gavę vyskupo leidimą, prisikepė „veselės pyragų“ ir prisikvietė
svečių. Nuvažiavus šliūbavotis, pasirodė, kad jaunajai iki 16 metų
dar trūko 1 mėnesio, o kol nėra 16 metų amžiaus, niekas negali tuoktis. Ilgai įtikinėjus kleboną, kad čia nieko blogo nebus, šis nesutiko
šliūbavoti. Vestuvininkai grįžę namo linksmai baigė pradėtąsias vestuves nors be „palaimintųjų jaunųjų“17.
Kalbant apie vėlyvas vedybas, tai vyriausiajam Liškiavos parapijoje vedusiam jaunikiui buvo 49 metai (žr. 1934 m. aktas Nr. 14),
tekėjusiai nuotakai – 46 metai (žr. 1930 m. aktas Nr. 47). Netipiški
jaunavedžiai atspindi ir kitą nebūdingą ypatybę – tarp sutuoktinių
egzistuojantį didelį amžiaus skirtumą. Paprastai keleriais metais vyresnis būdavo vyras. Tuo tarpu apskritai didžiausias pastebėtas poros
amžiaus skirtumas – 35 metai (žr. 1925 m. aktas Nr. 11).
16
17

Kazys Br., Jauna pora. Šaltinis, 1926 m. gruodžio 9 d., Nr. 40, p. 566.
Ragutis, Kai jaunoji nepilnametė. Dienos naujienos, 1933 m. sausio 28 d., Nr. 23, p. 4.
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1930 m. aktas Nr. 47: Petras Neviera, 30 metų jaunikis, ūkininkas. Vladė Stravinskaitė, 46 metų mergina, ūkininkaitė. [Jaunikio
gimimo vieta] Cimaniūnai. [Gyvenama vieta] Barzdziūnai, Liškevos
valsčius ir parapija, Alytaus apskritis. [Nuotakos gimimo ir gyvenama vieta] Barzdziūnai, Liškevos valsčius ir parapija, Alytaus apskritis.
Feliksas Neviera [ir] Rozalija Markelioniūtė, Cimaniūnai, abudu gyvi.
Juozas Stravinskas [ir] Marė Bucevičiūtė, Barzdziunai, abudu mirę.
Vilkaviškio Vyskupo nuo dviejų užsakų indultas Nr. 2299 1930.XI-27.
1930 m. lapkričio 29 d. Kun. V. Jonkaitis Liškevoje. [Santuokos
liudininkai] A. Matulevičius [ir] Bronius Balevičius.
1934 m. aktas Nr. 14: Pranas Savukynas, 49 m. jaunikis, ūkininkas. Ona Matulevičiūtė, 26 metų mergina, ūkininkaitė. [Jaunikio gimimo ir gyvenama vieta] Čivonys-Merkinė, Veisiejų valsčius ir parapija,
Seinų apskritis. [Nuotakos gimimo ir gyvenama vieta] Barzdžiūnai,
Leipalingio valsčius, Seinų apskritis, Liškiavos parapija. Jonas Savukynas ir Morta Zubrickaitė, Čivonys-Merkinės, tėvas gyvas, motina
mirus. Aleksandras Matulevičius ir Ona Bižiūtė, Barzdžiūnai, gyvi. 21
ir 28 d.d. sausio ir 4 d. vasario 1934 m. 1934 m. vasario 12 d. Kun.
V. Jonkaitis. [Santuokos liudininkai] Antanas Tumosa ir Antanas Mikelionis.
1925 m. aktas Nr. 11: Stasys Geležauskas, 60 m. našlys, ūkininkas. Juzė Kliponiūtė, 25 m. mergina, ūkininko duktė. [Jaunikio gyvenama vieta] Panara, Liškevos valsčius ir parapija, Alytaus apskritis. [Nuotakos gyvenama vieta] Panara, Liškevos valsčius ir parapija,
Alytaus apskritis. Pranas Geležauskas [ir] Justina Čurlioniūtė mirę.
Karalis Kliponis miręs [ir] Agota Basaliniūtė gyva. 8, 15 ir 22 d. vasario mėnesio 1925 m. 1925 m. vasario 18 d. Kunigas Kl. Sideravičius
Liškevoja. [Santuokos liudininkai] P. Basalykas [ir] Mateušas Geležauskas.
Nedažnai Liškiavos bažnyčioje pirmąjį kartą vesti ar tekėti ryžtasi
vėlyvame amžiuje. Tačiau tokių ketinimų apraiškų būta. Štai spaudos
puslapius pasiekusi nuotaikinga istorija: „Liškiavos valšč., Ricielių
km. parvažiavo, sako, turtingas amerikonas. Nors žmogus jau 50
metų amžiaus, bet dar nevedęs ir be galo turįs patraukimą išdykaut
su kaimo mergaitėm[i]s. Kaimo mergaitės, kaip nuo amerikono, dažniausiai nesišalindavo. Kartą amerikonas buvo geroj nuotaikoj ir
merginėdamas nuėjo į pirtį, kurioje buvo kelios kūnu ir dvasia sveikos mergaitės. Jis manė, kad čia jam bus geras «biznis», bet išėjo
visai kitaip. Lieknos mergužėlės, pamačiusios, kad amerikonas atėjo
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Bronės Andrulionytės ir Juozo Vai[k]šnoro vedybos 1928 m. liepos 11 d. Pirmoje eilėje iš kairės: trečias – Petras Andrulionis, nuotakos brolis, ketvirtas – [?]
Vidūnas. Antroje eilėje iš kairės sėdi: ketvirtas – Juozas Vai[k]šnoras, penkta –
Bronė Andrulionytė-Vai[k]šnorienė, šešta – Mikalina Zakareckaitė-Vidūnienė,
nuotakos teta, septintas – Kostas Vidūnas, santuokos liudininkas. Trečioje eilėje
iš kairės stovi: šešta – Marytė Vaikšnoraitė, jaunikio sesuo, septinta – Janina
Andrulionytė-Naujokaitienė, jauniausia nuotakos sesuo, aštunta – Elena (Anelė)
Andrulionytė-Radzevičienė, nuotakos sesuo. Ketvirtoje eilėje iš kairės: antra –
Adelė Vaikšnoraitė-Sadauskienė, jaunikio sesuo, trečias – Antanas Vaikšnoras,
jaunikio brolis, devintas – Benadas Vaikšnoras, jaunikio pusbrolis. Fotografijos
originalas saugomas Joanos Vaikšnoraitės asm. archyve.

tik vienas, jį apipuolė ir numovusios jam kelnes spaliuose tiek išvoliojo, kad nieko nesakęs smuko iš pirties ir daugiau prie mergaičių
nebelenda.“18
Liškiavos parapijos vedusieji pasižymėjo dar viena ypatybe –
sutuoktiniai retai juridiniais aktais, patvirtintais notarų, apibrėždavo
povedybinius turto klausimus. Sudaryta vos 31 sutartis, tarp kurių
būta retai pasitaikančio atvejo – atsinešamą pasogą pas notarą patvirtino jaunikis (žr. 1924 m. aktas Nr. 33). Didžiąją dalį priešjungtuvinių
sutarčių tvirtino Alytaus notarai (26), Seinų apskrities notaras Boleslovas Jucevičius (4) ir 1 sutarties patvirtinimo vieta nenurodyta.

18

P., Nors ir amerikonas, bet merginos nemyli. Dienos naujienos, 1931 m. liepos 16 d.,
Nr. 84, p. 3.
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1924 m. aktas Nr 33: Zigmas Pigaga, 27 metų jaunikis, ūkininko
sūnus. Rožė Dancevičiūtė, 16 metų mergina, ūkininko duktė. [Jaunikio gimimo ir gyvenama vieta] Savulkai, Nedzingės valsčius ir parapija, Alytaus apskritis. [Nuotakos gimimo ir gyvenama vieta] Jonionis, Liškevos valsčius ir parapija, Alytaus apskritis. Krištopas Pigaga
[ir] Ieva Sluškoniūtė, abudu gyvi. Juozas Dancevičius gyvas [ir] Ona
Paznekaitė, mirus. [Užsakų laikas nenurodytas] 1924 m. rugsėjo
14 d. Kunigas Kl. Sideravičius Liškevos bažnyčioje. Jaunojo
į[n]ešimas Notaro rejestro Nr. 989 2000 litų. [Santuokos liudininkai]
Jonas Pigaga [ir] Leonas Baltuškonis.
Liškiavos parapijos sutuoktiniai dauguma aspektų neišsiskyrė iš
savo regiono ir laikmečio vedusiųjų. Santuokų intensyvumui įtakos
turėjo religinis ir žemės ūkio darbų kalendorius. Būdingos lokalios ve-

Bronė Andrulionytė Vai[k]šnorienė ir Elena (Anelė) Andrulionytė
vedybų dieną. Seserys, gedėdamos tais metais mirusios mamos, sukneles persijuosusios juodais kaspinais.
Fotografijos originalas saugomas Joanos Vaikšnoraitės asm. archyve.
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Vestuvių viešnios. Kairėje Amilia Dūdytė. Dešinėje Domicelė
Vaikšnoraitė. Fotografijos originalas saugomas Joanos
Vaikšnoraitės asm. archyve.

dybos, tačiau kiek ankstyvesnis nei kitur santuokinis amžius. Savitą
profesinį prieskonį tarp jaunikių turėjo krašto strateginė padėtis. Kaip
įprasta, našliai vyrai dukart dažniau rinkosi pakartotines vedybas. Tačiau Liškiavos parapijos bažnyčioje besituokiantieji retai oficialiai pasirašė priešjungtuvines sutartis – tik kas dvidešimt antra pora.
***
Vietoj pabaigos: Mokytojos Joanos Vaikšnoraitės papasakotos
tėvų jungtuvių aplinkybės.
Liškiavos santuokos metrikų knygoje 1928 m. įspaustas aktas Nr. 29: Juozas Vaišnoras, 21 metų19, jaunikis, ūkininkaitis. Bronė
19

Tikrieji gimimo metai 1902 m.
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Andrulionytė, 19 metų, mergina, ūkininkaitė. Lipliūnai, Leipalingio
parapija. Baltasiškė, Liškiavos parapija. Silvestras Vaišnoras ir Ona
Vaškevičiūtė, Lipliūnai, abudu gyvi. Feliksas Andrulionis, gyvas, ir
Augustina Zakareckiūtė, mirus. [Užsakai skelbti] 1928 m. sausio 15,
22 ir 29 d. Vedybos vyko 1928 m. liepos 11 d. Kunigas V. Akelis Liškiavoj. [Liudininkai] K. Vidūnas ir J. Marcinonis.
Mano tėvų Andrulionytės Bronės, gimusios ir augusios Baltašiškės k., ir Juozo Vaikšnoro, gimusio ir augusio Lipliūnų k., vestuvės.
Mama baigė lenkų pradinę mokyklą, kitokios nebuvo. Gerai kalbėjo lenkiškai, neblogai rusiškai. Ištekėjo labai jauna. Tėvelis, baigęs
Lipliūnų pradinę mokyklą, mokėsi Seinų gimnazijoje, bet kilus karui
su Lenkija, vos pabėgo, palikęs ir patalynę. Kai tuokėsi, buvo atitarnavęs Lietuvos kariuomenėje, kurioje dirbo maisto tiekėju. Buvo
labai geras matematikas. Jo tėvai buvo turtingi, uždirbo plukdydami
sielius, jo tėvas Silvestras, palikęs šeimą – 3 sūnus ir 2 dukras – buvo
išvykęs į JAV, antrą kartą išvykti sutrukdė blogas regėjimas. Turėjo daug pinigų – caro rublių, galvojo Leipalingio apylinkėje pirkti
dvarą, bet... ½ kg caro rublių staiga tapo nepilnaverčiai. Tėvelis irgi
turėjo susitaupęs pinigų, nes buvo labai geras sielininkas – „gaspadorius“ (vedlys).
Tėvelis su mama susipažino vakarėlio metu. Anska (Lazickienė)
turėjo turtingą dukterį, norėjo ją supažindinti su mano tėveliu, kad ši
ištekėtų. Tėvelį pakvietė į vakarėlį, kurį Anska pati suorganizavo. Su
jos dukra atvyko ir dukros draugė Bronė Andrulionytė, mano mama.
Vaikšnorui, mano tėveliui, labiau patiko Bronė, o ne Anskos dukra.
Tai buvo meilė iš PIRMO žvilgsnio!
Mamytė ir tėvelis buvo labai geri dainininkai, vakarėlio metu
daug bendravo, nors tarp jų buvo beveik septynių metų skirtumas.
Tėveliui – tikroji meilė, o mamai nežinome, ji buvo labai jauna...
Tuoktis ragino tėvai.
Tėvelis dažnai buvodavo pas Andrulionius, kartais, plaukdamas
sieliais, sustodavo, lankydavosi vakarėliuose, dažnokai pas juos atvykdavo kumelaite iš Lipliūnų. Brolis Antanas minėjo, kad ne kartą
dėl jos nakvodavo ir apverstoje valtyje...
Mamytės tėvas Andrulionis Feliksas buvo grįžęs iš vokiečių nelaisvės („pleno“). Šeimos nariai – žmona, Bronė ir kiti 4 šeimos nariai – susirgo šiltine. Jo žmona Augustina nugalėjo ligą, bet 1928 m. [I
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pusmetį] staiga mirė. Buvo apendicito priepuolis. Sakydavo: paritavo „gumbas“. [1929 m. vasario 11 d. Feliksas Andrulionis] Vedė antrą
kartą, pamotė [Marcelė Žėkiūtė]20 vaikams buvo gera. Feliksas labai
norėjo merginas – vyriausiąją Bronę ir Anelę – ištekinti, liepė rinktis
vyrus. Mano mamos labai norėjo turtingas ūkininkas iš Genių kaimo,
labai ją mylėjo ir pasienio policininkas Graužys. Mamą tėvai vertė
išsirinkti vyrą. Pasirinko sielininką.
Mano tėvelis, pamilęs mamą iš pirmo žvilgsnio, lankydavosi pas
Andrulionius, nepaisė ir šiltinės. Kaip keista, ja neužsikrėtė. Sakydavo jo brolis Antanas: „nepaveikė nei garačka (šiltinė)“. Ja vėliau
persirgo, vestuvių metu užsikrėtę, Juozo Vaikšnoro šeima – broliai, o
sesuo Marytė [rugpjūčio 10 d.]21 net mirė...
Tėveliai vėliau pasakojo, prisiminę draugystę, kad jie dainuodavo dainą „Ko atjojai“. Vėliau vadino tėvo daina, ją vis prisimindavo
per Šv. Roko atlaidus, kai susirinkdavo giminės Lipliūnuose. Sakydavo: „Na padainuokim tavo dainą, kuria vis piršaisi“.
Ko atjojai, bernužėli,
Tu nelaukiamasai,
Ko prisėdai prieg šalalės,
Tu nemylimasai...
O mano mamytės daina buvo:
Žvilginki žiedelį,
Kad geriau žvilgėtų,
Kalbinki bernelį,
Kad geriau mylėtų.
Žiedelis jei žvilga –
Nereikia žvilginti,
Bernelis jei myli –
Nereikia kalbinti...
Mano tėvelio – Selvelių šeima (nuo Silvestro – tėvelio tėvo vardo) nelabai norėjo „biednos“ marčios. Andrulioniai neturėjo pinigų,
turtų. Mama – labai gera audėja, atsivežė pilną drobių „kuperį“,
dovanojo vestuvių metu stuomenų (stuomuo yra plonai austa, labai
20
21

Liškiavos santuokos metrikų knyga, 1929 m. aktas Nr. 5.
Leipalingio mirties metrikų knyga, 1928 m. aktas Nr. 39.
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baltyta drobė marškiniams). Ypač gražios buvo „parinktės“ – sudėtingos paklodės, devynianyčės, daug baltų drobių, parsivežė komodą,
bijūnų, jurginų pasisodinimui, patalų ir kitų daiktų. Selvienė priekaištavo marčiai, kai šiltine mirė Marytė, persirgo sūnus Antanas...
Lyg ji buvo kalta. Tėvelis buvo išdidus: greit išėjo iš Selvių (tėvų), nusipirko didelį, dviejų galų, dėdės Petro namą, kur gimėme ir mes, dvi
dukros – Ona ir Joana. Brolis Vytautas išvydo pasaulį jau viensėdijoj.

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

Deimantė Aidukaitė
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DU NEŽINOMI KAPAI ALYTUJE
„...ir kas gi mus nugalės, jei mes mirti nebijome, jei
			
mes nugalėjome mirtį...“
				

(Lionginas Baliukevičius-Dzūkas)

Jų kapų nebėra. Nebeliko, kas Juos apraudotų. Bet Jie buvo čia,
Alytuje, Jie vaikščiojo tomis pačiomis gatvėmis, kuriomis dabar skuba
daugelis alytiškių, nemąstydami apie praeitį, nenorėdami įminti šios
žemės paslapties. Jie gyvena čia ir dabar. Aš irgi Jų nemačiau, nes kai
tragiškai buvo užbaigtas Jų žemiškas gyvenimas, manasis dar buvo
neprasidėjęs. Ir vis dėlto taip norisi pajudinti jau visiškai beužželiančius atminties dirvonus, kad nors mažytis grumstelis prakalbėtų dabarčiai ir ateičiai.
***
Kokie likimo vingiai Žemaitijos sūnų Juozą Laboką atvedė į Dzūkijos sostinę? Juozas gimė 1905 m. gruodžio 25 d., pirmąją šv. Kalėdų
dieną, kai saulė keliavo Ožiaragio ženklu. Tai buvo Petro Laboko ir
Marijonos Lapaitės-Labokienės, gyvenančių Medeikių kaime, Vieviržėnų valsčiuje, Kretingos apskrityje, pirmagimis sūnus. Pasiturintys
ūkininkai (turėjo 60 ha žemės), vėliau susilaukė dar trijų sūnų ir penkių dukterų. Galbūt tėvai matė vyriausiąjį sūnų žemės paveldėtoju?
Tačiau šiuos planus jau griovė daraktorius, kalbėdamas apie Juozo
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didelius gabumus. Gal tai padėjo tėvams apsispręsti – leisti sūnų mokytis.
Juozuko vaikystė prabėgo kaime, kaip vyriausiam šeimoje teko
prižiūrėti jaunesnius broliukus ir sesutes, o paaugus jam pirmajam
reikėjo padėti ir ūkio darbuose. Buvo linksmas, guvus berniukas, tačiau tėvas pastebėjo, kad Juozukas labiau linksta į mokslus nei į ūkio
darbus, ir įsitikino, kad daraktorius buvo teisus, todėl nusprendė leisti
sūnų į mokslus.
Juozas Labokas, labai gerai baigęs Švėkšnos progimnaziją, įstojo į Kauno kunigų seminariją. Kodėl? Tikriausiai tėvai labai norėjo
matyti vyriausiąjį sūnų kunigu, tai būtų buvusi garbė ne tik šeimai,
bet ir kaimui ar net visam valsčiui. Tačiau Juozas seminarijos nebaigė. Tikriausiai jaunuolis pajuto, kad kunigystei neturi pašaukimo,
ir išdrįso pasipriešinti tėvų valiai, o tai liudija, kad jis buvo tvirto
charakterio, nes tais laikais toks iššūkis buvęs neįprastas reiškinys.
Be abejo, užsitraukęs tėvų rūstybę vertėsi sunkiai, tačiau rankų nenuleido, pasirinko lietuvių kalbos studijas. Įsidarbino Lietuvos katalikų blaivybės draugijoje raštinės vedėju, vėliau – kasininku. Aktyviai
dalyvavo ateitininkijos veikloje. Šie faktai liudija, kad Juozas Labokas buvo religingas. Nors tapti kunigu nenorėjo, tačiau savo pažiūrų
neatsisakė.
Naujas gyvenimo etapas buvo 1932 m., nes nuo šių metų lapkričio
1 d. švietimo ministro įsakymu Juozui Labokui buvo leista dirbti Kauno jėzuitų gimnazijoje, vyresniųjų klasių gimnazistams dėstyti lotynų
kalbą. Gal čia dirbdamas jis surado savo tikrąjį pašaukimą, svarbiausia, buvo išspręstos materialinės problemos.
Juozas Labokas buvo aktyvus spaudos bendradarbis, įvairiais
lietuvių kalbos klausimais publikavo straipsnius „Gimtojoje kalboje“,
„Naujojoje Romuvoje“, „Ryte“ ir kt. 1935 m. vyko lietuvių kalbos
rašybos reforma. „Neturėti vieningos rašybos gėda“, – rašė J. Labokas „Ryte“. Tuo metu kalbininkai aštriai diskutavo dėl ilgųjų balsių.
Įžymus kalbininkas Pranas Skardžius su tuo nesutiko, Juozas Labokas
jam pritarė, kad ilgųjų balsių panaikinti negalima, nes tai neišvengiamai paveiktų ir šnekamąją kalbą. Žvilgtelėjus į Juozo Laboko straipsnius, atkreipus dėmesį į jo bendradarbiavimą su žymiausiais to meto
kalbininkais, galima teigti, kad jame glūdėjo kalbininko mokslininko
talentas, kuriam nebuvo palankių sąlygų išsiskleisti.
Jaunystėje, galbūt dėl patirtų nepriteklių, kurie galėjo atsirasti dėl
minėtų nesutarimų su tėvais, Juozas susirgo tuomet sunkiai pagydoma liga – džiova, kuri daugelį Lietuvos šviesuolių jau buvo nuvariusi
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į kapus: Vincą Kudirką, Praną Vaičaitį, Povilą Višinskį, Joną Biliūną
ir daugelį kitų.
Juozas Labokas gydėsi „Aukštosios Panemunės“ sanatorijoje
Kaune, tačiau sveikatos būklė nesitaisė, nuolat reikėjo vaistų. Todėl
apytiksliai 1935 m. atvyko gydytis į Alytaus tuberkuliozės sanatoriją,
nenumanydamas, kad šiame mieste pasiliks amžinai.
***
Draugijos kovai su tuberkulioze Alytaus skyrius pirmasis kairiajame Nemuno krante 1933 m. gruodžio 1 d. atidarė tuberkuliozės
dispanserį. Greitai jo pagalba buvo nepakankama, todėl sanatorijai
statyti prie Nemuno buvo paskirta 3 ha gražaus sauso šilo. Pirmiausia buvo pastatyti vasaros nameliai, kurie galėjo sutalpinti 60 ligonių.
1937–1938 m. pastatyti du sanatorijos mediniai korpusai ir pavadinti
Birutės ir Gražinos vardais.
Čia atvyko gydytis Juozas Labokas. Gydymo kursas trukdavo
vienerius metus. Tačiau po metų jis neišvyko, o įsidarbino ligoninėje ir dirbo raštvedžiu, buhalteriu, administratoriumi ir kt. Kaip žinome, šiems darbams jis buvo įgijęs patirties ankstesnėse darbovietėse.
Kodėl pasiliko Alytuje? Gal jam patiko nedidelis miestelis, apsuptas
miškų ir Nemuno vingio, gal pušų aromato prisodrintas oras teigiamai
veikė jo silpnus plaučius? Be to, Juozas Labokas buvo viengungis, o
broliai ir seserys jau turėjo sukūrę savo šeimas, todėl jis neturėjęs vietovės, kuri labai trauktų.
Turėdamas pedagoginės praktikos, būtų galėjęs įsidarbinti Alytaus valstybinėje gimnazijoje, tačiau jį tikriausiai labiau viliojo mokslinis, žurnalistinis darbas. 1935 m. Panevėžyje vyko Draugijos kovai su
tuberkulioze suvažiavimas, apie kurį rašė metraštis „Kova su džiova“.
Šiame metraštyje yra ir Juozo Laboko straipsnis, kuriame jis analizuoja gydymosi kainas, nurodydamas, kad šešis ar septynis litus mokėti
parai paprastas ūkininkas neišgali, nes jis per dieną kartais penkių litų
neuždirba. Reikia gydymąsi sanatorijose piginti iki trijų-keturių litų
per dieną. Straipsnio autorius pasidžiaugia, kad Alytaus sanatorijoje
kaina sumažinta iki keturių litų. Be to, jis teigia, kad džiova turi būti
gydoma valstybės lėšomis, kaimo gyventojams reikėtų statyti mažus
lentinius namelius, kad būtų izoliuoti nuo sveikųjų.
Gydytoja Rita Kiguolienė savo knygoje pateikia įdomių faktų
apie Juozo Laboko gyvenimą ir darbą Alytuje: „Bolius Krančiukas,
būdamas dvidešimt penkerių metų amžiaus, atvažiavo į Alytaus tuberkuliozės ligoninę aplankyti savo sesers. Po metų jau pats Bolius
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pakliuvo į ligoninę, kur jam buvo diagnozuota tuberkuliozė. Gydytis už valstybės lėšas buvo galima labai neilgai. Sugrįžti pas tėvus
į ūkį Žeimių kaime, Liškiavos valsčiuje, negalėjo, žinojo, kad dirbti
nepajėgs. Ligoninėje Bolius susipažino su buhalteriu dirbusiu Juozu Laboku. Šis patarė, kaip reikėtų gauti beturčio liudijimą ir tokiu
būdu – valstybės paramą gydantis. Tuo patarimu Bolius pasinaudojo, gydėsi, vėliau pasiliko dirbti ligoninėje kaip Juozo padėjėjas.
Susipažino su toje pačioje ligoninėje medicinos seserimi dirbusia
Ona ir ją vedė. B. Krančiukas sako, kad tik J. Laboko dėka išliko
gyvas, pasveiko, sulaukė ir savo aštuoniasdešimtmečio. B. Krančiukui buvo padaryta pneumotoraksas – tuo metu praktikuota operacija, kai į plaučius buvo pučiamas oras ir taip neleidžiama jiems
subliūkšti.
Juozą Laboką atsimena kaip protingą, santūrų žmogų. Jo kambarys buvęs kuklus, tik reikalingiausi baldai, ir visos sienos nukrautos knygomis. Labai domėjosi vaistažolėmis, turėjo jų visą kolekciją,
užsiimdavo jų rinkimu ir ruošimu“ (Variakojytė-Kiguolienė R. Ir aš
čia buvau. A., 2005, p. 273).
***
Atėjo neramūs laikai. Kai buvo statoma tuberkuliozės sanatorija,
niekam netoptelėjo mintis, kad čia bus gydomi sužeistieji, kad sanatorijos nameliai ir nuostabus šilelis taps prieglobsčiu Lietuvos partizanams. Ką veikė? Kokias užduotis atliko Juozas Labokas? Šiandien
išsamaus atsakymo nėra, nes konspiracijos sumetimais dažniausiai
buvo neminimos nei pavardės, nei vardai. Tačiau abejojimus patvirtina Adolfas Ramanauskas. Alytaus mokytojų seminarijos (toliau – Seminarija) mokytojas su savo kolega Antanu Kulikausku pasisiūlė Seminarijos vadovybei prieš Gegužės pirmosios šventes nuvykti į Kauną
ir parvežti reikalingą atributiką.
1945 m. balandžio 25 d. mokytojai Adolfas Ramanauskas su Antanu Kulikausku atvažiavo dviračiais į Seminariją, norėdami įrodyti,
kad tikrai važiuoja į Kauną. Jiems pamojo ir mokiniai, ir mokytojai, o
tada jie sėdo ant dviračių ir važiavo gatvėmis taip, kad juos kuo daugiau matytų alytiškių.
„Kelionė nebuvo ilga, nes tuoj už miesto pasukome sanatorijos
link – panemunėn. Krūmuose paslėpėm dviračius ir patys saugojomės bet kieno akių. Taip sulaukėme tamsos. Pagal susitarimą, mus
aplankė tik du asmenys. Vienas paėmė dviračius, antrasis palydėjo
pro Kar. Juozapavičiaus tiltą panemune, iki ėjome pasiimti ginklų
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prie mano buto“ (Ramanauskas-Vanagas A. Daugel krito sūnų... V.,
1999, p. 17).
Tai labai svarbus liudijimas, kad tikrai Alytaus sanatorija ir šalia
jos esantis gražus miškas buvo tapę partizanų prieglobsčiu, o vienas
Adolfo Ramanausko įvardintų asmenų galėjęs būti Juozas Labokas.
Norėdama dar labiau įtikinamai pagrįsti šiuos teiginius, darau ekskursą į to meto įvykius.
***
Kaip jau minėjau, į aktyvią rezistencinę kovą pasitraukė Alytaus
mokytojų seminarijos mokytojai Adolfas Ramanauskas, Antanas Kulikauskas, buvęs auklėtinis Albertas Perminas, seminaristas Liudas
Mulerskas ir daugelis kitų. Alytuje veikė vienintelė Pietų Lietuvoje
pradžios mokyklos mokytojus rengusi institucija, iš kurios partizano
kelią pasirinko daugiausia mokytojų ir mokinių, todėl Seminarija buvo
vadinama „banditų lizdu“. Neatsitiktinai Seminarijos įkūrėjas ir pirmasis direktorius pasitraukė iš užimamų pareigų ir išvyko iš Alytaus.
Netrukus jis buvo suimtas, vėliau kalinamas Mordovijos lageriuose.
Šiandien tiesiog sunku nustatyti, su kuriais teko bendrauti Juozui Labokui. Tačiau tikėtina, kad artimiausi ryšiai Juozo Laboko buvo su
Mokytojų seminarijos inspektoriumi, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju Konstantinu Bajerčiumi.
Trumpai žvilgtelėkime į įvairiapusio talento žmogaus gyvenimo
kelią. 1903 m. spalio 24 d. Antano Bajerčiaus ir Marijonos Gegužytės-Bajerčienės šeimoje gimė šeštasis vaikas, kurį netrukus pakrikštijo
Konstantinu. Pasiturinčioje ūkininkų šeimoje užaugo šeši berniukai ir
keturios mergaitės. Lemtingiausiu ženklu bus pažymėtas Konstantinas. Jis augo gražiame Suvalkijos lygumų Pajotijų (Čebatorių) kaime,
Plokščių valsčiuje, Šakių apskrityje.
Pasirinkęs mokytojo profesiją, jai liko ištikimas visą gyvenimą.
Turėdamas didelę pedagoginio darbo praktiką, išleidęs keletą knygų,
atvyko į paskutinį, tragiškiausią savo gyvenime miestą Alytų.
Jis žinojo apie Seminarijos mokytojų ir mokinių pasitraukimą iš
legalaus gyvenimo į pogrindį ir tam pritarė. Pasirinkęs Garibaldžio slapyvardį, tylios visuotinės kultūrinės rezistencijos būdais telkė jaunimą
priešintis okupacijai, puoselėti lietuvybę, kalbą, tautos dvasią, tradicijas, rašė atsišaukimus pogrindiniams leidiniams „Trečias skambutis“,
„Laisvės vėjas“, „Mylėk Tėvynę“ ir kt. 1946 m. balandžio 23 d. jam
vieninteliam, kaip inteligentijos atstovui, patikėta pasirašyti Lietuvos
partizanų vadų suvažiavimo deklaraciją dėl Lietuvos demokratinės
valstybės nepriklausomybės atkūrimo.
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Vienas parengti ir išplatinti tiek pogrindinių leidinių Konstantinas Bajerčius būtų nepajėgęs: reikėjo pagalbininkų, ir vienas iš jų, be
abejo, buvo Juozas Labokas, gerai išmanęs lietuvių kalbą, puoselėjęs
tautines ir religines vertybes. Alytus tuomet buvo mažas miestelis, kuriame vienas kitą pažinojo ir bendravo. Todėl ir tikėtina, kad bendros
idėjos ir darbai vienijo Konstantiną Bajerčių, Juozą Laboką, Šv. Angelų Sargų bažnyčios kleboną Praną Šliumpą-Partenijų ir kt.
***
Nejučiomis atėjo tragiškieji 1946-ieji. Įsiklausykime į to meto amžininkų atsiminimus.
„Ėjo į pabaigą 1946-ieji. Spalio 19 d. Alytuje siautėjęs Gulbinas
ir NKVD mjr. Grigorjevas [Grigorenko – aut.] atsilankę tub. sanatorijoje suėmė jos darbuotoją Juozą Laboką. Tą pačią dieną areštavo ir
mane. Labokas, būdamas silpnos sveikatos, ilgai tardymų neatlaikė.
Maždaug po savaitės, jau mirštantis, buvo nuvežtas į rajono ligoninę,
kur ir pasimirė. Palaidotas ligoninės patvory, dalyvaujant NKVD atstovams“ (Vyt. Katelė. Be pavadinimo. Rankraštis. 1989 m. vasario 20
d. Autorės asmeninis archyvas).
Vyt. Katelės liudijimą patvirtina gydytojos Ritos Kiguolienės surastas archyvo dokumentas: „1946 m. spalio 25 d. Alytaus apskrities
prokuroras Tarkauskas sankcionavo Juozo Laboko areštą. Nutarime
rašo: „Labokas, būdamas priešingai nusiteikęs Lietuvos SSR esančiai santvarkai, įstojo į pogrindinę organizaciją, gaudavo antisovietinę literatūrą, ją skaitė ir platino sanatorijos darbuotojų tarpe.
Kadangi MGB operatyvinis įgaliotinis manė, kad J. Labokas nuo tardymo ir teismo gali pasislėpti, todėl buvo suimtas ir apkaltintas pagal
tuo metu visiems taikytą RSFSR Baudžiamojo kodekso 58-1 ir 58-2
straipsnius (antitarybinė agitacija ir propaganda).“
Kas vyko toliau? Be abejo, kaip didžiausias nusikaltėlis, Juozas
Labokas buvo atgabentas į „baltąją pilaitę“. Taip tuo metu buvo vadinamas KGB pastatas, kuriame buvo ne tik tardomi, bet ir žvėriškai
nukankinami žmonės (dabar – Dariaus ir Girėno gatvėje Teisingumo rūmai). Žiaurumu pagarsėjęs buvo lietuvis Mykolas Gulbinas
– Alytaus slibinas ir rusas kapitonas Grigorenko, kurie, kaip Balio
Sruogos „Dievų miške“, labai greitai sadistiškai susidorodavo su
kaliniais.
Ypač žiauriai kankindavo tuos, kurie tylėdavo. Juozas Labokas
tylėjo, nieko neišdavė. Budeliams prireikė keturių parų, kol, anot poeto
Antano Miškinio:
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Ant sopulių mums kraujas sukrekėjo,
		
Pašiurpo nuo tylėjimo grubaus.
		
O Viešpatie, ar jau tikrai reikėjo
		
Mus šitaipos paniekint ir nubaust?
			
„Iš gilumų šaukiamės...“
1946 m. spalio 29 d. naktį Juozas Labokas be sąmonės buvo atvežtas į Alytaus apskrities ligoninę. Medicinos sesuo Ona Krančiukienė numazgojo sumaitotą kūną ir tik tada atpažino nuoširdųjį šviesuolį
Juozą Laboką. Gydytojai jam niekuo padėti negalėjo: jis mirė, neatgavęs sąmonės. Žinoma, kaip ir daugeliu panašių atvejų, mirties versija
buvo sukurta palanki žudikams: „mirė dėlei plaučių uždegimo ir paaštrėjimo seno tuberkuliozinio proceso plaučiuose“.
Vytauto Katelės ir gydytojos Ritos Kiguolienės liudijimai sutampa. Ji teigia: „Palaidotas 1946 m. lapkričio 4 d. dalyvaujant specialiu
aktu sudarytai komisijai iš MGB atstovo B. Balaičio, vyr. gydytojo
S. Kudirkos, ūkio vedėjo P. Zubrės ir kūriko A. Jackausko. Akte rašo,
kad palaidojo Alytaus apskrities ligoninės darže, prie tvoros“ (Variakojytė-Kiguolienė R. Ir aš čia buvau. A., 2005, p. 275).
Ne vienas amžininkas yra teigęs, kad netoli tvoros buvo laidojami
mirusieji, kurie neturėjo artimųjų arba buvo neatpažinti. Juozo Laboko
artimieji buvo Žemaitijoje, o kiti – tempė tremtinio dalią. Kas galėjo
juos surasti? Ar jie būtų išdrįsę tokiu neramiu metu leistis į tolimą
kelionę?
Suvyniotas į baltąją drobulę, tarsi į mamos vystyklus, be raudų ir
varpų, Tautos kankinys Juozas Labokas buvo užkastas Dzūkijos žemėje.
		
Tai kam gi, Viešpatie, dabar apleidai,
		Ir palieki mus slibinų naguos.
		
Parkniubome prieš tavo rūstų veidą –
		
O Tėve Mūsų, Kurs esi Danguos...
			

A. Miškinis „Iš gilumų šaukiamės...“

***
Išaušo 1946 m. gruodžio 7-osios rytas. Mokytojas Konstantinas
Bajerčius kaip paprastai išskubėjo į darbą. Tą dieną jis turėjo keturias
pamokas. Po darbo vos spėjo užverti duris, kai ant Mokytojų seminarijos slenksčio išdygo trys enkavedistai. Visi nustėro, o vienas semina-
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ristas nėrė į mokytojo namus, tikėdamas užbėgti nelaimei už akių, tačiau nespėjo, budeliai buvo greitesni. Mokytoja Magdalena Bajerčienė
savo atsiminimuose liudija: „Išsivarė vyrą ne J. Basanavičiaus gatve,
bet tiesiai per mišką. Tikriausiai nenorėjo, kad žmonės matytų, kaip
suimtą varo jų mokytoją, o gal prisibijojo, nes kiekvienas galvažudys
yra didelis bailys. Dabar Konstantinas, varomas jų trijų, žengė į vakarus, tarsi simbolizuojančius jo gyvenimo saulėlydį. Perkirto Maironio gatvę, paėjėjo kiek Sporto gatve, ir prieš akis atsivėrė kalėjimo
durys. Buvo šeštadienis – lemtingoji diena Konstantino Bajerčiaus
gyvenime: šeštadienį išvydo pasaulį, šeštadienį žudikai išvedė į mirtį.“
Žmona stovėjo tarsi sustingusi, paskui tėvą bėgo septynmetis sūnus. Tėvas sustojo, pabučiavo ir pasakė: „Mindaugai, eik namo, aš tuoj
grįšiu.“ Dvejų metukų Vygandėlis sirguliavo, gulėjo lovelėje, mažai ką
suvokdamas šiame žiauriame pasaulyje.
Užsitrenkė kalėjimo durys. Už jų pasiliko gyvenimas, kurį mokytojas labai mylėjo.
Kas vyko toliau? Pasitelkime amžininkų liudijimus. Vienoje kameroje buvęs Juozas Mankevičius liudija: „Vieną šeštadienio vakarą,
pirmoje gruodžio pusėje, apie 20–22 val. į mūsų kamerą, kurioje be
manęs buvo ir Alytaus valsčiaus gyventojas Vladas Navikas, dviejų
NKVD pareigūnų laikomas už rankų, buvo atvestas mokytojas Konstantinas Bajerčius ir įmestas pas mus. K. Bajerčius buvo apsirengęs
tamsiu paltu ir su skrybėle, plaukai užkritę ant veido ir akių, jis atrodė lyg apdujęs, kaip girtas, rankomis užsiėmęs krūtinę. Pas mus
paprašė atsigerti – „vandens, vandens“. Mūsų paklaustas, kas jį taip
sumušė ir už ką, pasakė, kad jį tardė trise, o mušė dviese: Gulbinas ir,
atrodo, Aksionovas. Žiauriausiai ir daugiausia, jis sakė, mušė Gulbinas. [...] Kiek prisimename, K. Bajerčius mums sakė, kad tuoj mirs,
nes jam yra atmušti šonai (kepenys), ir prašė, kad apie tai praneštume jo šeimai. Sekmadienį ryte mes su V. Naviku pastebėjome, kad
K. Bajerčius įtartinai ramiai miega. Mes bandėme jį budinti, tačiau
to negalėjome padaryti, nes jis buvo miręs, šaltas ir pamėlynavęs“
(J. Mankevičius, rankraštis, 1989-03-06. Autorės asmeninis archyvas).
Apie K. Bajerčiaus mirtį liudija ir Bernardas Juškevičius: „Man
pakliuvus į Alytaus čekistų kalėjimą Dariaus ir Girėno gatvėje teko
sužinoti iš kalėjimo kameros draugų Verbicko Antano ir Abromavičiaus, kad prieš kelias dienas čekistų buvo smarkiai sumuštas mokytojas Bajerčius ir įmestas į tą kamerą. Paskutiniai jo žodžiai: „Neprieteliai užmušė mane.“ Kur vėliau dėjo jo lavoną, niekas iš draugų
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tikrai nežinojo“ (B. Juškevičius, rankraštis, 1989-12-22. Autorės asmeninis archyvas).
Kodėl K. Bajerčius, kaip ir J. Labokas, taip greitai buvo nukankintas? Atsakymą surandame Vinco Selioko liudijime: „Buvo tokia
būsena, kai gyvieji pavydi mirusiems. „Pas mus visi prakalba, ir
maršalai, ir generolai, mes turim priemonių prakalbinti.“ K. Bajerčius, mokytojas lituanistas iš Alytaus, tiesiai pasakė: „Nekalbėsiu“, tai ir žuvo tardomas“ (Miškinis A. Sulaužyti kryžiai. V., 1989,
p. 243).
Kur palaidotas mokytojas K. Bajerčius? Šią paslaptį norėjo įminti
žmona mokytoja Magdalena Borutaitė-Bajerčienė, sūnūs Mindaugas
ir Vygandas. Pateikiu keletą įvairių institucijų atsakymų.
Alytaus tarprajoninė prokuratūra (pažyma Nr. 84, parašyta
1989-08-02) nurodė, kad K. Bajerčiui buvo pateiktas kaltinimas pagal
RTFSR 3K 58-1 „a“ ir 58-11 str. (antitarybinės organizacijos sukūrimas ir vadovavimas jai). Lietuvos TSR valstybės saugumo komiteto
pažymoje (išduota 1989-12-12, Nr. B-1368), pasirašytoje tuometinio
pirmininko E. Eismunto, nurodyta, kad saugumo komiteto archyve
K. Bajerčiaus baudžiamosios bylos nėra, o tik duomenys apie jo areštą
(1946 m. gruodžio 5 d.) ir dvi pažymos apie mirtį Alytaus laikino sulaikymo izoliatoriuje. Duomenų apie mirties priežastį ir K. Bajerčiaus
palaidojimo vietą archyve neaptikta. Alytaus civilinės metrikacijos
skyriaus pažymoje Nr. 124 (išduota 1990-01-18) dėl K. Bajerčiaus
mirties nurodyta: „Mirties data: 1946 m. gruodžio 8 d. Mirties vieta:
Alytaus kalėjime (laikino sulaikymo izoliatoriuje). Mirties priežastis:
nenustatyta.“
Pažymose teigiama, kad K. Bajerčius buvo areštuotas gruodžio
5 d. (gal sąmoningai norėta suklaidinti, žmona pateikia gruodžio 7 d.),
daugelis nurodo, kad nužudytas tą pačią naktį, o kiti – po dviejų parų.
Leisgyviai kaliniai galėjo nesuvokti laiko, slenkantys dešimtmečiai
daug ką ištrynė iš atminties.
Kur tikroji Konstantino Bajerčiaus palaidojimo vieta, galėjo atsakyti egzekutorius Mykolas Gulbinas, bet jis tylėjo, nes budeliai yra
bailiai. Tikėtina, kad norėdami kuo greičiau atsikratyti savo aukos, ją
pakasė netoliese nukankinimo vietos, po išlakiomis pušimis. Juolab
kad yra liudijimų, jog jau mirusį Konstantiną Bajerčių buvo pririšę
prie pušies, kad įbaidytų kitus.
Neišsipildė Konstantino Bajerčiaus paskutinio eilėraščio „Prie
partizano kapo“, parašyto 1946 m. lapkričio mėn., žodžiai. Jis tikriausiai buvo skirtas Pietų Lietuvos partizanų pogrindinei spaudai.
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Čia tu rasi rūtą žalią,
		
pasodintą prie galvos,
		
ir pakrypusį kryželį
		
balto beržo Lietuvos.
		
Tie kapai – auka Tėvynei
		
mūsų didvyrių narsių.
		
Jie – tai ištvermės šaltiniai,
		
jie – stiprybė mūs visų.
		
Tai paskutinis, testamentinis Konstantino Bajerčiaus eilėraštis. Jo
testamentas niekada nebus įvykdytas, neparims prie jo kapo kryžius,
nebus pasodinta žalių rūtų.
Veltui ieškojo palaidojimo vietos žmona ir du sūnūs. Mokytoja
Magdalena Borutaitė-Bajerčienė niekada nepaliko savo tragiško miesto Alytaus: dirbo istorijos mokytoja, užaugino ir išmokslino sūnus
Mindaugą ir Vygandą. Sulaukusi 90 metų amžino poilsio atgulė šalia
Šv. Angelų Sargų bažnyčios esančiose kapinėse. 2016 m. Vilniuje mirė
jaunesnysis sūnus Vygandas – išpildytas jo paskutinis prašymas – palaidotas Alytuje, šalia motinos. Netoliese siūbuoja pušys, menančios
tėvo ir vyro kančią, girdėjusios paskutinį atodūsį.
***
Gūdus sovietmetis stengėsi ištrinti iš žmonių atminties Laisvės
kovotojų vardus. Nepavyko. Tačiau liko daug neįvardintų didvyrių,
daug nežinomų kapų. Du paslaptingi, nežinomi kapai Alytuje, dviejų
to paties likimo brolių, susietų tyliosios rezistencijos nematomais saitais, pasirinkusių kovai ne ginklą, o Žodį.
Kas gi dar siejo Žemaitijos ir Suvalkijos sūnus? Abu beveik to paties amžiaus: Konstantinas tik dvejais metais vyresnis už Juozą. Abu
gimė turtingų ūkininkų gausiose šeimose. Abu atkakliai siekė mokslo,
nugalėdami visas kliūtis. Iš prigimties buvo lituanistai mokslininkai,
nesuspėję atlikti savo svarbiausių mokslo darbų.
Maždaug tuo pačiu metu atvyko į Alytų: 1935 m. – Juozas gydytis, o tais pačiais metais – Konstantinas dirbti Lelionių pradžios mokyklos mokytoju Alytaus apskrityje. Padirbėjęs keliose pradžios mokyklose, 1941 m. – Alytaus mokytojų seminarijoje.
Lemtingas 1946-ųjų vėlyvas ruduo. Juozą ir Konstantiną suėmė ir
sadistiškai nukankino tie patys budeliai: jie abu neseniai buvo peržengę savo gyvenimo 40-mečio slenkstį. Abu ištvermingai tylėjo, todėl
egzekucija vyko nuo vienos iki trijų parų.

iliūtėičienė
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Konstantinui amžiną meilės ir ilgesio simfoniją groja išlakios Alytaus pušys, ir Jo garbinguosius palaikus kelia vis arčiau ir arčiau saulės. O mums belieka patikėti Jo, Mokytojo, rašytojo, Tautos kankinio
žodžiais:
		Ir už saulės viešpatystės
		
mano kelias dar nebaigtas.
			
„Vienumoje“
Netoliese VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės kiekvieną
pavasarį pražysta legendinio gydytojo chirurgo Stasio Kudirkos pasodintos obelys. Gal jas ir po keleto dešimtmečių tebemaitina išniekintas
kankinio Juozo Laboko kūnas. Ir teka gaivalingieji syvai, ir išsiskleidžia balti žiedai, vos pastebimai nurausvinti lituanisto, tylaus Laisvės
kovotojo Juozo Laboko krauju. Žieduose dūzgia bitės. Gyvenimas tęsiasi. O aš jiems dėkoju už laisvą Lietuvą, už laisvą Žodį.
Juozas ir Konstantinas buvo tvirti, atrodo, nenugalimi tarsi aukštieji kalnai. Ir atkakliai norėjo pasiekti spindinčią viršukalnę, kol sudegė patys.
		
O ateiki, miela sese,
		
pilko vakaro tyloj.
Iš amžių glūdumos ataidi Konstantino balsas, kai vaikštinėju tarp
ošiančių pušų. Kiek paėjėjus tolėliau, įkvepiu švelnų obels žiedų aromatą, klausausi bičių dūzgesio, tik nežinau ir nesužinosiu, kurioje vietoje uždegti Jiems žvakę. O gal ir nereikia? Iškilmingai linguoja pušys,
nukrinta baltas žiedlapis po kojom... Gal nebereikia žvakės. Juk jie patys buvo ir yra Šviesa. Šviesa, kuri nušvietė ir mano gyvenimo kelią.

ELVYRA BILIŪTĖ-ALEKNAVIČIENĖ – pedagogė, rašytoja, visuomenininkė,
kultūrininkė. Išleido pedagoginės publicistikos ir švietimo istorijos knygas:
Gerumo šviesa (1996), Amžinybės sparnai (1997), Kunigo Antano Skelčio
muziejus (1997), Meilės giesmė (1999), Gyvybės lopšys (2000), Tolstantis
aidas (2001), Vilties angelas (2002), Pradinės mokyklos mokytojų rengimo
bei švietimo raida Lietuvoje 1940–1957, mokymo metodikos priemonė mokytojams ir studentams (2004), Aušros sūnus (2006), Gaivusis šaltinis (2007),
Alytaus švietimo arimuose (2010). Yra parašiusi ir išleidusi mažesnės apimties
informacinio pobūdžio leidinių, parengusi lankstinukų, knygos Alytaus istorinė raida (2004) bendraautorė, keleto knygų redaktorė.
Pedagogikos, kultūros, švietimo tematikos straipsnius publikuoja mokslo darbų
žurnale „Pedagogika“, ateitininkų federacijos žurnale „Ateitis“, „Tautotyros
metraštyje“, įvairiuose almanachuose, vietinėje, šalies ir užsienio spaudoje.
Dalyvavo ir skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose Seinuose, Punske
(Lenkija) 2007–2015 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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STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW
JAĆWIEŻ W LABIRYNTACH CZASU
Kęstutis Subačius
KOLONIA SUDOWÓW Z II W. PRZY PÓŁNOCNEJ GRANICY
IMPERIUM RZYMSKIEGO
Reprezentowana światu historia Litwy była pisana nie przez
litewskich, lecz polskich, niemieckich lub rosyjskich historyków.
Z tego powodu przeważała w niej legendarna historia gotów zachodnich, lokująca ich w areale prakolebki kultury wielbarskiej Aistów
(Bałtów) i obfitująca w słowiańskie – polskie i rosyjskie – roszczenia
do ziem kultury bałtyjskiej. Do czasu odrodzenia państwa litewskiego
historiografia litewskich etnicznych ziem Sudowii w ogóle nie istniała, a występujące epizodyczne skrawki historyczne były tendencyjnie zniekształcane i pozbawione natury bałtyjskiej. Uznanie należy
się znamienitej uczonej Mariji Alseikaitė-Gimbutienė, która w swojej pracy pt. „Baltai priešistoriniais laikais: Etnogenezė, materialinė
kultūra ir mitologija” („Bałtowie w czasach prehistorycznych: Etnogeneza, kultura materialna i mitologia”; Wilno, 1985) rozszerzyła obszary poznania kultur bałtyjskich i odsłoniła przykryte kurzem czasu
pokłady etnogenezy litewskiej.
Początek XXI w. jest szczególnie pomyślny dla historii Litwy.
Eugenijus Jovaiša – w ramach uwieńczenia wieloletniego doświadczenia działalności naukowej oraz materiałów zebranych podczas badań archeologicznych – wydał dwie znakomite monografie „Aisčiai.
Kilmė” („Aistowie. Pochodzenie”; Wilno, 2013) oraz „Aisčiai. Raida”
(„Aistowie. Rozwój”; 2014). W publikacjach tych po raz pierwszy
w historii Litwy przedstawił i umotywował jednolitą teorię rodowodu
etnosu litewskiego. W jej uzasadnieniu kierował się procesami mi-

304
gracyjnymi przedstawicieli kultury Aistów zachodnich, wielbarskiej,
galindzkiej oraz sudowskiej. I najważniejsze – w uzasadniony sposób
zdementował stworzoną przez Jordana legendarną teorię pochodzenia
Gotów zachodnich i, w oparciu o badania archeologiczne, wykazał
wpływ kultury Aistów (Bałtów) na obszary znajdujące się po obydwu brzegach Wisły i sięgające Odry. Dla nas, przedstawicieli obecnych terenów Sudowii, duże znaczenie mają zawarte w Opisie ludów
Europejskiej Sarmacji i Wielkiej Germanii Ptolemeusza kody, które
przez Eugenijusa Jovaišę zostały na nowo odkryte. Jednak szczególną
wartością w świetle historii Litwy jako nauki jest druga nazwa Sudinowie, którą Eugenijus Jovaiša wyłowił z przedstawionego przez
Ptolemeusza opisu ludów germańskich i rozpowszechnił. To odkrycie
rozszerza zakres obszarów badania pochodzenia narodu litewskiego,
pozwala lepiej zrozumieć miejsce kultury Sudawów w genezie litewskiej, ujrzeć powiązania przebiegu historycznego z dalszym rozwojem
kultury bałtyjskiej.
W artykule zaprezentowano ważne argumenty potwierdzające
trwające wiele stuleci kontakty handlowe Sudawów z Rzymianami,
podkreślono znaczenie Bursztynowego Szlaku dla rozwoju Aistów
oraz poczyniono założenia stwierdzające pochodzenie toponimii Sudetów od onimu sudini. Zaprezentowano również kilka spostrzeżeń
dotyczących posłannictwa Aistów w VI w. do króla Gotów Teodoryka
Wielkiego w celu odnowienia stosunków handlowych i w poszukiwaniu sprzymierzeńców przeciwko wspieranym przez Bizancjum agresywnym Awarom.
W opracowaniu zawarto argumenty potwierdzające fakt, iż nawet
po upływie ośmiuset lat od wpisania przez Ptolemeusza Sudinów do
historii dziejów świata, nad Dunajem wciąż można napotkać drugich
odkrytych przez tego uczonego Sudowów, którzy w pierwszych wiekach naszej ery aktywnie uczestniczyli w życiu plemion aistowskich
i przyczynili się do powstania litewskiej kolebki w kulturze galindzkosudawskiej na etnicznych ziemiach Aistów.
Romualdas Grigas
LEKKIE HISTORIOZOFICZNE REFLEKSJE
NA TEMAT EUROPEJSKIEJ I JAĆWIESKIEJ MENTALNOŚCI
W artykule krytycznej ocenie została poddana książka pt. „Historia europejskiej mentalności” (wydanie z 1998 r.), która lata swej
popularności święciła do końca ubiegłego stulecia. Autorki opracowa-
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nia wykazują się krótkowzrocznością (być może celową), ponieważ
tekst nie zawiera żadnych wzmianek o etnosie i kulturze Aistów oraz
Bałtów.
Przodkowie Jaćwingów zostali ukazani jako jedno z najstarszych
plemion-narodów w Europie, mogących mieć bezpośredni kontakt
z Celtami (p.n.e.) i charakteryzujących się wysokim poziomem kultury moralnej (duchowej). Plemię to wyginęło wskutek nacisku ze strony niżej pod tym względem klasyfikowanej kultury słowiańskiej (po
części również niemieckiej). Wymarcie tej grupy etnicznej w dużej
mierze osłabiło również siły życiowe narodu litewskiego i zaburzyło
kontynuację odziedziczonej kultury aistowsko-bałtyjskiej. Natomiast
część plemion litewskich wyginęło w wyniku ekspansywnego rozprzestrzeniania się Słowian.

OKIEM LINGWISTY
Algis Uzdila
CO Z JĘZYKA LITEWSKIEGO ZACHOWAŁO SIĘ
W NAZWISKACH POLAKÓW (N–Ż)
W procesie kształtowania się nazwisk litewskich swój udział ma
polskojęzyczna kancelaria Wielkiego Księstwa Litewskiego. Stąd tak
wiele zachowanych w nich elementów słowiańskich, w tym sufiksów: -ausk- (-owsk-), -avič- (-awicz), -evič- (-ewicz), -ick- (-ick-),
-insk- (-ińsk-), -evsk- (-ewsk-). Poprzez kancelarię, dwór i kościół do
litewskiego języka potocznego przenikała także słowiańska leksyka.
Niektóre z tych wyrazów stały się podstawą późniejszych nazwisk,
np.: Bačkaitis, Bačkauskas, Bačkevičius, Bačkis, Bačkys, Bačkius,
Bačkulis, Bačkūnas, Bačkus, Bačkutis.
Historia pokazuje, że kultura litewska miała niewielki wpływ
na kulturę polską, wręcz przeciwnie – sama pozostawała w kręgu jej
oddziaływania. Na przestrzeni dziejów wielu Litwinów zamieszkało
w Polsce i uległo polonizacji. Dziś o litewskim pochodzeniu ich potomków świadczą nazwiska. W Polsce funkcjonuje sporo nazwisk,
które mogły ukształtować się jedynie w otoczeniu litewskojęzycznym. Odzwierciedlają one identyczne lub niemal identyczne formy
nazwisk litewskich (Adomenas, Andrukajtis, Atkaczunas, Augustajtys, Balkus, Degutis) lub też zachowują jedynie niektóre elementy
bałtyjskiego pochodzenia (np. sufiksy -uć, -ejko, -ojć, -un, -ul – Boruć,
Kłunejko, Jankojć, Jasielun, Audul). Wśród analizowanych form są też
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takie nazwiska, które nie przetrwały na terytorium Litwy, natomiast
zachowały się w otoczeniu polskojęzycznym.
W artykule nazwiska zostały przedstawione w porządku alfabetycznym. W niniejszej części autor analizuje pochodzenie nazwisk od
litery N do Ż.
Vilija Ragaišienė
LEKSYKA DIALEKTYCZNA W GWARACH LITEWSKICH
NA SEJNEŃSZCZYŹNIE: ZAPOŻYCZENIA
W artykule analizie zostały poddane zapożyczenia językowe
w gwarach litewskich (puńskiej i sejneńskiej) z zachodniej części obszaru południowej Auksztoty. Na podstawie nagrań oraz posiadanych
zapisów podjęto próbę opisania zapożyczeń w gwarach litewskich w
Polsce, przybliżenia podobieństw i różnic w tej warstwie leksykalnej
badanych i sąsiednich gwar południowej Auksztoty.
Badanie wykazało, że gwary litewskie w Polsce (puńską i sejneńską), jak i inne należące do dialektu południowoauksztajckiego,
cechują te same tendencje używania zapożyczeń: 1) z uwagi na bliski
kontakt z językami słowiańskimi znamienitą część terminologii zapożyczonej stanowią slawizmy; germanizmy natomiast występują znacznie rzadziej (większość z nich dotarła poprzez języki słowiańskie),
2) z użycia wychodzą zapożyczenia wyrażające zanikające realia,
3) występuje dużo wyrazów pochodnych o podłożu hybrydowym.
Większość zapożyczeń – dzięki dodaniu właściwych końcówek fleksyjnych – do leksyki litewskiej została dopasowana zgodnie
z ogólnymi zasadami fonetycznymi i morfologicznymi. Podobnie jak w
sąsiednich gwarach południowej Auksztoty, na Sejneńszczyźnie część
zapożyczeń ma brzmienie zbliżone do stosowanego w językach słowiańskich, natomiast inne zostały przekształcone, znacznie zmienione.
W gwarach litewskich – puńskiej i sejneńskiej – najwięcej zapożyczeń stwierdzono w słownictwie opisującym artykuły gospodarstwa domowego, cechy charakteru i usposobienia, czynności fizyczne
i fizjologiczne, abstrakcyjne zjawiska oraz przedmioty.
Petras Grėbliūnas, Jovita Nevulytė-Grėbliūnienė
O PRZYIMKACH W GWARZE PUŃSKIEJ
Druga część artykułu stanowi kontynuację przeglądu użycia
przyimków w gwarze puńskiej. W artykule zostały przedstawione po-
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zostałe przyimki polisemantyczne (lit. daugiareikšmiai prielinksniai):
paskui, per, pirma, po, prie, prieš, priešais, pro, pusė, pusėj, pusiau,
su, sulig, tarp, tarpe, tarpu, terpu, už, virš, viršun oraz przyimki, które
w gramatykach języka litewskiego są określane mianem jednoznaczeniowych (lit. vienareikšmiai prielinksniai): anapus, aplink, aplinkui,
aukščiau, cies, dėkà, išilgai, kraštè, link, noc, pakraštỹ, palei, pasak,
prieky, skersai, šalia, užpakaly, vidury, viduj, vietoj, žemiau. Osobno podano przykłady użycia dwóch zapożyczonych z języka polskiego przyimków opruč i vedluk (pol. oprócz, według). Poszczególne
przyimki, a ściślej rzecz ujmując ich warianty literackie, podobnie
jak w części I, zostały w niniejszym artykule ujęte w porządku alfabetycznym, natomiast warianty gwarowe nie są osobno omawiane,
a jedynie przedstawione w zdaniach okazowych, którymi ilustrowane
są przykłady ich użycia. Wyjątek stanowią rzadziej używane przyimki, których innych form, poza gwarową, nie udało się zanotować, np.
noc, cies, nie oznacza to jednak, że przyimki te w innych wariantach
w gwarze nie występują lub nie są znane. Na końcu znajduje się krótkie podsumowanie oraz tabela, w której wyszczególniona została rekcja poszczególnych przyimków. Przedstawiony materiał wskazuje na
to, że większość przyimków używana jest podobnie jak w wariancie
literackim języka litewskiego oraz w innych gwarach, zwłaszcza południowoauksztajckich, z terenu Republiki Litewskiej. Różnice dotyczą
głównie ich składni (np. rekcja celownikowa). Różnice znaczeniowe
konstrukcji przyimkowych w konfrontacji z wariantami literackimi
podyktowane są kilkoma czynnikami, z których wspomnieć należy
otoczenie językowe, historię obszaru i kontaktów językowych, dwujęzyczność ludności, archaiczność lub wewnętrzny rozwój samej gwary.
Jūratė Čirūnaitė
JAK W 1565 ROKU NAZYWANO BOJARÓW
POWIATU GRODZIEŃSKIEGO
W rejestrze bojarów grodzieńskich spisu wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego z 1565 r. znajduje się 241 bojar (232 mężczyzn i 9
kobiet). Obok każdej osoby zostały wymienione również dostarczone
przez nią na potrzeby wojska konie i posiadany ekwipunek jeździecki
lub żołnierza piechoty. W artykule została opisana struktura rejestru,
metoda zapisu posłanych do wojska przedstawicieli rodów szlacheckich i ich służby, przeanalizowano stosowane nazewnictwo osobowe.
Męskie nazwy osobowe zostały pogrupowane na typy nazewnictwa
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według korelacji imion i potencjalnych nazwisk, natomiast żeńskie
nazwy osobowe – imion i rodowych nazw osobowych. Rodzaje nazw
według powiązania z nazwami osobowymi zostały podzielone według
sposobu nadania nazwy. W opisie sposobów nadania nazw akcentuje
się nazewnictwo, które tworzą wyłącznie nazwy osobowe, jak również
nazewnictwo zawierające przydomki (nazwy pospolite, wyjaśniające
pochodzenie nazw osobowych). Przy zapisie odnoszącym się do konkretnej osoby czasami umieszczano nazwę miejscowości, z której ta
osoba pochodziła lub sprowadziła rumaka. Analizie poddano strukturę nadawania męskich i żeńskich nazw osobowych, czyli napotkane
w nich typy nazw osobowych, przydomki, długość nazwy.

NA KRĘTYCH ŚCIEŻKACH HISTORII
Juozas Vaznelis
PUŃSCY BOJARZY
W artykule opisano osoby stanu szlacheckiego z Puńska i okolicznych miejscowości. Bojarzy to stan szlachecki prawnie uprzywilejowany w Królestwie Polskim, a następnie również w Wielkim
Księstwie Litewskim i Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Ta warstwa
społeczna posiadała prawa obywatelskie i polityczne.
Teoretycznie w świetle prawa wszyscy przedstawiciele bojarów
byli sobie równi. Po powstaniu listopadowym rozpoczął się okres eliminowania szlachty. Wszystkim, którzy nie byli w stanie udowodnić
szlacheckiego pochodzenia, zostały odebrane wszelkie przywileje.
Znajdujący się w zbiorach Państwowego Archiwum w Suwałkach wykaz bojarów z lat 1838-1860 zawiera 469 osób. W 1897 r.
w suwalskiej guberni mieszkało 3666 osób pochodzenia szlacheckiego, w Mariampolu (Marijampolė) – 760, Suwałkach – 210, Sejnach
– 421. W latach 1826-1914 w Seminarium Duchownym w Sejnach
uczyło się 147 bojarów. Nie wiadomo ilu wysoko urodzonych mieszkało w Puńsku.
Na marginesach dokumentów z lat 1808-1815 odnotowywano
status społeczny osoby: bojar, mieszczanin, chłop lub Żyd. Przedstawiciele rodów szlacheckich pełnili funkcje burmistrzów miast i gmin,
dworzan, ekonomów, kronikarzy i inne. Wśród przedstawicieli szlachty puńskiej wymienia się następujące osoby: Kazimieras Birgelis,
rolnik ze wsi Cirailiai (1787 r.), Leonovičius, mieszkający na plebanii
w Puńsku (1808 r.), Jokūbas Olševskis, ekonom sejwiański (1809 r.).
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Szlacheckie pochodzenie posiadali dwaj proboszczowie parafii Puńsk,
m.in. ks. Antanas Laurinavičius. W parafii Puńsk do dnia dzisiejszego mieszkają potomkowie rodów szlacheckich, jak np. Sigitas Birgelis
z Puńska.
Kostas Leončikas
PIERWSZY BISKUP WIGIERSKI
MICHAŁ FRANCISZEK KARPOWICZ
Michał Franciszek Karpowicz (Mykolas Pranciškus Karpavičius)
był znamienitym kaznodzieją Rzeczypospolitej Obojga Narodów w
drugiej połowie XVIII w., działaczem społecznym i pierwszym biskupem wigierskim. Z uwagi na wyjątkowo ubogie publikacje na jego
temat pozostał znany tylko dla wąskiego grona znawców. Był człowiekiem Kościoła i epoki oświecenia. W polskich źródłach rzadko
występuje wzmianka o litewskim pochodzeniu biskupa. Już podczas
pobytu w seminarium wygłaszał w refektarzu kazania. Kazania mówił nie tylko w kościołach, ale również podczas posiedzeń Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego w Grodnie i Wilnie
(Vilnius). Wysoko go sobie cenił król Stanisław August. Kazania
M. F. Karpowicza były wydawane zarówno za życia jak i po śmierci
biskupa.
Marius Talutis
ABSOLWENCI SEMINARIUM DUCHOWNEGO W SEJNACH
TWÓRCAMI POLITYKI PAŃSTWA LITEWSKIEGO
NA POCZĄTKU XX W.
2018 rok przyniósł dwa szczególne jubileusze – 200-lecie założenia Seminarium Duchownego w Sejnach i 100. rocznicę odbudowy
Niepodległego Państwa Litewskiego. Celem autora artykułu jest połączenie tych dwóch rocznic poprzez korelacje społeczności adeptów seminarium w Sejnach z działalnością polityczną. Wielu wychowanków
tego seminarium piastowało ważne stanowiska państwowe, brało udział
w organizowaniu historycznych dla Litwy konferencji i uczestniczyło w nich, w ten sposób wnosząc swój wkład w tworzenie młodego
państwa i obywatelskiego społeczeństwa. W konkluzji potwierdzenie
znajdują twierdzenia, że po ukończeniu Seminarium Duchownego
w Sejnach księża pełnili niezwykle ważną rolę w procesie odbudowy
państwa. Rola ta przejawiała się w dążeniu do niepodległości w 1918
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roku oraz zachowaniu tożsamości narodowej w późniejszych latach
okupacyjnych.
Sigitas Birgelis
NIELEGALNI KOLPORTERZY KSIĄŻEK W PUŃSKU
I NA SEJNEŃSZCZYŹNIE
Żaden, poza litewskim, język na świecie nie posiada odpowiednika słowa „knygnešys” (nielegalny kolporter książek). Termin
ten na inne języki dość często jest tłumaczony jako „przemytnik”.
Z perspektywy carskiej Rosji litewscy nielegalni kolporterzy książek
rzeczywiście byli przemytnikami.
Po upadku powstania styczniowego, wraz z wprowadzeniem carskiego zakazu druku w języku litewskim, na Litwie i poza jej granicami nastał czas nielegalnych kolporterów książek i nauczycieli
tajnego nauczania (tzw. daraktorów). Ruch ten obudził drzemiący
w narodzie ogromny potencjał, zaszczepił w sercach ludzi miłość do
narodu, języka, kultury, literatury i książek. W nielegalnych szkołach,
działających w okresie zakazu druku w języku litewskim, wychowały
się i ukształtowały przyszłe filary odrodzenia narodu litewskiego, które po nadejściu właściwego czasu wezwały naród do podjęcia walki
o wolność i niezależność.
Ziemia puńska i Sejneńszczyzna wydała na świat wielu nielegalnych kolporterów książek, którzy, ryzykując swoim życiem, wolnością, osobistym i rodzinnym mieniem, zajmowali się dystrybucją
litewskich książek i prasy. W ich gronie byli zarówno księża, jak
i cywile, inteligencja oraz zwykli obywatele.
Założone w 1826 r. Seminarium Duchowne w Sejnach odegrało
niezwykle ważną rolę w litewskim odrodzeniu narodowym. Stanowiło
ono centrum dystrybucji nielegalnych książek na całym Zaniemeniu.
Klerycy rozprowadzali prasę najróżniejszymi sposobami – rozwozili
po diecezji w ramach wakacyjnych wyjazdów, rozdawali odwiedzającym ich w seminarium krewnym, wysyłali pocztą po uprzednim
opatrzeniu w okładki rosyjskich gazet. W samym seminarium były
redagowane cztery rękopiśmienne periodyki.
Na Sejneńszczyźnie było wielu nielegalnych kolporterów książek. Nie wszystkie nazwiska są znane dzisiejszemu społeczeństwu.
Zasługi niektórych praktycznie zniknęły ze zbiorowej pamięci.
Z kręgu duchownych należy wspomnieć takie osoby jak ks. Antanas
Milukas, proboszczowie parafii Puńsk: Simonas Norkus i Motiejus
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Simonaitis. Wśród cywili najbardziej znane postacie to: Vincas Markevičius ze wsi Giełujsze, Karolis Petruškevičius z Żegar, Povilas
Matulevičius z Krejwian i inni. W artykule wiele uwagi poświęcono
również mniej znanym lub zapomnianym, ale równie zasłużonym nielegalnym kolporterom książek.
Algimantas Katilius
DZIAŁALNOŚĆ PASTORALNA, SPOŁECZNA
I KULTURALNA KLERU DIECEZJI SEJNEŃSKIEJ
(AUGUSTOWSKIEJ) W XIX I NA POCZĄTKU XX W.
W XIX i na początku XX w. językiem liturgicznym była łacina.
W językach lokalnych odprawiano nabożeństwa dodatkowe, głoszono
kazania, prowadzono katechizację i śpiewano. Od początku do drugiej połowy XIX w. w diecezji sejneńskiej (augustowskiej) z różnych
względów w nabożeństwach dodatkowych i śpiewach kościelnych
używano języka polskiego. Z uwagi na brak historycznych danych
trudno określić, na ile w działalności pastoralnej używano języka
litewskiego. Z całą pewnością można jednak stwierdzić, że był on
w litewskich parafiach używany. Początków ruchów dotyczących zamiany języka polskiego w kościołach na język litewski należy upatrywać w litewskim odrodzeniu narodowym. Ruch ten rozpoczął się
po stłumieniu powstania styczniowego, a swoje apogeum osiągnął
pod koniec XIX w. i na początku XX w. Wspomniane odrodzenie
narodowe rozpoczęło się wśród kleryków Seminarium Duchownego
w Sejnach. Po ukończeniu seminarium księża z ukształtowaną świadomością narodową w swoich parafiach starali się wskrzeszać idee
odrodzenia narodowego. W krótkim czasie spostrzegli anormalny stan
faktyczny, kiedy to w parafiach zamieszkałych przez ludność litewską
nabożeństwa były odprawiane w języku polskim. W parafiach czysto
litewskich przejście od języka polskiego na litewski odbyło się bez
większych incydentów. Nieporozumienia, a nawet spory, prowadzące
do krwawych bijatyk, pojawiały się w parafiach mieszanych (zazwyczaj na pograniczu etnicznym) oraz w większej lub mniejszej części
zamieszkanych przez ludność polską. Jeżeli chodzi o polską społeczność, należy zwrócić uwagę, że czystych etnicznie Polaków było
niewielu. Za Polaków z różnych powodów uważali się spolszczeni
etniczni Litwini (znaczny udział w procesie spolszczania społeczeństwa mieli księża parafialni o propolskiej orientacji). Należy jednak
nadmienić, że w diecezji sejneńskiej (augustowskiej) praktycznie nie
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było problematycznych parafii, w których walczono o pierwszeństwo
języka litewskiego lub polskiego. Parafialne spory językowe trwały do
I wojny światowej.
Jeśli chodzi o aktywność społeczną księży diecezji sejneńskiej (augustowskiej) należy podkreślić, że od początku do połowy
XIX w. była ona znikoma. Duchowni w parafiach ograniczali się do
działalności duszpasterskiej. Jednak już w tamtym okresie część księży zaczęła dbać o oświatę, próbowała swoich sił w literaturze. Większe
zaangażowanie do działalności kulturalnej wiąże się z dostarczaniem,
dystrybucją i organizowaniem nielegalnej prasy litewskiej (nielegalne
kolporterstwo książek). Według obecnie posiadanych danych, około stu księży diecezji sejneńskiej (augustowskiej) było powiązanych
z tajną litewską prasą.
Większe możliwości w dziedzinie działalności kulturalnej pojawiły się na początku XX w. W tym okresie aktywność społeczna
duchownych przejawiała się przede wszystkim poprzez działalność
w stowarzyszeniach. Litewscy księża diecezji sejneńskiej (augustowskiej) najczęściej przynależeli do stowarzyszenia o charakterze
oświatowo-charytatywnym „Žiburys” („Światełko”). Organizacja ta
została założona na początku 1906 r. w Mariampolu (Marijampolė).
Głównymi jej założycielami byli księża. Oddziały stowarzyszenia
„Žiburys” utworzono w 63 miejscowościach. O znaczeniu księży
w działalności tej organizacji świadczy fakt, że w 57 oddziałach księża
pełnili funkcję przewodniczących zarządu. Znaczna liczba księży zasiadała w gronie członków zarządów oddziałów. Jednym z głównych
celów stowarzyszenia było zakładanie szkół parafialnych. Ważną formą działalności oddziałów było tworzenie bibliotek i czytelni. Stowarzyszenie zakładało przytułki i prowadziło działalność charytatywną.
Duchowni brali udział również w działalności na rzecz rolników i robotników.
Jednym z najważniejszych przejawów aktywności kulturalnej
i intelektualnej duchownych było założenie drukarni w Sejnach i wydawanie tygodnika „Šaltinis” („Źródło”). „Šaltinis” stał się najpoczytniejszym periodykiem nie tylko w diecezji sejneńskiej (augustowskiej), ale był również bardzo popularny w innych regionach Litwy.
W Sejnach wydawano też inne publikacje, m. in. magazyn dla księży
„Vadovas” („Przewodnik”). Sejneńska drukarnia miała duży wkład
w wydawnictwo książek. Na początku XX w. Sejny były jednym
z głównych ośrodków – tuż za Wilnem (Vilnius) i Kownem (Kaunas)
– prasy litewskiej.
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Barbora Vileišytė
ANTONI BARANOWSKI – BISKUP SEJNEŃSKI
W artykule przybliżono życie i dorobek zawodowy klasyka literatury litewskiej biskupa Antoniego Baranowskiego (Antanas Baranauskas). Opisano również jego próby rozwiązywania konfliktów
między wiernymi litewskiego i polskiego pochodzenia.
W wyniku zamieszek wywołanych dodatkowymi nabożeństwami w języku litewskim i polskim, Antoni Baranowski zarządcom parafii zalecił nienarzucanie któregokolwiek z tych języków. Sugerował
odnieść się do tego, w jakim języku mówiła ludność miejscowa. Opracował i rozesłał po parafiach ankietę, w której znalazły się pytania
o język, w którym – litewskim czy polskim – były odprawiane msze,
procesje, pogrzeby, w jakim języku śpiewano pieśni kościelne oraz głoszono kazania. Podczas swych wizytacji wygłaszał on kazania w lokalnym języku, a podczas pobytu u Dzuków – w miejscowej gwarze.
A. Baranowski starał się przestrzegać zasady „jednej miary”. Mimo,
że sam był Litwinem, starał się nie protegować ludności tej narodowości.
Nie wtrącał się też w sprawy zwaśnionych stron. Niestety, w napiętych
sytuacjach również mechanicznie stosował wspomnianą zasadę.
Sejneński biskup naraził się starszym księżom za piętnowanie
zwyczaju częstowania alkoholem carskich urzędników, gry w karty,
dostatniego życia na plebaniach, a niedostatku w kościołach. A. Baranowski domagał się sytuacji odwrotnej – ascezy w życiu codziennym,
ale szlachetności i strojności w kościołach, zabraniał upraszczania rytuałów liturgicznych.
U kresu życia A. Baranowski przyznał się, że całe jego życie było
naznaczone manowcami i błędami. Mówił, że Bóg obdarzył go rozumem, ale poskąpił życiowej mądrości. W ciągu pięciu lat jako urzędujący biskup sejneński nie raz wykazał się brakiem owej życiowej mądrości w decydowaniu o zawiłych sprawach stosunków narodowych,
jednak nigdy nie wykazał się brakiem tolerancji.
W Sejnach A. Baranowski pozostawił głęboki ślad w litewskiej
literaturze. To tam napisał ponad 30 pieśni religijnych. Pieśni bożonarodzeniowe i wielkanocne jego autorstwa od dwóch wieków nadal
są śpiewane przez Litwinów w kościołach na Litwie i całym świecie.
Stały się one klasyką poezji religijnej. Po uzyskaniu od władz carskich
zapewnienia o zniesieniu zakazu druku w języku litewskim, A. Baranowski przystąpił do olbrzymiej pracy – tłumaczenia Pisma Świętego
na język litewski. Niestety, śmierć przerwała ostatnie dzieło mistrza.
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Witold Jemielity
BISKUP ANTONI BARANOWSKI
W artykule autorstwa polskiego księdza, profesora nauk teologicznych Witolda Jemielitego przedstawiono kilka ciekawych faktów
biograficznych z życia biskupa Antoniego Baranowskiego (Antanas
Baranauskas).
A. Baranowskiego na biskupa sejneńskiego powołał papież Leon
XIII dnia 2 sierpnia 1897 r. Ingres do katedry odbył się 27 grudnia
1897 r. Baranowski miał wówczas 62 lata. W Sejnach w pierwszej kolejności biskup podjął się wizytacji parafii. Jadąc do innych dekanatów
miał z 7-dniowym wyprzedzeniem informować o tym gubernatora. Za
samowolne wyjazdy groziły wysokie kary.
Bp. A. Baranowski zwracał szczególną uwagę na katechizację
dzieci. Tylko znikoma ich część uczęszczała do szkoły. Tam dwie godziny w tygodniu odbywały się lekcje religii. Rozporządzenie dotyczyło pozostałych dzieci. Księża mieli gromadzić je dwa razy w tygodniu przez cały rok. Była to nowość w diecezji, ponieważ dotąd
katechizacja odbywała się tylko w niedziele.
Po zniesieniu zakazu druku czcionką łacińską w 1904 r. nasilił
się litewski ruch narodowy i pojawił się litewsko-polski konflikt o dodatkowe nabożeństwa. W tej sprawie biskup zachował neutralność.
W dekretach wizytacyjnych zaznaczał, żeby podczas nabożeństw niedzielnych zachowywać dawne zwyczaje i nie wprowadzać żadnych
zmian bez zgody władzy diecezjalnej. Co więcej, w 1909 r. w Kalwarii
(Kalvarija), podczas sporów na tle językowym Polacy powołali się na
rozstrzygnięcie bpa A. Baranowskiego. Podczas wizytowania tej parafii orzekł on, by obie narodowości – polska i litewska – zachowały
swoje prawa, aby nikt nie został pokrzywdzony.
Bp. A. Baranowski zmarł 26 listopada 1902 r. na „atak mózgu”.
Pierwszy atak miał jeszcze w wielkim poście, dziewiąty, i ostatni, był
śmiertelny. Zabalsamowane ciało przez cztery dni było wystawione
w kaplicy pałacu biskupiego, następnie pochowane w katedrze.
Kazimieras Baranauskas
GMINA SEJWY NA PRZESTRZENI WIEKÓW
Suwalszczyzna – południowa część historycznej Sudowii, dziś
polski region geograficzny. Była ona przez długie lata nękana i niszczona przez Krzyżaków. Pod koniec XIII w. została opuszczona przez
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rdzennych mieszkańców i z biegiem czasu przeistoczyła się w pustkowie – „ziemię niczyją”. Po zawarciu przez Wielkie Księstwo Litewskie
i Zakon Krzyżacki pokoju w Mełnie 27 września 1422 r., Sudowia znalazła się po stronie litewskiej. Kraina zaczęła podnosić się z letargu.
Około połowy XVI w. staraniem królowej Polski i Litwy Bony, po
wdrożeniu reformy rolnej, Sudowia zaczęła zmierzać ku europejskiej
cywilizacji. W wyniku kolonizacji Puszczy Mereckiej na wyrębiskach
osadzali się dozorcy lasów, myśliwi, pszczelarze, drwale i czeladnicy.
Królowie i książęta zakładali dwory i folwarki, wokół których powstawały wsie. Zarządzanie i nadzór mienia włodarze powierzali ustanowionym pełnomocnikom rezydującym w założonych starostwach, takich
jak Wiżajny, Sejwy, Kadaryszki czy Mockawa (Mockava).
Pierwsze wzmianki o dworze w Sejwach pochodzą z 1559 r. Informacje o nim znajdują się również w pochodzącym z 1642 r. opisie
inwentarza, kiedy to starosta Sejw i Wiżajn – książę Janusz Radziwiłł – oba starostwa na 4 lata wydzierżawił Gotardowi Budenbrukowi. W czasach WKL Sejwy pełniły rolę centrum dwóch starostw. Po
upadku obu państw w 1795 r., w obliczu zmian w państwa zależne,
Suwalszczyzna znalazła się pod wpływami Imperium Rosyjskiego
i autonomicznego Królestwa Polskiego, do którego przynależała również gmina Sejwy. Siedziba pozostała we wspomnianym dworze. Taka
struktura obowiązywała do I wojny światowej.
W okresie II Rzeczypospolitej, jak również po II wojnie światowej, z wyjątkiem okresu okupacji niemieckiej, w kraju obowiązywał stary podział administracyjny. Z powodu zniszczenia budynków
dworskich, gmina Sejwy, z zachowaniem nazwy, została przeniesiona
do Puńska. Na mocy uchwały Rady Ministrów z 25 czerwca 1952 r.
w kraju przeprowadzono kolejny podział administracyjny. Obejmował
on również regulację jego struktury i nazw. Długa droga starostwa
Sejwy, relikt epoki pańszczyźnianej dobiegła końca, dając początek
historii gminy Puńsk.
Benjaminas Kaluškevičius
KSIĄDZ JUOZAS JUOZAITIS – PARTYZANCKI
ORGANIZATOR, OBROŃCA NIEPODLEGŁOŚCI
W LATACH 1918-1919
W ramach obchodów w 2018 roku 100-lecia odzyskania niepodległości Litwy, dużo uwagi poświęca się wolności kraju, językowi litewskiemu oraz ludziom, którzy przyczynili się do obrony niepodległości.
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Jedna z wielu historia życia księdza Juozapasa Juozaitisa świadczy
o tym, jak trudna i skomplikowana droga prowadziła do niepodległości. Ks. J. Juozaitis był ofiarą reżymu totalitarnego. Urodził się
w 1884 roku w byłej guberni suwalskiej, w wielodzietnej chłopskiej
rodzinie. Jako jedyny z pięciorga braci uczył się w sejneńskim seminarium duchownym. Dał się poznać jako zdolny seminarzysta, był
jednym z wydawców seminaryjnej rękopiśmiennej publikacji „Jaunimo draugas” („Przyjaciel młodzieży”). Święcenia kapłańskie otrzymał w 1908 roku. Jako wikariusz służył w kilku parafiach na Litwie
i w Polsce. Przełożył z obcych języków dwie książeczki o treści religijnej, pisał artykuły do wydawanych w Sejnach periodyków „Šaltinis” („Źródło”), „Vadovas” („Przewodnik”) oraz wydawanego
w Wilnie (Vilnius) „Viltis” („Nadzieja”).
Ogłoszenie niepodległości w 1918 roku powitał w parafii Urdomin (Rudamina) w rejonie łoździejskim (Lazdijai), gdzie był wikariuszem. W obliczu poczucia patriotycznego obowiązku przyłączenia
się do umacniania niepodległości, zaciągnął się w szeregi jej obrońców. Spośród wiejskiej młodzieży z rodzin chłopskich i pracowników
dworskich z urdomińskiej i okolicznych parafii organizował ochotników do partyzantki. Dbał o ich zaopatrzenie w broń. Osobiście dowodził podczas walk z nieprzyjacielem. Taka działalność księdza nie
podobała się wrogom niepodległości Litwy. Został postawiony przed
kurią diecezjalną i pod koniec 1919 r. suspendowany. Do 1930 r. pracował w Kownie. Następnie pomieszkiwał u krewnych i przyjaciół.
Jako zasłużony działacz społeczny otrzymywał państwową pensję.
W 1945 r., w okupowanej już przez sowietów Litwie, biskup cofnął
suspendę i wyznaczył J. Juozaitisa wikariuszem parafii Grażyszki
(Gražiškiai). Był obserwowany i śledzony przez agentów NKWD.
W 1949 r. został aresztowany za aktywną antyradziecką działalność
agitacyjną oraz szkalowanie władzy radzieckiej. Skazano go na 10 lat
zesłania do Wiatłagu. Do Litwy powrócił w 1954 r. Przez rok czasu
ponownie służył w parafii Grażyszki. Zmarł w 1955 r. Został pochowany w Mariampolu (Marijampolė).
Gintaras Lučinskas
ZAMYSŁ WZNOWIENIA NIEPODLEGŁOŚCI LITWY, KTÓRY
ZRODZIŁ SIĘ NA FALACH JEZIORA DAUGAI LATEM 1917 R.
Daugi (Daugai) znane są już od XIII wieku. Pojawiające się od
XIV wieku liczne wzmianki w źródłach piśmiennych świadczą o tym,
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że ta miejscowość leżała na trasie przemarszu Krzyżaków do Trok
(Trakai) i Wilna (Vilnius). Tu znajdował się dwór Wielkiego Księcia
Litewskiego Witolda. Na mocy wydanego przez Aleksandra przywileju w 1503 r. Daugi stają się miastem. Na falach jeziora Daugai
zrodził się również zamysł wznowienia Niepodległości Litwy. Od tego
ważnego dla Litwy wydarzenia historycznego upłynęło 100 lat.
Pułkownik litewskich sił zbrojnych Konstantinas Žukas w swoich
wspomnieniach „Spojrzenie w przeszłość” („Žvilgsnis į praeitį”, Chicago, 1959, s. 417–421) pisał:
Stosunki z ks. Mironasem były wyjątkowo dobre, serdeczne,
przyjacielskie. Pewnego razu obydwaj rozmawialiśmy całą długą noc.
Wówczas opowiedział on o pewnym ważnym pod względem historycznym fakcie – odrodzeniu niepodległości Litwy.
Lipiec 1917 r. Dzień odświętny. Z Wilna do Daug przybyli goście,
w tym Państwo Smetonowie oraz nadzwyczajny powiernik Wilhelma [cesarz Wilhelm II – red.], naczelnik administracji cywilnej na Litwie doktor Zimmerle. Podczas obiadu Zimmerle w imieniu Wilhelma
dziękował Litwinom za duże wsparcie żywnościowe dla walczącego
frontu. Wiele rozmawiano na temat tego, że znaczenie Rosji słabnie,
a sojusznicy Zachodu wkrótce również będą rzuceni na kolana. Snuto
refleksje, że Niemcy przejmą rządy nad Europą, a być może nawet nad
całym światem…
Pod wieczór, zostawiwszy gości przy poczęstunku i rozrywkach,
nad jezioro udały się trzy osoby: Sofija Smetonienė, dr Zimmerle oraz
ks. Mironas. Wsiedli oni do łódki i popłynęli w głąb jeziora. Kiedy
byli już wystarczająco daleko od brzegu, p. Smetonienė i Mironas
kontynuowali rozmowę rozpoczętą w plebanii podczas obiadu. Dzielili się przemyśleniami na temat tego, że w przypadku, gdyby Rosja w
krótkim czasie miałaby się rozpaść, jest to najlepszy czas na rozważania o tym, że my, Litwini, powinniśmy niezwłocznie ogłosić zerwanie
z tym krajem wszelkich więzów. Całą noc prowadzono z dr. Zimmerle gorący spór. O świcie łódka dobiła do brzegu z przekonanym już
dr. Zimmerle. Uzgodniono, że w krótkim czasie uda się on do Berlina,
i powiadomi imperatora Wilhelma o zamiarze Litwinów oddzielenia
się od Rosji i ogłoszenia niezależnego Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Z Berlina dr Zimmerle powrócił z dobrą nowiną: Wilhelmowi
bardzo spodobała się idea proklamacji niezależnej Litwy. Dr Zimmerle
poradził nawiązać kontakt z dr. Erzbergerem, przewodniczącym Partii
Centrum w Reichstagu, z którego zdaniem cesarz bardzo się liczył. Tę
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myśl niezwłocznie podchwycili nasi i do Erzbergera zostali wydelegowani dr Šaulys, dr Purickis i jeszcze ktoś.
Przybyłą delegację Erzberger uważnie wysłuchał i w pełni poparł separację Litwy od Rosji. Poza tym, obiecał uzyskać od Wilhelma zgodę na zorganizowanie w tym celu przez Litwinów konferencji.
Zgromadzenie to odbyło się w dniach 17-23 sierpnia 1917 r. Z grona
jego uczestników wybrano Radę Państwową, której przewodniczącym
zasłużenie miał zostać dr Jonas Basanavičius – największy i niestrudzony krzewiciel litewskości. Ze względów zdrowotnych tej funkcji
nie objął. Na swoje miejsce zaproponował A. Smetonę.
Znany nam jest Akt Ogłoszenia Niepodległości z dnia 16 Lutego.
W jakimś stopniu wiemy, że w 1917 r. została zwołana Konferencja
Wileńska, jednak zazwyczaj brakuje już wiedzy, z jakich powodów ta
konferencja się odbyła w okresie okrutnej okupacji. Ten ważny fakt
historyczny powinien być przedstawiany w szerszym świetle.
Sigitas Birgelis
ZAPOMNIANI LITEWSCY OCHOTNICY
W artykule zostali opisani puńscy i sejneńscy litewscy ochotnicy,
którzy walczyli i ginęli za wolność ojczyzny. Wiedza o nich jest dosyć
skąpa. Niewiele informacji zawierają również źródła pisane. Ci, którzy
mogliby opowiedzieć o nich więcej, dawno już opuścili świat doczesny, a za ich życia unikano rozmów na ten temat.
Pierwsze zastępy ochotników powstały w październiku 1918
roku. 29 grudnia tego samego roku wezwano naród do obrony wolności Litwy. Ochotnikom oferowano utrzymanie, miesięczne wynagrodzenie w wysokości 100 marek (osobom pozostającym na ich utrzymaniu – po 50 marek), własność ziemską.
To nie przywileje i korzyści osobiste skusiły młodych ludzi
z Puńska i Sejneńszczyzny do przyłączenia się do ochotniczych grup.
Większość z nich, po zakończeniu walk, powróciła do rodzinnych
stron. Im, jako osobom spoza terytorium Litwy, nie przysługiwał status ochotników litewskich.
Stanislovas Sajauskas
LIT – NARODZINY LITEWSKIEJ WALUTY
W artykule opisano historię powstania pierwszej litewskiej waluty „lita” (banknotów tymczasowych). Ma ona bliski związek z ogło-
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szeniem niepodległości Litwy 16 lutego 1918 r., zakończeniem I wojny
światowej oraz obiegiem wprowadzonych przez niemieckie władze
okupacyjne na Litwie walut – ostrubla i ostmarki. W tamtym okresie
Litwa była osłabiona działaniami wojennymi. Nie istniały żadne przesłanki ekonomiczne do wprowadzenia własnej waluty, mającej pokrycie w złocie lub innych dobrach narodowych. W latach 1918-1922
na Litwie obowiązywał obieg ostrubli i ostmarek. Był to podatny na
inflację pieniądz wykreowany specjalnie do użytku na wschodnich terenach okupacyjnych Niemiec. W trzecim kwartale 1922 roku inflacja
stała się niekontrolowalna. Rząd Litwy zdecydował o niezwłocznym
wprowadzeniu waluty tymczasowej. Za propozycją Vaclovasa Vaidotasa, została ona nazwana litem, natomiast 1/100 jej część – centem.
W trybie pilnym w drukarni Otto Elsnera w Berlinie zostały wybite monety o nominałach 1, 5, 10, 20 i 50 centów oraz wydrukowane
1 i 5 litowe banknoty. Oznakowano je datą 10 września 1922. Nowa
waluta do obiegu została wprowadzona 1 października 1922 według
kursu wymiennego 1 lit = 175 ostmarek. 10 LTL odpowiadało wartości
1 USD. Wartość 1 lita wynosiła 0,150462 g czystego złota.
W artykule zaprezentowano wizerunki wszystkich tymczasowych litów i centów autorstwa artysty Adomasa Varnasa. Banknoty zostały wydrukowane na papierze kiepskiej jakości, bez żadnych
znaków wodnych. Były łatwe do podrobienia i szybko się niszczyły.
Z tego powodu w krótkim czasie zostały zamienione na bardziej trwałe, kolorowe i odporne banknoty. Były one drukowane w drukarni Andreasa Haase w Pradze i datowane dniem 16 listopada 1922 r.
Kęstutis Žemaitis
POBYT BISKUPA ANTONIEGO KARASIA W MARIAMPOLU
(LATA 1920-1926)
Istnieje niewiele wzmianek w źródłach pisanych z okresu pobytu biskupa Antoniego Karasia (Antanas Karosas) w Mariampolu
(Marijampolė), gdzie sprawował rządy nad litewską częścią diecezji sejneńskiej. Dosyć trudno opisać ten etap jego życia i działalności, a tym
bardziej dokonać oceny. Jednak z nielicznych informacji historycznych
można formować wnioski, że duszpasterz zasłużył się nie tylko Kościołowi Katolickiemu na Litwie, lecz również całej społeczności litewskiej.
Ten zamknięty w sobie, ale wykształcony, poczciwy, mądry i zachowujący umiar w polityce duszpasterz, mimo pobytu w pewnym sensie na
zesłaniu, potrafił zarządzać podległą mu częścią diecezji.
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Ostatni ordynariusz sejneński bp. A. Karaś został pierwszym
biskupem diecezjalnym Wyłkowyszek (Vilkaviškis). W ten sposób
nowa diecezja w pewnym znaczeniu przejęła tradycje i historyczną
kontynuację poprzedniej instytucji.
W tamtych niespokojnych i trudnych czasach bp. A. Karaś pozostał wysoko cenioną osobowością.
Deimantė Aidukaitė
OSOBLIWOŚCI ŚLUBNE PARAFIAN LISZKOWA
W LATACH 1922-1939
Głównym przedmiotem badań była księga małżeństw parafii wyznania rzymskokatolickiego w Liszkowie (Liškiava) w latach
1922-1939, zaś celem artykułu – analiza i prezentacja specyfiki obyczajowości małżeńskiej parafii oraz jej odwzorowanie w charakterystycznych wpisach odnoszących się do małżeństw. Granice chronologiczne obejmują lata 1922-1939 – od pierwszego do ostatniego wpisu
w księgach metrykalnych.
Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė
DWA NIEZNANE GROBY W OLICIE
Juozas Labokas urodził się w rolniczej rodzinie (rodzice posiadali 60 ha ziemi) we wsi Medeikiai, gmina Wewirzany (Veiviržėnai),
powiat Kretynga (Kretinga). Z czasem rodzina powiększyła się
o trzech synów i pięcioro córek. Na Uniwersytecie Witolda Wielkiego
Juozas Labokas studiował filologię litewską. Pisał artykuły do periodyków „Gimtoji kalba” („Język ojczysty”), „Naujoji Romuva”, „Rytas” („Poranek”) i in., w których poruszał różne kwestie językowe.
Juozas zachorował na gruźlicę. Leczył się w sanatorium „Aukštoji
Panemunė” w Kownie, jednak stan jego zdrowia nie ulegał poprawie.
Około 1935 roku rozpoczął leczenie w Sanatorium Leczenia Gruźlicy
w Olicie (Alytus). Okres kuracji wynosił jeden rok. Po upływie tego
czasu J. Labokas nie wyjechał, ponieważ zatrudnił się w szpitalu. Pracował na różnych stanowiskach – był m. in. sekretarzem, księgowym
i administratorem.
19 października 1946 r. grasujący w Olicie Mykolas Gulbinas
i major NKWD Grigoriew przybyli do Sanatorium Leczenia Gruźlicy i aresztowali J. Labokasa. Będąc wątłego zdrowia pojmany źle
zniósł zastosowane wobec niego metody przesłuchiwania. Po około
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tygodniu półżywy został przewieziony do rejonowego szpitala, gdzie
w krótkim czasie zmarł. Został pochowany przy szpitalnym ogrodzeniu
w obecności funkcjonariuszy NKWD.
Konstantinas Bajerčius urodził się 24 października 1903 r. Był on
szóstym dzieckiem w zamożnej rolniczej rodzinie, w której wychowało się sześciu chłopców i cztery dziewczynki. Pierwsze lata życia Konstantinas spędził w położonej na suwalkijskich (Suvalkija, określenie
Suwalszczyzny) równinach pięknej wsi Pajotijai (Čebatoriai), gmina
Błogosławieństwo (Plokščiai), powiat Szaki (Šakiai).
Wybrał zawód pedagoga, pracował w kilku szkołach podstawowych. Olita była ostatnim i najbardziej tragicznym miastem w jego
życiu.
K. Bajerčius – nauczyciel i inspektor Seminarium Nauczycielskiego w Olicie – został aresztowany 7 grudnia 1946 r. Współcześni mu twierdzą, że został skatowany w ciągu jednej nocy. Nie jest
znane miejsce jego pochówku. Prawdopodobnie znajduje się ono
w lasku sosnowym nieopodal siedziby KGB.
Co łączy tych dwóch synów Żmudzi i Suvalkiji? Oboje byli
w niemal tym samym wieku: Konstantinas zaledwie dwa lata starszy od
Juozasa. Oboje urodzili się w zamożnych wielodzietnych rodzinach
rolników. Oboje chcieli się kształcić i w tym celu przezwyciężali
wszelkie przeszkody. Pracowali na rzecz lituanistyki, lecz los nie pozwolił im dokończyć najważniejszych dzieł w tej dziedzinie.
Do Olity przybyli w tym samym roku (1935) – Juozas na leczenie, a Konstantinas do pracy jako nauczyciel w szkole podstawowej
w Lelionys. Po kilku latach pracy w różnych szkołach podstawowych,
K. Bajerčius w 1941 r. zatrudnił się w Seminarium Nauczycielskim
w Olicie.
Tragicznej w skutkach późnej jesieni 1946 roku Juozas i Konstantinas zostali pojmani i sadystycznie skatowani przez tych samych
oprawców. Oboje mieli niedawno ukończone 40 lat. Oboje z uporem
milczeli, dlatego egzekucja trwała od jednej do trzech dób.
Dwa tajemnicze, nieznane groby w Olicie, w których spoczywają dwaj bracia wspólnej niedoli, którzy walczyli uzbrojeni
w Słowo.
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SUMMARIES OF THE ARTICLES
IN THE LABIRYNTH OF YOTVINGIAN TIMES
Kęstutis Subačius
THE SECOND CENTURY SUDOVIAN COLONY NEAR
THE NORTHERN WALLS OF THE ROMAN EMPIRE
The history of Lithuania on the world stage was constructed not
by the Lithuanian historians, but by Polish, German or Russian ones,
and was dominated by the legendary West Gothic history that located
them in the area of the origins of Aesti /Baltic culture; the dominance
of the claims of the Slavs - Poles and Russians to the lands of the Baltic
culture was felt. Until the restoration of the state the historiography of
the ethnic Lithuanian lands of the Sudovian region was not present at
all; bits and pieces of the episodic history were intentionally distorted
and had no relation to the Baltic nature. We must be grateful to the
prominent scientist Marija Alseikaitė-Gimbutienė who expanded the
boundaries of the recognition of the Baltic cultures and uncovered
the forgotten history of the Lithuanian ethno genesis in her work
Baltai priešistoriniais laikais: Etnogenezė, materialinė kultūra
ir mitologija (1985, Vilnius). The beginning of the 19th century is
extremely successful with regard to the Lithuanian history as a field
of science. Eugenijus Jovaiša published two monographs, namely,
Aisčiai. Kilmė (2013, Vilnius) and Aisčiai. Raida (2014), in which
he presents a summary of his long scientific experience and the
materials accumulated in archaeological research. For the first time
in the history of Lithuania his works present and ground the integral
theory of the origin of the Lithuanian nation as a result of migration
processes of the representatives of the Western Aestis, the Wielbark,
the Galindian, and the Sudovian culture. The most important fact is
that Jovaiša’s works denied Jordan‘s legendary theory of the origins
of West Goths and, on the basis of archaeological research, proved
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the dependence of the territories on both sides of Vysla and Oder to
the culture of Aestis /Balts. To us, the representatives of the current
Sudovian region, Eugenijus Jovaiša’s newly revealed descriptions of
the Ptolemy European Sarmaty and the Great Germanic people are
very important, but the second name of the Sudinians, which is taken
by Jovaiša from the Ptolemy’s description of the Germanic people, is
especially significant to the Lithuanian history as a field of science. It
expands the boundaries of the Lithuanian origin research, clarifies the
understanding of the position of the Sudinian culture in the Lithuanian
genesis as well as presents the links of historical course with the
further development of the Baltic culture.
The article, based on Eugenijus Jovaiša’s localization of the
second Ptolemy Sudinians near the northern walls of the Roman
Empire, which were built along the Danube River in front of the
Roman Noricum province, contains important arguments about the
trading relations between the Sudovians and the Romans, which lasted
for many centuries, emphasizes the importance of the Amber Road
in the development of the Aestis, and makes assumptions about the
toponym Sudeten Mountains as originating from the onym sudini. In
addition, Jovaiša gives some insights into the mission of the Aestis
(6th century) to the emperor of the East Gothic Empire, Theoderic
the Great, which were aimed at restoring the trade links and seeking
a union against the aggressive Avars who were patronized by the
Byzantine Empire.
The paper argues that even after eight hundred years of the
inclusion of Ptolemy‘s Sudinians into the history of the world, the
second Sudovians of Ptolemy who, during the first centuries after
Christ, actively participated in the life of the Aestis tribes and helped
to create the Galindian-Sudovian culture in the ethnic lands of the
Aestis, are still discovered near the Danube river.
Romualdas Grigas
A HISTORIOSOPHICAL VIEW ON EUROPEAN MENTALITY
AND YOTVINGIANS
The article critically assesses the Europos mentaliteto istorija
(1998 edition), which was popular until the recent times (the end of
the 20th century). The author of the work shows his short-sightedness,
since there are no references to the existence of the Aesti-Baltic ethnic
group and their culture in the text.
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The ancestors of Yotvingians are shown as the oldest people of
Europe, which might have had direct contact with the Celts (before
Christ), who also cherished high moral (spiritual) culture. This
tribe disappeared due to the pressure from Slavs (and partly from
the Teutonic Order), who had lower moral (spiritual) culture. Its
disappearance significantly weakened the vitality of the Lithuanian
nation as well as the continuity of the Aesti-Baltic culture. Part of the
Lithuanian tribes also disappeared within the expansion of the Slavs.

LINGUISTIC INSIGHTS
Algis Uzdila
HOW MUCH OF THE LITHUANIAN LANGUAGE
CAN BE FOUND IN THE SURNAMES OF POLES (N–Ż)?
The law office of the Grand Duchy of Lithuania, whose official
language was Polish, was involved in the process of creating the
Lithuanian names. Therefore, there are so many Slavic elements
preserved in the names, including the suffixes: -ausk- (-owsk-),
-avič- (-awicz), -evič- (-ewicz), -ick- (-ick-), -insk- (-ińsk-), -evsk(-ewsk-). The Slavic lexicon penetrated the Lithuanian common
language through the law office, the court and the church. Some of
the words became the basis of names, such as: Bačkaitis, Bačkauskas,
Bačkevičius, Bačkis, Bačkys, Bačkius, Bačkulis, Bačkūnas, Bačkus,
Bačkutis.
The history shows that the Lithuanian culture had little influence
on the Polish culture; on the contrary, the Polish culture had a big
effect on the Lithuanian culture. Throughout the history many
Lithuanians settled in Poland and were polonized. Today, only the
surnames reveal the Lithuanian origin of some people. In Poland, there
are many names that could have been formed only under the influence
of the Lithuanian language. They reflect identical or almost identical
forms of Lithuanian names (Adomenas, Andrukajtis, Atkaczunas,
Augustajtys, Balkus, Degutis), or they retain only some elements of
Baltic origin (for example: suffixes -uć, -ejko, -ojć, -un, -ul – Boruć,
Kłunejko, Jankojć, Jasielun, Audul). Among the analysed forms there
are also names that did not survive in Lithuania, but were preserved in
the Polish-speaking environment.
In the article, the names are presented in alphabetical order. In
this volume, the author analyses the origin of names from N to Ż.
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Vilija Ragaišienė
THE LEXICON OF THE PUNSKAS AND SEINAI DIALECTS:
THE USAGE OF LOANWORDS
The article deals with the loanwords used by speakers of the
Punskas and Seinai dialects which are classified as the western part
of Southern Aukštaitija. Relaying on written and audio sources, the
author tries to describe the loanwords used by Lithuanians living in
Poland, as well as to show the similarities and differences between
the Punskas and Seinai dialects and the dialects of the neighbouring
south-western territories of Southern Aukštaitija.
The study found that there were the same tendencies in the
usage of loanwords in the Punskas and Seinai region as well as in
the neighbouring south-western territories of Southern Aukštaitija:
1) due to close connections with the Slavic languages, most of the
loanwords are of Slavic origin, there are significantly fewer words
from the German language (most of them came through the Slavic
languages ), 2) the loanwords describing no longer existent reality die
out, 3) there are numerous hybrid vocabulary items.
Most of the loanwords are adjusted to the Lithuanian lexicon in
accordance with the general laws of phonetics and morphology, adding
the necessary suffix. In the Punskas and Seinai dialects as well as in
the neighbouring Southern Aukštaitija dialects some of the loanwords
sound Slavic, while other ones are changed and differ greatly from
the original source. Most of the loanwords name household items,
character features, physical and physiological activities, as well as
abstract phenomena and things.
Petras Grėbliūnas, Jovita Nevulytė-Grėbliūnienė
ON THE PREPOSITIONS OF THE PUNSKAS DIALECT
(PART II)
The second part of the article is a continuation of the overview
of the use of prepositions in the Punskas dialect. The article presents
polysemous prepositions (Lithuanian: daugiareikšmiai prielinksniai):
paskui, per, pirma, po, prie, prieš, priešais, pro, pusė, pusėj, pusiau,
su, sulig, tarp, tarpe, tarpu, terpu, už, virš, viršun and prepositions
which in the grammar of the Lithuanian language are referred to as
monosemous (Lithuanian: vienareikšmiai prielinksniai): anapus,
aplink, aplinkui, aukščiau, cies, dėkà, išilgai, kraštè, link, noc,
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pakraštỹ, palei, pasak, prieky, skersai, šalia, užpakaly, vidury, viduj,
vietoj, žemiau. Two prepositions borrowed from the Polish language
are discussed separately: opruč and vedluk (Polish: oprócz, według).
Prepositions, or more precisely their literary forms, are given in
alphabetical order, while the dialect forms are not discussed, but only
presented in sentences which illustrate their use. Less frequently used
prepositions which exist only in dialect forms, such as noc, cies make
the exception. However, it does not mean that they do not exist in other
forms or are not known. At the end, there is a short summary and a
table that lists prepositions. The presented material indicates that the
majority of prepositions are used by speakers of the Punskas dialect in
the same way as in the literary variant of the Lithuanian language as
well as in other dialects, especially of Southern Aukštaitija, from the
Republic of Lithuania. The differences mainly concern their syntax.
Differences in meaning between the dialects and the literary forms are
due to several factors, such as linguistic environment, history of the
area and linguistic contacts, bilingualism of the population, archaic or
internal development of the dialect itself.
Jūratė Čirūnaitė
HOW WERE THE BOYARS FROM THE Gardinas DISTRICT
CALLED IN 1565?
The Military Census of the Grand Duchy of Lithuania from 1565
names 241 boyars from the Gardinas district. There were 232 men
and 9 women registered, together with their their horses, the list of
riders and the infantry equipment. The article discusses the structure
of the census, describes the ways of recording the members and
servants of the boyars’ families whose men were sent to the army, and
investigates the nobility names. Men‘s names are divided according
to their first names and possible surnames, while women’s names are
divided according to their first names and family names. The naming
types are subdivided into naming methods. While describing the ways
of naming, the attention is drawn to those names that are composed
of only first names, as well as those containing additional elements
(generic words explaining personal names). Recording a person, the
name of the place of origin is sometimes mentioned or the place where
the horse comes from. The structure of naming of men and women is
investigated.

327

IN THE MEANDERS OF HISTORY
Juozas Vaznelis
THE NOBILITY OF THE PUNSKAS REGION
The article describes the nobility of the Punskas region. The
nobles are legally privileged caste of the noblemen in the Kingdom of
Poland, later in the Grand Duchy of Lithuania and in the Republic of
the Two Nations. This caste had civil and political rights.
All the representatives of the nobility were theoretically legally
equal. After the rebellion in 1831 the nobility faced with the elimination
of their caste. All those who could not prove having belonged to the
nobility were deprived of their privileges.
The nobility list of 1838 – 1860, found in the documents of the
Suvalkai State Archive, includes 469 noblemen. In 1897 there were
3666 noblemen in the province of Suvalkai, 760 in Marijampolė, 210 in
Suvalkai, and 421 in Seinai. 147 nobles studied in the Seinai Seminary
in 1826 – 1914. It is unknown how many nobles there were in Punskas.
Since 1808 until 1815 in the margins of the documents personal
status was marked: a nobleman, a burgher, a peasant, a Jew. The
noblemen were the mayors, governors, squires, economists, clerks,
etc. Among the nobles of the Punskas region there are Kazimieras
Birgelis, a landowner from Cirailiai (1787), Leonovičius, who lived in
the Punskas Rectory (1808), Jokūbas Olševskis, the vicar of the Seivai
economy (1809). Two pastors of the Punskas parish were noblemen,
one of them was pastor Antanas Laurinavičius. In the Punskas parish,
only a few descendants of the noble birth have survived to this day,
including Sigitas Birgelis from Punskas.
Kostas Leončikas
MYKOLAS PRANCIŠKUS KARPAVIČIUS AS
THE FIRST BISHOP OF VYGRIAI
Mykolas Pranciškus Karpavičius was the most famous preacher of
the second half of the 18th century in the Republic of the Two Nations,
a public figure, the first Bishop of Vygriai, known only to a narrow
group of specialists, since very little has been written about him so
far. He was a man of epoch of the Church and the Enlightenment.
There is only a little mention in the Polish sources of the fact that
the bishop was of a Lithuanian descent. He began preaching in the
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refectory while studying in the seminary. His sermons were preached
not only in churches, but also through the meetings of the Supreme
Tribunal of the Grand Duchy of Lithuania in Gardinas and Vilnius.
King Stanislovas Augustas valued him very much. His sermons were
published while he was alive and after his death.
Marius Talutis
THE GRADUATES OF THE SEINAI SEMINARY
AS THE DEVELOPERS OF THE EARLY 20th CENTURY
LITHUANIAN STATE POLICY
In 2018 we are celebrating two special jubilees: 200 years since
the establishment of the Seinai Diocese and 100 years since the
Independent State of Lithuania was declared. This article aims to
combine both of these anniversaries in search of interfaces through the
social and political activities of the alumni of the Seinai Seminary. Many
of the students of the Seinai Seminary held important public office,
organized and participated in the historic Lithuanian conferences, thus
contributing to the work of the development of a young state and civil
society. The conclusions confirm that the priests who graduated from
the Seinai Priesthood Seminary had a crucial role in the state building
work striving for the Independence in 1918 as well as the preservation
of the national identity in the subsequent periods of occupation.
Sigitas Birgelis
“KNYGNEŠIAI” OF PUNSKAS AND SEINAI REGION
There is no equivalent in any language of the world „knygnešys“.
In other languages this term is often translated as a „book smuggler“.
From the point of view of the tsarist Russia our “knygnešiai”
(booksellers/book carriers/book distributors) were smugglers.
After the rebellion of 1863, when the tsarist government of
Russia prohibited the Lithuanian press, the period of “knygnešiai” and
“daraktoriai” in Lithuania and beyond began. This period awakened
the gigantic potential of the nation, infused people‘s hearts with
love for people, language, culture, literature, and books. The future
revolutionaries of the future Lithuanian nation grew up and matured
in poverty schools, who, when the time came, invited the people to
freedom and independence.
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The towns of Punskas and Seinai gave birth to a large number
of “knygnešiai”, who, at the risk of their lives, liberties, personal or
family assets, distributed Lithuanian books and press. Among them
there were priests and secular people, intellectuals and ordinary
people.
The Seinai Spiritual Seminary, which was established in 1826,
played a vital role in the revival of the Lithuanian nation. It was the
distribution centre of illegal books across Užnemunė. The seminarians
distributed the press in various ways, they spread it across the dioceze
while going on their holidays, distributed it to their relatives who
came to the seminary, sent them by post by placing or wrapping it in
Russian newspapers. Four manuscript publications were edited in the
Seminary.
There were a lot of “knygnešiai” in our country. Not all of their
names are known to the public today. Some people have almost
disappeared from our collective memory. Some of them were from
the caste of the clergy, such as Priest Antanas Milukas, Pastors of the
Punskas Parish Simonas Norkus and Motiejus Simonaitis. The most
well-known among the secular “knygnešiai” were Vincas Markevičius
from Giluišiai village, Karolis Petruškevičius from Žagariai, Povilas
Matulevičius from Kreivėnai and others. This article focuses on less
known or forgotten but worthy “knygnešiai” of our country.
Algimantas Katilius
PASTORAL, SOCIAL AND CULTURAL ACTIVITIES
OF THE SEINAI (AUGUSTAVAS) DIOCESE IN THE 19TH
AND THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY
In the 19th and the beginning of the 20th century the liturgical
language was Latin. Local languages were used in supplement
services, preaching, catechizing, and singing. In the first half and
the middle of the19th century in the Diocese of Seinai (Augustavas)
the Polish language was used for various reasons in the additional
services and singing. It is hard to say how much of the services and
singing was performed in the Lithuanian language: there is a lack of
historical data about this fact. However, it was definitely used in the
Lithuanian parishes. The beginning of the movement in the churches
for the replacement of the Polish language needs to be linked to the
Lithuanian national revival. This movement began after the repression
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of the 1863-1864 rebellion and it achieved its peak at the end of the
19th century and the beginning of the 20th century. First of all, this
national revival began with the seminarians studying at the Seminary
of Seinai. Upon the completion of the seminary, the priests who
understood the nationality sought to spread the ideas of national
revival in the parishes. They quickly discovered abnormal situation
when the Polish language was used in the Lithuanian parishes. In pure
Lithuanian parishes the transition from Polish to Lithuanian took place
without any major incidents. Misunderstandings, and even disputes
that led to bloodstocks, arose in mixed parishes (mainly in the ethnic
divide), and in those in which fewer or more Polish people lived. As
far as the Polish community is concerned, it should be noted that there
were few ethnically pure Poles, and ethnic Lithuanians, who were
becoming Polish for one reason or another, called themselves Poles
(here the priests of the Polish orientation who worked in the parishes
played a significant role in the process of becoming Polish). However,
it should be noted that in the Diocese of Seinai (Augustavas) there
were few problematic parishes where the struggle for the language
took place. Linguistic disputes in the parishes essentially ended before
the First World War.
As regards the social activity of the priests of the Diocese of
Seinai (Augustavas) it should be emphasized that in the first half
and in the middle of the 19th century it was poor. The clergy in the
parishes confined themselves more to pastoral concerns. However,
during this period, the clergy, who took care of education issues, tried
themselves in literature. A larger involvement in the public cultural
activities is associated with the transportation of illegal Lithuanian
press (“knygnešystė”), its distribution, and the organization of its
spreading. Now, according to available data, about one hundred of
diocesan priests in Seinai (Augustavas) Diocese were involved with
secret Lithuanian press.
Widespread cultural opportunities appeared at the beginning of
the 20th century. During this period, the social activity of the clergy
was mainly expressed through the participation in the activities
of associations. The priests of the Lithuanian Diocese of Seinai
(Augustavas) were mostly involved in the activities of the Education
and Charity Society “Žiburys” („Light“). This association was founded
at the beginning of 1906 in Marijampolė, and its priests were the main
creators. The branches of the „Žiburys“ Society were established
in 63 locations. The significance of priests in the activities of this
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society is evidenced by the fact that in 57 units the priests occupied
the position of the Chairman of the Board. A number of priests were
still the members of the Board of Directors. One of the main goals of
the Society was the creation of parish schools. Libraries and reading
rooms were an important form of work in the units. The society took
care of the shelter creation and charity. The clergy also participated in
the organization of farmers and workers.
One of the most significant manifestations of the cultural and
intellectual activity of the clergy was the establishment of a printing
house in the centre of the Diocese and the publication of the weekly
publication “Šaltinis” („The Spring“). The „Šaltinis“ became one of
the most read not only in the Diocese of Seinai (Augustavas) but was
widely known elsewhere in Lithuania. Other periodicals were also
published in Seinai, e.g. “Vadovas” (“The Handbook”) for the priests.
The Seinai Printing House did a lot of work in book publishing. Thus,
Seinai in the beginning of the 20th century became one of the three
Lithuanian press centres after Vilnius and Kaunas.
Barbora Vileišytė
ANTANAS BARANAUSKAS - THE BISHOP OF SEINAI
The article deals with the classic of Lithuanian literature, Bishop
Antanas Baranauskas, his works, and his attempts to solve the conflicts
between the Lithuanian and Polish congregation in the Diocese of
Seinai.
When the upheaval began due to the additional services in the
Lithuanian and Polish languages, Antanas Baranauskas instructed the
administrators of the parish not to impose one of the languages but to
coordinate according to what language people speak in a particular
place. He prepared and sent a questionnaire to the parishes asking
in which languages - Lithuanian or Polish - services, processions,
funerals, singing or preaching were performed. During his visits,
A. Baranauskas himself spoke a sermon in the local language, trying
to conform to the Dzūkai he used Dzūkai dialect.
Antanas Baranauskas tried to adhere to the principle of equality
and as a Lithuanian, he tried not to patronize Lithuanians, not to
instigate already angry people. Unfortunately, in the face of passion,
he began to apply the principle of equality mechanically.
The senior priests were in a range with the Bishop of Seinai,
who condemned the established custom to make the tsar‘s officers
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drunk, playing cards and, in general, the splendour at the parish, and
the poverty in the churches. A. Baranauskas demanded the opposite:
asceticism in everyday life, but dignity and chastity in the churches,
he did not allow to simplify the liturgical ritual.
By the end of his life, A. Baranauskas admitted that all his life
had been erroneous and full of mistakes, that God had given him a lot
of wisdom but withheld from practical state of mind. During those
five years in the throne of the Bishop of Seinai, he repeatedly lacked
common sense in solving complicated national relations, but he was
full of tolerance.
Antanas Baranauskas left the deep traces in Lithuanian literature.
He created more than 30 religious songs. His Christmas and Easter
hymns, which have been sung for two hundred years in the churches of
Lithuania and by the Lithuanians all over the world, have become the
classics of Lithuanian religious poetry. Having received the assurances
of the tsarist government that the prohibition of the Lithuanian press
would be abolished, A. Baranauskas undertook a huge work - the
translation of the Holy Bible into the Lithuanian language which was
interrupted by the unexpected death.
Witold Jemielity
BISHOP ANTANAS BARANAUSKAS
The article by Professor Witold Jemielity, a Polish priest and
theologian scientist, provides some interesting facts about bishop
Antanas Baranauskas.
Antanas Baranauskas was appointed Bishop of Seinai by Pope
Leon XIII on August 2nd in 1897. The Ingres was in the Cathedral
on December 28th in 1897. Baranauskas was then 62 years old. The
Bishop of Seinai first began attending parishes. He had to inform
the governor about his visit to other decanates 7 days in advance.
Violating this procedure impended a huge penalty.
Bishop A. Baranauskas devoted special attention to the
catechization of children. Only a few of them attended school. Religion
was taught twice a week. He ordered the priests to organize meetings
with the little believers twice a week all year round. In the diocese this
was a real innovation, since catechization meetings were only held on
Sundays.
After 1904, when the prohibition on the Lithuanian press in Latin
letters was abolished, the Lithuanian national movement began its
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strong manifestation, and the Polish-Lithuanian conflict arose due to
the additional service. In this respect, the Bishop remained neutral.
In the decrees of his visits he highlighted the need to preserve old
customs during the Sunday services and not to change anything
without the consent of the diocesan authorities. More than that, in 1909
Poles relied on the Bishop A. Baranauskas conclusions in the event of
disagreements over the language in Kalvarija. When he visited this
parish, he indicated that both nations – the Poles and the Lithuanians –
should keep their rights, so that no one would be deprived.
Bishop A. Baranauskas died on November 26th in 1902 due to
„brain attack“. The first attack came on him during the first lent, the
ninth and the last was deadly. The embalmed body of the deceased was
kept for four days in the chapel of the Bishop‘s palace, and then buried
in the Cathedral.
Kazimieras Baranauskas
THE SEIVAI COUNTY IN THE COURSE OF CENTURIES
Suvalkija, the southern part of the historic Sūduva, today the
geographical region of Poland, for long devastated and ravaged by the
crusaders, was eventually abandoned by its people in the 13th century
and became a blank and empty space, just “nobody’s land”. After the
Melnas Black Peace Treaty between the Grand Duchy of Lithuania and
the Order of the Teutonic Knights on September 27, 1422, Sūduva was
left for Lithuania, and the land started recovering from the lethargy.
About the middle of the 16th century, given the efforts of the
Polish and Lithuanian Queen Bonna, after the reform of the valaks,
Sūduva started turning towards a European civilization. The Merkinė
forests were colonized, forestry supervisors, hunters, beekeepers,
foresters, craftsmen started settling down in the forest openings. Kings
and dukes set up manors, palivarks, and villages around them. The
rulers entrusted the management and maintenance of the villages to
their representatives - established residences, for example, the villages
of Vižainis, Seivai, Kadariškės, Mockava.
The Seivai Manor was first mentioned in 1559, in the lists of the
inventory description in 1642, when Knight Jonušas Radvila, the Elder
of Seivai and Vižainis, rented the two neighbourhoods for 4 years to
Gotardas Budenbrukas. During the time of the GDL, Seivai became the
centre of two neighbourhoods. After 1795 Suvalkai fell under the rule
of the Russian Empire, the autonomous Kingdom of Poland, including
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the Seivai County, as a result of the collapse of both countries, with
the changing dependence of the countries. The headquarters remained
in the aforementioned manor. This structure was valid until the First
World War.
In the second year of the Rzeczpospolita, as well as after the Second
World War, apart from the German occupation, an old administrative
division in the country remained. The name of the Seivai Parish in
Punskas remained due to the demolition of the manor premises.
The decree of the Polish Council of Ministers on June 25th, 1952
was followed by another administrative redistribution, regulation of
structures and names. The long road of destiny did the Seivai County
experience, the relic of the slavery era definitely disappeared from the
eyes of the people, and the history of Punskas County began.
Benjaminas Kaluškevičius
PRIEST JUOZAS JUOZAITIS AS THE ORGANIZER
OF PARTIZANS AND THE ADVOCATE OF INDEPENDENCE
IN 1918-1919
In commemoration of the 100th anniversary of the proclamation
of independence in 2018, we recall the freedom of Lithuania, the
Lithuanian language and the people who advocated and defended
Independence. The story of the life of Priest Juozas Juozaitis, one of
thousands, reveals how difficult and complicated Lithuania‘s path to
Independence was. Priest J. Juozaitis became a victim of the totalitarian
regime. Born in a large family of a former peasant in the province of
Suvalkai in 1884, the only one of his five brothers studied at the Seinai
Priest Seminary. He was noted as a gifted cleric, one of the publishers
of the manuscript publication “Jaunimo draugas” („The Friend of the
Youth”) published in the seminary. He was consecrated a priest in
1908, worked as a vicar in several parishes in Lithuania and Poland. He
translated two religious books from foreign languages, wrote articles
in magazines published in Seinai, such as „Šaltinis“ (“The Spring”),
„Vadovas“ (“The Handbook”) and „Viltis“ (“The Hope”) which was
released in Vilnius. He greeted the announcement of independence in
1918 being a vicar in the Rudamina Parish (Lazdijai district). Feeling
a patriotic duty to contribute to the consolidation of Independence,
he became involved in the ranks of the advocates of freedom. He
organized the youth of villagers and manor labourers of Rudamina
and neighbouring parishes into partisan groups and took care of their
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arming. He himself guided them in the battle with the enemy. The
enemies of the Lithuanian Independence disliked such a priest. An
appeal was filed on him to the Diocese and at the end of 1919 he was
suspended. By 1930 he worked in Kaunas. Later he lived with relatives
and friends. He received a state pension as a worthy public figure. In
1945, in Lithuania already occupied by the Soviet Union, the Bishop
cancelled the suspension and assigned him as a vicar to the parish of
Gražiškiai. He was pursued and spied by the Soviet Security agents.
In 1949 he was arrested for active anti-Soviet agitation and slander of
the Soviet government, and was deported for 10 years to the Viatlagas
concentration camp. In 1954 he returned to Lithuania, and worked as
a vicar for a year in the Gražiškiai Parish. He died in 1955 and was
buried in Marijampolė.
Gintaras Lučinskas
THE IDEA OF LITHUANIAN INDEPENDENCE NURTURED
ON THE WAVES OF LAKE DAUGAI IN THE SUMMER
OF 1917
Daugai has been known since the 13th century, and from the
14th century it has been mentioned in various written sources, which
testify that the crusaders marched to Trakai and Vilnius through this
area. There was the estate of the Lithuanian Grand Duke Vytautas.
Since 1503 in Alexander‘s privilege Daugai has been called a town.
The idea of Lithuania‘s Independence was nurtured on the waves of
Lake Daugai. Today this important historical event in Lithuania is 100
years old.
The Colonel of the Lithuanian Army Konstantinas Žukas in his
Memoirs (A Look at the Past, Chicago, 1959, pp. 417-421) wrote:
The relationship with priest Mironas was particularly good,
sincere, and friendly. Once we talked with him all night. Then, like in
between, he told me about the fact of great historical significance - the
birth of the Independence of Lithuania.
July of 1917. A Holiday. Some guests came from Vilnius to
Daugai, among whom there were Mr. and Mrs. Smetonai and a special
trustee of Wilhelm, the chief of the civilian government in Lithuania,
Dr. Zimmerle. During dinner Zimmerle thanked on behalf of Wilhelm
to the Lithuanians for the great help with food, which the fighting
front of the Lithuanian side had. It was talked a lot about that no
longer Russia was an enemy, and soon the Western allies would be
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stumbled, then Germany would manage Europe, and perhaps the
whole world...
In the evening, having left the other guests to continue to have
fun, three people came by the lake from the Rectory: Mrs. Sofija
Smetonienė, Dr. Zimmerle and Priest Mironas. They sat on a boat and
drifted away into the lake. When they already were quite far from
the shore of the lake, Mrs. Smetonienė and Mironas continued the
conversation which was started at the Rectory at lunchtime. In their
opinion, if Russia collapsed rapidly, was it not the right time to think
then that we, Lithuanians, must promptly announce the complete
cessation of relations with it. All night there was a hot dispute with
Dr. Zimmerle. At the brink of the dawn, the boat finally drifted to
the shore with convinced Dr. Zimmerle. It was agreed that he would
soon go to Berlin, where he would tell Emperor Wilhelm of the desire
of Lithuanians to separate from Russia and proclaim the Independent
Grand Duchy of Lithuania.
Dr Zimmerle returned from Berlin with good news: Wilhelm
greatly appreciated the idea of proclaiming independent Lithuania.
Dr. Zimmerle advised to associate with Dr. Erzberger, the
Chairman of the Reichstag Centre, whose opinion was very much
appreciated by Wilhelm. This idea was immediately grasped, and
Dr. Šaulys, Dr. Purickis and somebody else were delegated to visit
Dr. Erzberger.
Erzberger listened with great attention to the delegation and
fully supported the separation of Lithuania from Russia. In addition,
he promised to nurture Wilhelm’s consent to allow Lithuanians to
convene a conference for this purpose. That conference was held on
August 17-23, 1917. The conference elected the Council of State,
whose chairman had to be Dr. Jonas Basanavičius, the biggest and
most tireless promise of Lithuanians, but he refused to do so because
of ill health and offered this seat to A. Smetona.
In fact, we know about the Independence Announcement Act on
February 16th. Also, as far as we know, in 1917 the conference was
convened in Vilnius, but we do not know why the conference took
place in the period of occupation. This historical and important fact
should be given more attention.
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Sigitas Birgelis
FORGOTTEN LITHUANIAN VOLUNTEERS
This article talks about Lithuanian volunteers from Punskas and
Seinai regions who fought and laid their heads for the freedom of
their homeland. Relatively little is known about them. Written sources
provide almost no information about them. Those who could tell us
more about these people have gone to ‘Anapilis’ (passed away) long
time ago. When they were still alive, they avoided talking about it.
The first volunteer squads were created in October, 1918. That
year, on December 29th a proclamation to the nation was announced,
inviting to defend Lithuania‘s freedom. Volunteers were promised
maintenance, 100 Mark salary per month (volunteers‘ dependents - 50
Marks), and land ownership.
But young people from Punskas and Seinai marched on the ranks
of volunteers not for the privileges or personal benefits. Many of them
returned to their homeland after the struggle. They, as people living
outside the territory of Lithuania, were not recognized as volunteers
in Lithuania and could not obtain the status of a volunteer.
Stanislovas Sajauskas
THE BIRTH OF THE LITHUANIAN CURRENCY – THE LITAS
This article presents the history of the first Lithuanian currency
Litas (temporary banknotes). It is closely connected with the
proclamation of the Act of Reinstating Independence of Lithuania on
16 February, 1918, the end of the First World War and circulation of
the occupational German currency in Lithuania, the Ostruble and the
Ostmark. At that time Lithuania was impoverished by war and there
were no economic premises to introduce its own currency, backed by
gold or other national treasures. In 1918-1922 Lithuania was forced to
use Ostrubles and Ostmarks – inflationary money issued especially for
the use in Eastern areas under German occupation. During the third
quarter of 1922, when the inflation became reinless, the Constituent
Assembly of Lithuania decided to introduce immediately a temporary
currency of the country. Following the proposition by Vaclovas
Vaidotas, it was named Litas, and 1/100 part of it was named Centas.
By urgent procedure 1, 5, 10, 20 and 50 cents as well as 1 and 5 Lt
banknotes were issued in Berlin, Otto Elsner Printing House and
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marked by the date 10 September, 1922. They were introduced into
the circulation on 1 October, 1922 applying the exchange rate of 1
Lt=175 goldens (Ostmarks). 10 Lt were equated to 1 US dollar by law.
In that case, 1 litas corresponded to the value of 0,150462 g pure gold.
The article presents images of all the temporary litai and centai
designed by artist Adomas Varnas. The banknotes were printed on
the paper of poor quality, without any water marks. They were easily
falsified and quick to wear out, that is why they were soon replaced
by permanent, more colourful and more wearproof banknotes. These
were printed in Andreas Haase Printing House in Prague and dated 16
November, 1922.
Kęstutis Žemaitis
BISHOP ANTANAS KAROSAS IN MARIJAMPOLĖ
(1920 – 1926)
Bishop Antanas Karosas, living in Marijampolė and managing
the Lithuanian part of the Seinai diocese remained little noticeable
in written sources. This stage of his life and work is rather difficult
to describe and, thus, appreciate. However, from the scant historical
knowledge, we can get the impression that this pastor deserved much
not only to the Catholic Church in Lithuania, but also to the people
of Lithuania. Quite reserved, but educated, good-natured, wise and
politically minded pastor was able to manage the part of the diocese
being in some kind of exile.
Bishop Antanas Karosas, the last Ordinary of Seinai, becomes the
first bishop of Vilkaviškis. In this way, the continuation of traditions
and the historical continuity of the institutions to the new diocese are
transmitted.
During this troubled, difficult period, Bishop Antanas Karosas
remained a highly regarded personality.
Deimantė Aidukaitė
PARISH MARRIAGE CHARACTERISTICS OF LIŠKIAVA
FROM 1922 TO 1939
The main object of the research of the article is the Book of
Marriage Metrics of the Rome Catholic Church in Liškiava in 1922
- 1939. The aim is to analyse and present the generalities of the
parochial Catholic marital behaviours and to illustrate them by the

339
characteristic marriage records. Chronological boundaries include the
period of 1922 – 1939 when the first and last records were made.
Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė
TWO UNKNOWN TOMBS IN ALYTUS
Juozas Labokas was born in the village of Medeikiai, Veiviržėnai
Rural Municipality, Kretinga County in the family of farmers
(the parents had 60 hectares of land). Later, the family had three
more sons and five daughters. Juozas Labokas studied Lithuanian
at Vytautas Magnus University. He published articles in “Gimtoji
kalba” („The Native Language“), “Naujoji Romuva” („New
Romuva“), „Rytas“ (“Morning”) and others on various issues of
the Lithuanian language.
When he became ill with tuberculosis, Juozas was treated at the
“Aukštoji Panemunė” („High Panemunė“) sanatorium in Kaunas, but
he failed to recover from his illness. Therefore, he arrived in Alytus
tuberculosis sanatorium approximately in 1935. The course lasted for
one year. However, after a year, he did not leave, but started work
in the hospital. He worked in various positions, as a bookkeeper, an
accountant, an administrator, and others.
On October 19th, 1946, Mykolas Gulbinas who raged in Alytus
and NKVD Major Grigorjevas came to the Tuberculosis sanatorium
and arrested its employee Juozas Labokas. Being weak because of
poor health, he did not endure long interrogations. Approximately a
week later, almost deadly, he was taken to a district hospital where he
soon died. He was buried by the hospital’s fence in the presence of the
representatives of the NKVD.
On October 24th, 1903 Konstantinas Bajerčius was born. He was
the sixth child in the family. Six boys and four girls grew up in the
wealthy family of farmers. Konstantinas grew up in the beautiful
village of Pajotijai (Čebatoriai) of the Suvalkija Plains, Plokščiai
District, Šakiai County.
After choosing a pedagogical path, he worked in several primary
schools. Alytus is the last and most tragic city in his life.
On December 7, 1946 the inspector of the Alytus Teachers‘
Seminary, teacher Konstantinas Bajerčius was arrested. The
contemporaries claim that he was tortured one night. The burial site
is unknown, it is said that it could be in the pine forest, near the KGB
headquarters.
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What connects these two sons of Samogitia and Suvalkija?
Both were almost of the same age: Konstantinas was only two years
older than Juozas. Both were born in rich families of farmers. Both
stubbornly strived for education by overcoming all the obstacles.
They both were the scholars of the Lithuanian language who were
short of time to accomplish their work.
They arrived in Alytus in the same year (1935): Juozas to get
treatment, and Konstantinas to work as a teacher at Lelionys Primary
School. Having worked at several primary schools, in 1941, he was
employed at Alytus Teachers‘ Seminary.
In the late autumn of 1946, the same torturers arrested and
sadistically subjugated Juozas and Konstantinas. Both of them just
reached their 40th anniversary. Both stood quietly, so the execution
took one to three days.
There are two mysterious, unknown tombs in Alytus, of the two
brothers with the same destiny, who chose a Word not a Weapon for
their fight.
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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

