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Mokytojas, šaulys Jonas Dereškevičius (1891–1988)

Gintaras Lučinskas

Mokytojas, šaulys
Jonas Dereškevičius (1891–1988)
Jonas Dereškevičius, Juozo sūnus, gimė 1891 m. kovo 7 d. Marijampolės apskrityje, Kalvarijos valsčiuje, Sūsninkų kaime, neturtingų
ūkininkų šeimoje. Jis turėjo vyresnį brolį Juozą (g. 1889). Mama mirė,
kai vaikai buvo maži. Tėvas ir pamotė mirė, kai Jonukui buvo 10 metų.
Abu su broliu augo pas gimines. Nuo mažumės jiems teko dirbti pas
svetimus. Brolis Juozas buvo labai gabus muzikai. Padėdamas vargonininkui (pūsdavo vargonų dumples) per šv. Mišias, jis išmoko groti
vargonais. Nuo 14 metų jau savarankiškai grodavo vargonais ir iš to
pragyveno, padėdamas ir broliui Jonui.
Jonas Dereškevičius 1900–1903 m. mokėsi Kalvarijos dviejų klasių pradinėje mokykloje. Vėliau, išmokęs siuvėjo amato, užsidirbdavo
sau pragyvenimui ir 1907–1911 m. mokėsi privačiai (pagal progimnazijos mokymo programą). Veiverių progimnazijoje išlaikęs mokslo
baigimo egzaminus, 1912–1913 m. mokėsi Veiverių mokytojų seminarijoje. Įgijo teisę būti mokytoju, mokytojavo Seinuose. Mokėjo lenkų,
rusų ir vokiečių kalbas.
Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, 1914 m. Jonas Dereškevičius mobilizuotas į Rusijos kariuomenę. Tarnavo kaip eilinis kareivis.
Dalyvavo fronto mūšiuose. 1916–1917 m. buvo vokiečių nelaisvėje
Hamersteine ir Dancige. Kariaujančioms valstybėms apsikeitus karo
belaisviais, grįžęs iš vokiečių nelaisvės, 1917–1918 m. J. Dereškevičius dirbo Seinų pradinės mokyklos ir „Žiburio“ gimnazijos mokytoju.
Kaip Seinų miesto ir apylinkės atstovas Jonas Dereškevičius
1917 m. rugsėjo 18–22 d. dalyvavo Vilniaus konferencijoje – lietuvių
politikų su Vokietijos parama organizuotame lietuvių delegatų suvažiavime, kurio metu numatyta, kad bus sukurta nepriklausoma Lietuvos valstybė, sušauktas Steigiamasis Seimas ir įkurta Lietuvos Taryba.
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1919–1920 m. Jonas Dereškevičius organizavo pafrontės partizanų-šaulių būrius ir gynimo komitetus, rinko savanorius kariuomenei
ir milicijai, šauliams vadovavo kovose. Be milicijos ir savanorių kareivių, Seinų krašte telkėsi ir partizanai. Pirmąjį partizanų būrį (apie
60 vyrų) dar 1918 m. pabaigoje sutelkė Kučiūnų parapijos klebonas
kun. Juozas Galeckas, o kitą būrį – Rudaminos parapijos vikaras kun.
Juozas Juozaitis. Šie kunigai – labiausiai pasižymėję kovose su lenkais partizanų vadai. Sumanūs partizanų būrių steigėjai ir vadai buvo:
Seinų apskrities pradinių mokyklų inspektorius Jonas Dereškevičius,
Leipalingio parapijos klebonas kun. Jonas Juodviršis, mokytojas Antanas Kubilius, Leipalingio miestelio vaistininkas Antanas Laukaitis,
mokytojas Petras Mockevičius, mokytojas Antanas Pečiulis, Šadžiūnų kaimo (Veisiejų vlsč.) pradinės mokyklos mokytojas Jurgis Ramanauskas, Leipalingio pradinės mokyklos mokytojas Juozas Sabaliauskas, Kapčiamiesčio parapijos klebonas kun. Pranas Urbanavičius,
buhalteris Juozas Vaišnoras ir kt.
Pas Seinų apskrities organizacinio komiteto narį Antaną Pečiulį
rinkdavosi lietuviai inteligentai. Jie aptarinėdavo susidariusią padėtį,
pasidalindavo informacija apie pastebėtus įtartinus lenkų veiksmus.
Remdamiesi lenkų pavyzdžiu, ėmėsi mokyti kaimų gyventojus, kad
prireikus jie galėtų ginti savo sodybas. Komitetas į kaimus siuntė savo
instruktorius (Joną Dereškevičių, Jurgį Ramanauską ir kt.), kurie steigė savanorių savigynos būrius ir juos mokydavo gynybos.
Seinų apskrities milicijos vado Juozo Liaukevičiaus 1919 m. kovo
13 d. raporte Vidaus reikalų ministerijai rašoma, kad „apskrityje yra
500 kaimo milicijos žmonių, kurie eina pareigas be atlyginimo, tam
tikrą dalį maisto produktais gauna tik iš sugautos kontrabandos javais.
Kaimo milicija ginkluota kas kuo turi, daugiausiai visai beginkliai,
nes ir etatinė milicija nėra tinkamai apginkluota“. Įsigydami ginklus,
lietuviai parodydavo daug sumanumo: dažniausiai pirkdavo iš vokiečių už degtinę, lašinius ir kt. Jonas Dereškevičius iš vokiečių kareivio,
Mažosios Lietuvos lietuvio, nupirko dėžę rankinių granatų. Iš pradžių
„vokietis“ nenorėjo sutikti, bet užtikrinus, kad tos granatos nebus
panaudotos prieš vokiečius, pardavė. Jurgis Ramanauskas iš Šadžiūnų kaime apsistojusių vokiečių karių už maisto produktus (lašinius,
sviestą ir kiaušinius) įsigijo 2 „Parabel“ pistoletus bei 100 šovinių ir 3
kariškus šautuvus. Kitas lietuvis iš vokiečių nupirko net kulkosvaidį.
Perkant iš vokiečių karių ginklus, reikėjo būti atsargiems, nes jų vadovybė tai daryti griežtai draudė.
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1919 m. rugsėjo 15 d. įkurtas Šaulių sąjungos Seinų apskrities
skyrius (rinktinė), tarp kurio steigėjų buvo Antanas Vailionis, mokytojas Jonas Dereškevičius, Antanas Pečiulis, Petras Mockevičius ir
kt. Skyriaus valdybos pirmininku tapo mokytojas Jonas Dereškevičius, sekretoriumi – Antanas Vailionis, kasininku – Antanas Pečiulis.
1919 m. spalį jau veikė Kapčiamiesčio, Kučiūnų, Lazdijų, Leipalingio,
Punsko, Šventežerio ir Veisiejų šaulių būriai. Lapkričio 13 d. Lietuvos šaulių sąjungos Centro valdyba įregistravo Seinų apskrities šaulių
skyrių Lazdijuose.
1920 m. kovojant su lenkais, Lazdijai tapo plačios apylinkės lietuvių partizanų ir šaulių centru. Buvo sudarytas Gynimo komitetas. Vienu aktyviausių jo narių tapo iš Seinų atvykęs mokytojas Juozas Mulerskas (jis paskirtas komiteto sandėlio vedėju). Komitetas kovotojus
aprūpindavo ginklais ir maistu. Lietuvos šaulių sąjungos fronto štabo
viršininkas Matas Šalčius mokytoją Jurgį Ramanauską paskyrė Lazdijų–Veisiejų rajono partizanų, šaulių ir instruktorių vadu. Instruktoriais
ir vadais dar tapo mokytojas J. Ąžuolaitis, Viktoras Bulkaitis, Antanas
Maksimavičius, Ignas Mulerskas. Jonas Krukonis suorganizavo stiprų
partizanų būrį. Partizanų ir šaulių organizavimu taip pat rūpinosi Jonas Dereškevičius, Petras Mockevičius ir Antanas Pečiulis. Šauliai nepriklausė reguliariajai kariuomenei. Ginklus į rankas jie imdavo per
pavojų, kai reikėjo atremti lenkų kareivių ir partizanų išpuolius. Šaulių
būriui priklausė ir „Žiburio“ gimnazijos vyresniųjų klasių moksleiviai.
Net į gimnaziją jie ateidavo su šautuvais, atsinešdavo šovinių, granatų.
Šaulių būriai įsikūrė Lazdijuose, Palazdijuose, Dvyliškiuose, Vieštartuose, Nemajūnuose ir kt.; mažesnės grupės ar pavieniai
šauliai veikė visoje pafrontėje. Pietuose nuo Lazdijų susitelkė ir kovojo Kučiūnų šaulių būrys, o šiaurės vakaruose – Punsko partizanai ir šauliai. Punsko rajono partizanų-šaulių vadu tapo mokytojas
A. Daugėla.
Minimi būriai ir sudarė partizanų-šaulių pajėgas Seinų kovos
bare. Tų laikų sąlygomis tai buvo nemenkos pajėgos, kurios ginklų
imdavosi pavojams ištikus. Partizanai-šauliai dažnai pereidavo demarkacijos liniją ir, vietinių gyventojų padedami, užfrontėje platindavo
atsišaukimus.
1919 m. vasario 1 d. Jonas Dereškevičius buvo paskirtas Švietimo
ministerijos įgaliotiniu ir inspektoriumi Seinų, Suvalkų ir Augustavo
apskrityse. Jis Seinų apskrityje organizavo mokyklų tinklą, aplankė
kiekvieną šeimą, ragindamas leisti vaikus į pradinę mokyklą.
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1921 m. kovo 13 d.
Lietuvos šaulių sąjungos
Seinų skyriaus šaulių būrių atstovų visuotiniame
suvažiavime Lazdijuose
Jonas Dereškevičius buvo
išrinktas Revizijos komisijos nariu (iš 9 kandidatų
išrinkti 3 nariai).
Nuo 1923 m. sausio
1 d. Jonas Dereškevičius
dirbo pradinių mokyklų
inspektoriumi
neokupuotoje Seinų apskrities
dalyje. Jis suorganizavo
mokyklų tinklą, taip pat
dirbo dėstytoju mokytojų
ruošimo kursuose.
1923 m. rugsėjo
17–23 d. vyko pirmasis
visuotinis Lietuvos gyventojų surašymas. Jonas
Dereškevičius vadovavo
Seinų apskrities surašymo apygardos Rudaminos
apylinkės
surašinėtojų
grupei.
Jonas Dereškevičius aktyviai rašė į tuometę spaudą. Jis rašė korespondencijas ir straipsnius į laikraščius ir žurnalus: „Šaltinį“, „Lietuvos
aidą“ (Vilniuje), „Lietuvą“, „Rytą“, „Kariškių žodį“, „Trimitą“ ir kt.
Pasirašinėjo J. D., J. Dš. ir kt.
Nuo 1926 m. rugpjūčio 21 d. iki 1927 m. sausio 1 d. Jonas Dereškevičius dirbo Skuodo vidurinės mokyklos mokytoju, vėliau – direktoriumi. Nuo 1927 m. sausio 1 d. dirbo Kauno miesto Žaliakalnio pradinės mokyklos Nr. 17 mokytoju, nuo 1929 m. – šios mokyklos vedėju.
1926 m. rugsėjo 13 d. Jonas Dereškevičius pateikė prašymą Lietuvos universiteto rektoriui, prašydamas priimti būti laisvuoju klausytoju Humanitarinių mokslų fakultete, Filologijos skyriuje. Rugsėjo
16 d. prašymas buvo patenkintas. Iki 1929 m. sausio 1 d. Jonas Dereškevičius išklausė 5 semestrus ir atliko nustatytus praktikos darbus.
1929 m. išlaikęs vidurinio mokslo egzaminus ir įgijęs brandos atestatą,
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1929 m. rugsėjo 7 d. pateikė Lietuvos universiteto rektoriui prašymą
įskaityti 5 semestrus ir priimti į 6-ąjį semestrą kaip tikrą studentą.
Rugsėjo 10 d. prašymas buvo patenkintas.
1928 m. gegužės 15 d. Jonas Dereškevičius apdovanotas Lietuvos
Nepriklausomybės 10-mečio medaliu.
1928 m. lapkričio 24 d. su prašymu Jonas Dereškevičius kreipėsi į
Lietuvos kariuomenės Karių savanorių komisijos pirmininką:
Tveriantis Lietuvos valdžiai, aš nemažai savo darbu prisidėjau
prie Lietuvos valstybės tvėrimo, ar tai savanorius veikdamas, ar tai
pagelbėdamas įsistiprinti pirmutinei Lietuvos valdžiai sulenkintose
vietovėse. Darbavausi nuo pat pradžios Lietuvos Nepriklausomybės
gyvenimo.
1919 m. rugpjūčio mėn. ties Seinais, kur mano visas turtas žuvo
(Seinuose), dalyvavau kautynėse su lenkais. Be to, aš pirmutinis Seinų aps. įkūriau Šaulių sąjungos Seinų skyrių ir visų kovų metu 1919–
1920 m. buvau to skyriaus pirmininku. 1920 m. buvau Gynimo komiteto pirmininku Seinų aps.
Nors daug buvo pareigų ir daug vargo, bet džiaugiuosi, kad Tėvynės labui.
Prašau gerb. Pirmininką ir Komisiją apdovanoti mane Savanorio medaliu.

Partizanų-šaulių instruktoriai. Centre – Jonas Dereškevičius. Lazdijai, 1920 m.
(Nuotrauka iš leidinio „Karo archyvas“, t. 12, Kaunas, 1940, p. 266)
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Prie prašymo pridėti 4 liudijimai. Pirmas –
Lietuvos šaulių sąjungos
viršininko (apie tai, kad
J. Dereškevičius dalyvavo kovose prieš Lietuvos
priešus 1919 m. rugpjūčio
24–26 d., kaip partizanas
priskirtas prie Seinų komendantūros, o 1920 m.
buvo Gynimo komiteto
pirmininku Seinų apskrityje, sutelkė Lazdijų
šaulių būrį ir buvo jo pirmininku, šaulių tarnyboje
baustas ir teistas nebuvo).
Antras – Kauno miesto II nuovados policijos
viršininko (apie tai, kad
J. Dereškevičius teisme
baustas ir tardomas nebuvo, nepastebėtas darantis
kriminalinius nusižengimus). Trečias – buvusio
Seinų miesto ir apskrities
karo komendanto Stasio
Asevičiaus (apie tai, kad
J. Dereškevičius 1919 m.
krities pradi- rugpjūčio 24–26 d. dalyvavo kautynėse prieš lenkus kaip partizanas,
klų inspeknas Dereške- o partizanai tuo metu veikė vadovaujami komendanto; taip pat kad
zdijai,
J. Dereškevičius 1919 m. pradžioje pats važinėdamas įkalbinėdavo
Nuotrauka
jaunus vyrus stoti į kariuomenę kaip savanorius (iš Kapčiamiesčio
nsko
atvežti 12, o iš Kučiūnų 3 savanoriai), supirkinėjo iš vokiečių gins)
klus, kuriuos perduodavo komendantūrai). Ketvirtas – buvusio Seinų
miesto ir apskrities karo komendantūros karininko Petro Kalikausko
(apie tai, kad J. Dereškevičius 1919 m. rugpjūčio 24–26 d. dalyvavo
kautynėse prieš lenkus kaip partizanas, o partizanai veikė Seinų karo
komendantūros nurodymais; be to, J. Dereškevičius prisidėjo rinkdamas Lietuvos kariuomenės savanorius ir padėdamas įkurti Lietuvos
valdžią Seinų apskrityje, kur tuomet veržėsi lenkai).
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1929 m. kovo 27 d. Karių savanorių komisija, apsvarsčiusi Jono
Dereškevičiaus prašymą jį pripažinti Lietuvos kariuomenės kūrėju-savanoriu, nutarė prašymą atmesti, nes jis 1919 m. rugpjūčio 24–
26 d. tik pripuolamai dalyvavo kautynėse. Todėl jo partizanų tarnyba
(2 dienos) neimama domėn. Kariuomenėje Jonas Dereškevičius kario
sąlygomis visai netarnavo.
1929 m. liepos 4 d. Jonas Dereškevičius pateikė prašymą Krašto
apsaugos ministrui:
Jo Ekselensijai
Ponui Krašto apsaugos
Ministeriui
Šaulio Jono Dereškevičiaus,
gyvenančio Kaune, Molėtų g-vė Nr. 1a
Prašymas
Esu gimęs 1891 m. Susninkų kaime, Marijampolės aps. Tveriantis Lietuvos valstybei aš nemaža prisidėjau savo darbu kaip šaulyspartizanas ir kaip organizatorius pirmutinei Lietuvos kariuomenei
savanorius rinkdamas ir pagelbėdamas įsitvirtinti Lietuvos valdžiai
sulenkintose vietovėse Seinų aps.
1919 m. rugpjūčio mėn. dalyvavau kautynėse su lenkais prie Seinų miesto, dėl to man, kaip buvusiam Seinų miesto gyventojui, lenkai sunaikino visą mano turtą, 8 000 litų vertės. Aš pirmutinis Seinų aps. įkūriau Šaulių sąjungos Seinų skyrių ir buvau to skyriaus
pirmininku. Greitu laiku šaulių veikimą, daugiausiai savo pastangomis, praplėčiau visoje apskrityje, dėl ko lenkų veržimasis Seinų aps.
gilumon buvo sutrukdytas. Žinoma, ne vien šaulių pastangomis, bet
žymią apsigynimo dalį teko nešti šauliams, nes kareivių visai maža
buvo. 1920 m. buvau Seinų aps. Gynimo komiteto pirmininku, o
1921 m. Šaulių sąjungos Seinų skyriaus Revizijos komisijos pirmininku. Ten irgi darbavausi, kiek galėjau.
Praeitų metų lapkričio mėn. prašiau Karių savanorių komisiją,
einant įstatymu, mane kaip šaulį, dalyvavusį kautynėse, kad apdovanotų Savanorio medaliu, tai Komisija prašymą atmetė ir savo raštu
Nr. 15028 man pareiškė, kad mano tarnyba tęsėsi 2 d. ir kad kariuomenėje netarnavau, tai mano tarnybos neima domėn.
Tokiu Komisijos nusprendimu aš esu nepatenkintas ir turiu garbės Aukštai Gerbiamą Poną Ministerį prašyti atkreipti dėmesį į tai:

nas
ičius.
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centrinio
archyvo)

14

Gintaras Lučinskas

Kad mano šaulių-partizanų tarnyba tęsėsi ne 2 dienas, bet visą
Lietuvos kūrimo laikotarpį. Ir dabar esu šaulys, ir be pertraukos
tarnaudamas Šaulių sąjungoje, visą atliekamą laiką sunaudodavau
Lietuvos valstybės kūrimo reikalams.
Prieš pasitraukiant vokiečių kareiviams, Seinų komendantūrai
aš nemaža supirkinėjau ginklų iš vokiečių kareivių. Tais ginklais apginklavo pirmutinius mūsų kareivius ir miliciją (nes man neseniai
grįžusiam iš vokiečių karo nelaisvės daug geriau buvo prieinama vokiečių kalba, ne kaip kitiems Seinuose tuo laiku iš Rusijos grįžusiems
inteligentams). Taip pat organizavau savanorius, šaulius ir Gynimo
komitetus, ir pats dalyvavau kautynėse.
Puolimas tęsėsi ne 2 d., bet 3 d. ir 3 naktis. Per šias 3 dienas
buvo padaryti 3 žygiai: 1 iš Seinų į Lazdijus ir 2 iš Lazdijų į Seinus.
Šeštadienio naktį lenkų buvome užpulti – gynėmės. Pirmadienio naktį
ir dieną – I-as žygis į Seinus, ir ketvirtadienio naktį ir dieną – II-as
žygis į Seinus. Taigi kautynės tęsėsi 1919 m. rugpjūčio 23–27 d. Vėliau beveik ištisus metus, ligi 1920 m. vasaros, ko ne kiekvieną dieną
budėjome, ir naktį sargybas ėjome. Daugiau puolimų iš mūsų pusės
nebuvo. Tai vienintelis žygis prie Seinų miesto, kuriame 1919 m. kariai ir partizanai dalyvavo.
Jeigu mano šis žygis Komisijos neimamas domėn, tai Komisija
eidama tuo pačiu nusistatymu, visų Seinų komendantūros kareivių ir
visų šio prieš lenkus žygio dalyvių tarnybos turėtų neimti domėn, nes
daugiau žygių prieš lenkus prie Seinų miesto 1919 m. nebuvo. Šis 3
dienų žygis buvo svarbus tuo, kad lenkams buvo užtverta pirmutinė
siena, kuri neleido jų gilyn į Seinų aps. Kadangi kitų mano draugų
tarnybą Komisija ima domėn, tai turint dėmesy, kad įstatymai visiems yra lygūs, turėtų ir mano tarnybą imti domėn.
Kad dėl aktingo mano dalyvavimo šaulių-partizanų kovoj aš turėjau medžiaginio nuostolio apie 8 000 litų, kurių niekas man negrąžino, tuo tarpu, kad nedalyvaudamas kovose aš būčiau galėjęs savo
turtą išgelbėti, kaip ir kitų įstaigų tarnautojai, kad padarė.
Kad pasakymas, būk aš dalyvavau pripuolamai, yra noras manimi nusikratyti. Man atrodo, kad komisija mano bylą sprendė per
daug paviršutiniškai, nes mes, šauliai, stodami mūšin irgi rizikavome
savo gyvybe už Lietuvos laisvę. Mes stojome todėl, kad nebuvo kam
kariauti – nebuvo kareivių. Apie 40–50 komendantūros karių negalėjo atsispirti prieš 300–400 lenkų partizanų gaują.
Kad būdamas Gynimo komiteto pirmininku važinėjau po provinciją Seinų aps., agitavau, rinkau aukas mūsų kariuomenei, pats
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kelissyk jas nugabendamas į Kauną, o tuomet nebuvo nei geležinkelio (linija Kazlų Rūda – Šeštokai pravesta vėliau), nei automobilių.
Važiavimas po kelias dienas arkliais žiemos metu šaltyje, tai nelabai
malonus dalykas. Už tai niekas neatlygino ir kelionės išlaidų nepadengė, nes tai vis buvo lengva daryti dėl savo valstybės gerovės.
Aš nenoriu išskaičiuoti čia visas išlaidas, darbus ir vargus, kuriuos teko pernešti kuriant mūsų valstybę. Aš taip pat nereikalauju
jokio atlyginimo už mano apturėtus medžiaginius nuostolius ir pasidarbavimą Lietuvos valstybės tvėrime. Aš tik norėjau pažymėti
skirtumą tarp mano darbo ir kaip tas mano darbas buvo komisijos
įvertintas.
Taigi, drįstu kreiptis į Jūsų Ekselensiją, Ponas Ministeri, maloniai prašydamas peržiūrėti mano bylą, kuri su visais dokumentais
randasi Savanorių komisijoje, ir pripažinti man įstatymu numatytas
šaulio-savanorio teises ir apdovanoti mane Savanorio medaliu.
Su aukšta pagarba
Jonas Dereškevičius.
1929 m. gruodžio 12 d. Karių savanorių komisija, antrą kartą apsvarsčiusi Jono Dereškevičiaus prašymą pripažinti Lietuvos kariuomenės kūrėju-savanoriu, nutarė pirmojo nutarimo nekeisti, nes Jonas

Lietuvos pirmojo visuotinio gyventojų surašymo Seinų apskrities Rudaminos
apylinkės surašinėtojai – mokytojai ir Seinų kunigų seminarijos auklėtiniai.
Surašymo apylinkei vadovavo Seinų apskrities pradinių mokyklų inspektorius
Jonas Dereškevičius (pirmas stovintis iš kairės). 1923 m.
(Nuotrauka iš A. Dereškevičiūtės šeimos albumo)
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Seinų apskrities pradinių mokyklų mokytojų konferencija, kurioje dalyvavo
pradinių mokyklų inspektorius Jonas Dereškevičius (šeštas stovintis iš kairės)
(Nuotrauka iš A. Dereškevičiūtės šeimos albumo)

Dereškevičius nepristatė naujų duomenų, kuriais pasiremiant galima
būtų jį pripažinti Lietuvos kariuomenės kūrėju-savanoriu. Šis nutarimas laikomas galutiniu.
Nuo 1931 m. rugsėjo 1 d. Jonas Dereškevičius perkeltas dirbti į
Kauno miesto pradinę mokyklą Nr. 2 dirbti vedėju. Šią mokyklą uždarius, nuo 1936 m. rugsėjo 1 d. jis perkeltas dirbti mokytoju į Kauno
miesto pradinę mokyklą Nr. 28. 1937 m. balandžio 1 d. Jonui Dereškevičiui suteikta II laipsnio vyr. mokytojo kvalifikacija.
Jonas Dereškevičius, studijuodamas istoriją Vytauto Didžiojo
universitete, daug egzaminų buvo jau išlaikęs, tačiau valstybinių egzaminų nelaikė, nes paėmė iš banko paskolą ir pradėjo statyti namą
Kaune (projektą 1928 m. parengė technikas Ignas Gastila), ruošėsi
tuoktis. Namas buvo dviejų aukštų, o jame – 4 butai. Viename bute
gyveno paties mokytojo šeima, o kitus butus nuomojo po 100 litų per
mėnesį. Šeimos galva netruko grąžinti bankui paskolą, o namas liko jo
nuosavybė. Studijas universitete atnaujino 1934 m. rugsėjo 29 d.
1934 m. Jonas Dereškevičius susituokė su mokytoja Stanislava
Mikelionyte (g. Leipalingio mstl., Seinų aps.). Jiems gimė duktė Algė
Stanislava (g. 1935) ir sūnus Vidas (g. 1940).
Per pirmąjį sovietmetį Jonas Dereškevičius iš pareigų buvo atleistas, tačiau tremties išvengė. Nuo 1941 m. rugpjūčio 16 d. jis paskirtas Zarasų apskrities pradinių mokyklų vyresniuoju inspektoriumi, o
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Jono Dereškevičiaus namas Kaune. Iki 1940 m. (Nuotrauka iš A. Dereškevičiūtės šeimos albumo)

nuo 1942 m. gegužės 1 d. paskirtas Vilniaus miesto pradinių mokyklų
vyresniuoju inspektoriumi. Vėliau dirbo tarnautoju Socialinės apsaugos ministerijoje. Atnaujino studijas (jam įskaitė Kauno universitete
išlaikytus egzaminus) Vilniaus universitete, pasirinkęs studijuoti geografiją (universitetą baigė 1945 m.). Šventadieniais grodavo Vilniaus
bažnyčiose vargonais.
Po antrosios sovietų okupacijos Jonas Dereškevičius slapstėsi, Kaune negyveno. Dirbo Kazlų Rūdos miškų ūkyje sąskaitininku,
apskaitininku. Po Stalino mirties dirbo mokytoju Šakių rajone, Kriūkų
vidurinėje mokykloje, iki senatvės pensijos.
Dukros Algės teigimu, tėvas buvo labai sąžiningas, valingas, užsibrėžtų tikslų siekdavo iki galo. Jis buvo užsibrėžęs savo gyvenime du
pagrindinius tikslus – pastatyti namą ir baigti aukštąjį mokslą. Tėvas
gyveno sveikai, buvo labai religingas žmogus. Prieš didžiąsias religines šventes laikydavosi „pliko“ pasninko – visą savaitę gerdavo tik
vandenį. Labai mėgo visuomeninį darbą – tapęs pensininku buvo gatvės komiteto pirmininkas. Laisvalaikiu grodavo pagyvenusių žmonių
meno kolektyve smuiku.

Lučinskas
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Jonas Dereškevičius mirė 1988 m. liepos 31 d. Palaidotas Kauno
miesto Romainių 1-osiose kapinėse.
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KAS GI TA BORUTYNĖ?
O mūsų kartos kiekvieno žmogaus gyvenimas –
ištisa epopėja, kurios raida dažnai priklausė ne tiek nuo
atskiro žmogaus geros valios ir pastangų, kiek nuo
epochos aplinkybių – didelių įvykių, sukrėtimų,
perversmų, sąjūdžių, karų ir revoliucijų.

		
					

Kazys Boruta

Kūlokų kaimą, esantį Marijampolės rajone, jau daugelį metų garsina Borutų pavardė. Gūdžiu sovietmečiu, važiuojant į Marijampolę,
besižvalgant į neaprėpiamas lygumas, linguojančius javus, į Šešupės
vingį netoliese Liudvinavo, akį tuojau patraukdavo daili rodyklė: „Rašytojo Kazio Borutos gimtinė“. Ir ne viena mašina pasukdavo iš pagrindinio plento ir dulkančiu vieškeliu leisdavosi keletą kilometrų, kol
pasiekdavo kelionės tikslą – šimtamečių medžių paunksnėje prigludusią sodybą. Kai A. Žebriūno buvo sukurtas filmas „Velnio nuotaka“
pagal „Baltaragio malūną“, kuriame Jurgos vaidmenį atliko jauna,
perspektyvi aktorė Vaiva Mainelytė, tada susidomėjimas Kaziu Boruta dar labiau išaugo.
Vieną lietingą liepos dieną nedrąsiai pravėriau ir aš šio muziejaus
duris. Maloniai pasitiko pusamžė, inteligentiška moteris, apsigobusi
pečius dailia, megzta skara. Jos malonus balso tembras, įtaigus pasakojimas mane tiesiog sužavėjo. Kai buvo aptartas rašytojo Kazio Borutos gyvenimo kelias, ekspozicijos pabaigoje pamačiau keletą kuklių
nedidelių knygelių, apie kurias moteris nieko nesakė ir, tikriausiai, ne-
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būtų prasitarusi, jeigu nebūčiau pasmalsavusi. Išgirdusi mano klausimą, kažkiek patylėjusi, mįslingai ištarė: „Tai mano vyro, Konstantino
Bajerčiaus, knygos.“ Man pasidarė gėda, kad aš apie šį rašytoją nieko
nežinojau.
Tokia buvo mano pirmoji pažintis su mokytoja Magdalena Borutaite-Bajerčiene. Tada nenumaniau, kad prabėgs nemažai metų, kol
grius geležinės uždangos, o į užmarštį nugramzdinti vardai bus keliami naujam gyvenimui. Dabar suprantu, kiek daug tuo metu išdrįso
pasakyti mokytoja Magdalena Borutaitė-Bajerčienė, nors dar daugiau
buvo priversta nutylėti apie save ir visą garsiąją giminės dinastiją. Todėl ir pabandžiau praskleisti užmaršties skraistę ir priartinti nutolusius
veidus bei vardus.
***
Vienas iš seniausių Borutų giminės protėvių yra Kazys Boruta.
Jis gimė 1830 m. Geležinių kaime, Padovinio (vėliau – Gudelių) valsčiuje, Marijampolės apskrityje. Kazys Boruta buvo valingas, darbštus
ir taupus žmogus, kuriam didžiausia vertybė buvo žemė. Tai galima
pagrįsti Magdalenos Borutaitės-Bajerčienės atsiminimais:
Jaunystėje senelis matė žmonių nepasitenkinimą baudžiava, girdėjo kalbas prieš ją, prieš lažą. Girdėjo, kad bajorai kėlė baudžiavos
panaikinimo klausimą, bet be žemės. Girdėjo, kad esama kraštų, kur
baudžiavos nėra. Jis matė, kad bajorai savivaliauja, nė kiek nesiskaito su valstiečiais. Nors senelis buvo tik lažininkas, bet ir to pažeminimo jis negalėjo pakęsti. Užnemunėj, Marijampolės paviete, lažas
buvo mažesnis: už vieną valaką žemės reikalavo dviejų dienų savaitėj
lažo ir 36 dienų talkos per metus. Reikėjo dar duoti duoklę (pyliavą).
Nežinau tiksliai kuriuo laiku, bet greičiausiai jau po baudžiavos
panaikinimo, po 1863 metų, siekiant, kad greičiau būtų sureguliuotos
baudžiauninkų teisės ir pareigos, senelis su dviem kaimynais važiavo
į Peterburgą. Važiavo susidėję po arklį. Buvo daug vargo, kol pakaustė arklius. Pagaliau kažkoks Simas pakaustė, sakydamas, kad iš
caro parvežtų pyragų.
Kelionei ruošėsi slaptai, bet kur tau neišeis į viešumą. Žmonos
apverkė, jos buvo įsitikinusios, kad vyrus uždarys kalėjiman. Tačiau
jie grįžo. (Borutaitė-Bajerčienė, p. 4)
Kazys Boruta buvo vedęs Mariją Bendoriūtę iš Pustelninkų kaimo.
Ji buvo rami, nuolaidi, labai gera šeimininkė. Kazys ir Marija Borutai
susilaukė trijų sūnų ir trijų dukterų. Tėvas visus vaikus nuo mažumės
skatino dirbti. Jam vis atrodė, kad žemės per mažai; jei kuris kaimynas
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keldavosi gyventi į kitą vietą, tėvas stengdavosi nupirkti paliktą žemę.
Jei pritrūkdavo pinigų, jis parduodavo viską, ką galėdavo, net dukterų
kraičiui išaustus audeklus. Taigi vietoj vieno valako galų gale jis turėjo
16 su puse dešimtinių.
Kazys Boruta buvo griežtas, bet labai rūpinosi savo vaikais. Sūnus Antanas išvengė rekrūtų kariuomenės tik sumanaus tėvo dėka.
Šis surado žmogų, kuris už labai dosnų atlygį pervedė Antaną per sieną į Prūsiją. Tuomet jaunuolis vargais negalais pasiekė Angliją ir čia
trejetą metų dirbo anglių kasyklose. Tik išnykus rekrūtų grėsmei, jis
sugrįžo į Lietuvą. Tėvui rūpėjo ir dukterų likimas, svarbiausia, kad
jos ištekėtų ir patektų į gerus namus. Todėl jis apžiūrėdavo, ar gera
jaunikio žemė, patikrindavo, ar neturi skolų, netgi kaimynų paklausinėdavo, ir tik viską patikrinęs sutikdavo išleisti dukterį į marčias,
išmokėdamas jos pinigų dalį.
Tiksliai nėra žinoma, kada Kazys Boruta įsikūrė Kūlokų kaimo
gale. Aišku tik tai, kad vyriausias sūnus Kazys paveldėjo tėvo ūkį Kūlokų kaime. Iš šešių Kazio ir Marijos Borutų vaikų vyriausias sūnus
Kazys ir duktė Marija daugiausia garsino tėvo pavardę, todėl su jais ir
jų palikuoniais susipažinsime plačiau.
***
Kai vyriausias sūnus Kazys sulaukė 25-erių metų, tėvas liepė ieškoti pačios ir pradėti savarankiškai ūkininkauti. Ilgai nelaukęs (juk su
tėvu niekas nedrįso ginčytis) su piršliu sūnus atsidūrė Devoniškių kaime, netoli Kalvarijos, pas Siručius. Pamačiusios nekviestus svečius ir
supratusios jų apsilankymo tikslą, šešios seserys pasislėpė. Su svečiais
kalbėjosi tik tėvai. Kaip įprasta, piršlys gyrė jaunikį, o tėvams patiko
aukštas gražus jaunuolis. Be to, jie buvo girdėję, kad šis yra darbštus,
turi daug žemės, gerų arklių. Kai viskas buvo aptarta, viską sugadino
Marija, vyriausioji duktė, tėvo Vinco numylėtinė. Kai piršlys surado
pasislėpusią būsimąją nuotaką, ta verkdama visa gerkle šaukė: „Nenoriu... Neisiu... Nenoriu... Neisiu.“
Marija buvo vos sulaukusi aštuonolikos, liekna, taisyklingų veido
bruožų mergina. Ji turėjo labai gražų balsą ir mėgo dainuoti. Nerūpestinga kūdikystė prabėgo Liudvinave, nes čia savo vedybinį gyvenimą pradėjo jos tėvai: Vincas Sirutis vedė Juzefą Mikelevičiūtę ir atėjo
užkuriom. Tačiau Liudvinave ūkininkauti jam nepatiko, nes ūkininkų
žemes sudarė rėžiai, todėl po tam tikro laiko Vincas viską pardavė
ir įsigijo 60 margų vienkiemį Devoniškių kaime. Čia, šiame kaime,

22

Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė

praskriejo Marijos jaunystė. Kaip ir visos kaimo merginos, ji išmoko dirbti įvairius ūkio darbus, sekmadieniais eidavo arba važiuodavo
į Kalvarijos bažnyčią, o po pamaldų linksmindavosi su jaunimu. Vis
dėlto tada mergina pajuto, kad tos nerūpestingos dienos baigiasi, ją
baugino nauja gyvenamoji vieta ir ant gležnų pečių kraunama moterystės našta.
Nepaisant to, piršlys buvo atkaklus. Jis net keletą kartų važiavo
pas Mariją ir drauge su tėvais įkalbėjo merginą tekėti. Ir taip Kūlokų
kaime, senoje Kazio ir Marijos Borutų sodyboje, pradėjo gyvenimą
jauna Kazio ir Marijos Borutų šeima, kuriai likimas dar atsiuntė savitų
išbandymų.
***
Jaunavedžiai paveldėjo labai menkas, nors rūpestingai prižiūrimas, bet beveik į žemę sulindusias trobas. Be to, reikėjo išmokėti
dviem jaunesniems broliams jų pinigų dalis – Vincui ir Antanui. Jaunus šeimininkus užgulė rūpesčių našta: vyras, paveldėjęs iš savo tėvo
praktiškumą, pirmiausia norėjo tvarkyti ūkinius pastatus, o žmona,
priešingai, kuo greičiau įsigeidė erdvaus, gražaus namo. Kai atsirado
naujas namas, prie jo tuoj pat sužaliavo darželis su įvairiaspalvėmis
gėlėmis. Marija labai mėgo gėles ir jų priežiūrai surasdavo laiko net
per darbymetį. Buvo praplėstas dar brolio Vinco pradėtas sodinti sodas, o sodyba iš visų pusių apsodinta medžiais. Tarsi patikimi sargai
kerojo didžiuliai gluosniai, visus išlydėdami ir sutikdami.
Kazys Boruta pastatęs namus pradėjo rūpintis naujais ūkio padargais. Jis įsigijo kuliamąją mašiną, o rankomis kuldavo tik tada, kai
reikėdavo kūlelių stogams dengti. Jis vienas iš pirmųjų kaime nustojo
malti girnomis, nors girnos dar ilgai buvo namuose.
Kazys Boruta ypač pažangiai ūkininkauti ėmėsi vos grįžęs iš
Rusijos po Pirmojo pasaulinio karo. Su kitais Liudvinavo valsčiaus
ūkininkais jis įrengė buvusioje Liudvinavo dvarvietėje pirminio linų
apdirbimo fabrikėlį ir pieninę. Linų fabrikėlis po kelerių metų sudegė,
o pieninė veikė ilgokai. Taip pat Kazys Boruta suorganizavo grūdų
valymo kooperatyvą, supirko grūdų valymo mašinas, kuriomis beveik
20 metų naudojosi Kūlokų ir Tarašiškių kaimo ūkininkai.
***
1902 m. vasario 14 d. Kazio ir Marijos Borutų šeimą papildė pirmojo kūdikio verksmas: gimė mergytė, kuri buvo pakrikštyta Magdalenos vardu. 1905 m. sausio 6 d., per Tris Karalius, gimė berniu-
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kas, kuris pavadintas senelio ir tėvo vardu – Kaziu. Kiek vėliau šeima
dar pagausėjo – gimė Petras (g. 1907), Petronėlė (g. 1911) ir Jonas
(g. 1915).
Šeima – toji terpė, kurioje augo ir brendo vaikai. Jeigu praslinkus
daugybei metų jie savo vaikystės žemę mena su pasididžiavimu, vadinasi, pateisina tėvų rūpestį, viltis ir meilę. Magdalena Borutaitė savo
atsiminimuose liudija:
Tėviškė. Nėra žmogui nieko brangesnio už ją – ji tarsi tapusi jo
sielos, jo buities dalimi. Tėviškės pastogėj žmogus išvysta dienos šviesą, pradeda tarti pirmuosius žodžius, žengti pirmus žingsnius. Pro
tėviškės langus jis išmoksta žvelgti į pasaulį, į įvairius jo reiškinius.
Tėviškė žmogui – tarsi vyturėliui dirvos grumstelis, nuo kurio jis pakyla į beribes erdves.
Tėviškė – giminingas žodis su tėvais. Tėvai ją sudvasina savo kūryba, darbais tarsi ją padaro gyva. Jų meile, darbštumu ir pasiaukojimu persunktas kiekvienas tėviškės kampelis. Čia amžinai pasilieka
tėvų įspaustos pėdos, jų gyva dvasia, nors jie jau seniai būtų mirę.
Tėviškės istoriją pratęsia, ją toliau kuria vaikai. (Borutaitė-Bajerčienė, p. 1–2)
Dar išsamesnį savo gimtojo krašto vaizdą pateikia Kazys Boruta:
Prieš pusamžį gimiau sename, daug kovų pakėlusiame Sūduvos
krašte, kur į Šešupę įteka du upokšniai – Sūduonia ir Dovinė, o lygumos suvilnija kalnais ir kalneliais, atsiremdamos į Žuvinto palias ir
apmaurojusį ežerą. Tarp tų kalnelių apstu piliakalnių, vien tik mano
gimtiniame Kūlokų kaime, – taip pramintame pagal padavimą todėl,
kad senieji gyventojai, svetimos šalies užpulti, pritrūkę kitų apsigynimo priemonių, juos išdaužę kumščiais kūlokais ir iš savo kaimo išgrūdę, – tų piliakalnių bent keli, nors aparti iš visų pusių ir sunkiai
beatpažįstami, o toliau – Padovinio, Geležinių, Varnupių, Plynių –
visa piliakalnių grandinė ligi Žuvinto pelkių ir už jų ligi Nemuno. <...>
O ir mūsų krašto žmonės – stataus ir atkaklaus būdo – ar neprimena senųjų sūduvių, kurie ištisais amžiais kovojo dėl savo žemės,
vieni žuvo ar kitur išsikėlė, sudeginę savo pilis ir gyvenvietes, kiti
išliko girių ir pelkių prieglaudoje, pirmieji pakilo ir atnešė atgimimą
visai lietuvių tautai. Tokie žmonės ir dabar mano gimtiniame kaime
gyvena – kieti, kampuoti, nelankstūs, kiek išdidūs su svetimaisiais,
bet ir nuoširdūs su savaisiais. (Boruta, p. 8–9)
Tėvų meilė, aplinka gimtinėje ir žmonės formavo jaunųjų Borutų
asmenybes. Vaikystė Kūlokų kaime prabėgo ramiai, kaip ir daugelio
kaimo vaikų. Netoli namų, už sodo, buvo visų mėgstamas beržynėlis
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– Levoniškė. Čia Sekminių išvakarėse Magdutė atbėgdavo prisiskinti
beržo šakelių, kuriomis motina iškaišydavo seklyčią. O kiek būdavo
visiems džiaugsmo, kai rasdavo pirmųjų žemuogių, o rudenėjant vykdavo lenktynės, kuris suras pirmąjį baravyką! Tačiau nerūpestinga
kūdikystė greitai baigėsi. Vis dažniau žaislus ir žaidimus pakeisdavo
knygos.
Kazys ir Marija buvo šviesūs žmonės – abu mokėjo skaityti; jie
suprato, kad žemė ne vienintelis turtas – ne mažesnė vertybė yra
mokslas. Todėl, nors aplinkiniai ir stebėjosi, tėvai visus vaikus leido į
mokslus. Pirmiausia tėvas išmokė skaityti vyriausiąją dukrą Magdutę.
Tada šio meno ji mokė jaunesnįjį brolį Kazį. Pareiga mokyti brolį mergaitei gerokai įgrisdavo, nes jam buvo mielesnės vaikiškos išdaigos.
Tačiau praslinkus daugeliui metų šias „pamokas“ Magdalena Borutaitė pavadino savo pedagoginio darbo pradžia.
Tuo metu mokyklų buvo mažai ir visos – toli. Į Liudvinavo mokyklą, esančią už keturių kilometrų, iškeliavo vyriausioji Magdutė, o
netrukus – ir brolis Kazys. Mokytojas Grinkevičius buvo surusėjęs
lenkas, labai griežtas, vengiantis ištarti lietuvišką žodį, o mokytojas
Sereda mokėjo vos keletą žodžių lietuviškai. Nors mokykloje buvo galima dėstyti lietuvių kalba, tačiau labai trūko lietuvių mokytojų, todėl
Liudvinave ir kitose mokyklose vyravo rusiška dvasia ir kalba. Mokytojai vaikus bausdavo fizinėmis bausmėmis, ypač žiauriai liniuote
pliekdavo mokytojas Grinkevičius. Borutų vaikams nors ir neteko jos
paragauti, tačiau jie labai gailėjo savo bendraklasių.
Vieną kartą Kazys Boruta pavėlavo į pamoką. Tuomet stovėjo
vaikas drebėdamas prie durų, manydamas, kad mokytojas tuoj palieps
atkišti delną. Bet jis tik rūsčiai pažiūrėjo ir suriko:
– Sadis na miesto... (rus. sėskis į vietą).
Mokinys apsidairė ir netikėtai atkirto: „Ko aš eisiu į miestą?“ Pirmą kartą taip aiškiai išryškėjo Kazio Borutos nelemtas būdas ir nerami
dvasia. Tikriausiai mokytojas pajuto savo bejėgiškumą, suprato, kad,
atgavus lietuvišką spaudą, pasibaigė rusinimas, ir vaikai auga lietuviškoje dvasioje, jau nemokėdami rusų kalbos.
Nepastebimai prabėgo dveji metai Liudvinavo mokykloje. Tėvai
ilgokai tarėsi, ką daryti toliau. Iš berniukų Kazys buvo vyriausias, todėl jam pagal senus papročius turėjo atitekti ūkis. Tačiau tėvai dar
buvo jauni, todėl nusprendė laužyti tradicijas ir Kazį leisti į gimnaziją,
o vėliau nuspręsti, kuriam iš sūnų pavesti žemę ir ūkį.
Tėvas pasamdė korepetitorių, mokytoją Gerulaitį, dirbusį Liudvinave, kad paruoštų Kazį stoti į parengiamąją gimnazijos klasę. Po
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kruopštaus mokytojo ir mokinio darbo, Gerulaitis užtikrino, kad Kazys išlaikys stojamuosius egzaminus į Marijampolės gimnaziją. Tėvai
labai apsidžiaugė ir nupirko sūnui gimnazisto uniformą. Žinoma, ji
buvo kiek didoka, kad vaikas ne taip greitai išaugtų ir nors kelerius
metus galėtų dėvėti. Deja... Šiai svajonei nebuvo lemta išsipildyti. Gal
todėl praslinkus daug metų Kazys Boruta tvirtins, kad „žmogaus gyvenimas priklauso nuo epochos aplinkybių“.
***
Įsiliepsnojo ir vis labiau plėtėsi Pirmasis pasaulinis karas. Frontas
pasiekė ir Kūlokų kaimą. Liepsnojo gaisrai, švilpė kulkos, gyvenimas
pasidarė be galo sudėtingas. Ūkininkai su šeimomis pradėjo trauktis
į Rytus, manydami, kad karas tuoj baigsis ir jie sugrįš į namus. Neatsiliko nuo jų Kazio ir Marijos Borutų šeima. Praslinkus daug metų
Magdalena liudijo: 1915 m., baigiantis vasarai, tėvas ir giminaitis
Juozas, pasikinkę į du ilgiausius vežimus geriausius arklius, sudėję
reikalingiausius daiktus, prie vežimų pririšo dvi karves ir visa šeima
iškeliavom. Kiek pavažiavus, tėtė gale laukų atsigręžęs persižegnojo
ir dar kartą pažvelgė į paliktą sodybą, į neseniai pastatytą gyvenamą
namą, gražiai įrengtą, į laukuose svyrančias pribrendusias javų varpas, nusišluostė ašaras, paragino arklius ir pasuko į Rytus, į nežinią.
(Borutaitė-Bajerčienė, p. 20)
Prasidėjo klajokliškas gyvenimas, kupinas įvairiausių nuotykių,
vargo ir pavojų. Pabėgėliai apsistojo miške, kad pasiganytų jų karvės
ir arkliai. Pirmą kartą vaikai pamatė bekraštį mišką. Mažųjų galvelėse atgimė pasakos, jie manė, kad tuoj pasirodys lapė ar vilkas. Buvo
graži mėnesiena, mama didesniems vaikams įrengė vietą miegoti po
vežimu, o pati, tyliai braukdama ašaras, ant rankų sūpavo pusės metų
Jonuką.
Miške buvo ir daugiau pabėgėlių – nuo Liudvinavo, Kalvarijos,
Kybartų. Juos visus vienijo bendra nelaimė ir nežinomybė dėl ateities.
Dauguma tikėjosi, kad frontas sustos šiame ruože. Deja, rusų kariuomenė pradėjo trauktis, o tarp pabėgėlių kilo didžiulis sąmyšis: vieni
išsiskirstė po kaimus ir frontui praėjus ryžosi grįžti į namus, o kiti
traukėsi vis tolyn į rytus.
Borutų šeimyna buvo tarp tų besitraukiančiųjų. Pas vieną ūkininką netoli Mogiliovo tėvas paliko vežimus ir gyvulius, vildamasis, kad
grįždamas pasiims. Tada visi susėdo į prekinį traukinį, kuris judėjo
vėžlio greičiu, dažnai sustodamas. Jei sustodavo netoli upelio, tada
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visi keleiviai bėgdavo praustis, kartais net suspėdavo užsikūrę ugnį
ką nors išsivirti, išsiskalbdavo. Borutienė dar ir išmaudydavo mažąjį
Jonuką. Vaikai daug ko nesuprato, todėl tose odisėjiškose klajonėse
surasdavo daug džiaugsmo.
Pagaliau pabėgėliai atsidūrė Maskvoje, Bogorodsko priemiestyje.
Čia jais rūpinosi Lietuvių komitetas. Borutų septynių asmenų šeima
gavo kambarį buvusio pirklio vasarnamyje. Aplink namą buvo daug
erdvės, medžių, pievų, o toliau – Pamaskvio miškai. Tėvai labai rūpinosi dėl to, kaip reikės pragyventi, kaip mokyti vaikus. Apie mažųjų
mokslą galima sužinoti iš Magdalenos Borutaitės-Bajerčienės atsiminimų:
Ne per toliausiai, prie miško, buvo keturklasė mokykla. Negalėdami įkūnyti savo troškimo Lietuvoje, stengėmės realizuoti jį Maskvoje. Mudu su Kaziu įstojom į Bogorodsko keturklasę mokyklą, nes
šiek tiek mokėjom rusiškai susikalbėti. Direktorė buvo gera pedagogė, ėmėsi globoti pabėgėlių vaikus, suteikė jiems visokeriopą pagalbą.
Iš pradžių buvo sunku su rusų kalba dėstomais mokslais, bet greitai
perpratome. Kazys rusiškas knygas pradėjo skaityti. Ir net eilėraštį
į sienlaikraštį parašė. Aš irgi bandžiau rašyti, bet man nieko neišėjo.
Supykus, kad mano eilėraščio nespausdino, mečiau. <...>
Besitęsiant karui ir sunkėjant pragyvenimui, Kazį tėvai apgyvendino Maskvoje, lietuvių bendrabutyje, o mane su Petru nuvežė į

Kazys Boruta su tėvais, broliais ir seserimis
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Kazys Boruta su žmona, seserimi ir broliu

Voronežą, irgi į lietuvių bendrabutį. Per atostogas visi susirinkdavom pas tėvus Bogorodske. (Borutaitė-Bajerčienė, p. 21–22)
Tuo metu Maskvoje ir visoje Rusijoje gyvenimas buvo audringas – tai buvo revoliucijos laikotarpis. Dažnai vykdavo mitingai, susišaudymai, buvo daug triukšmo, plėšikavimo. Taigi pabėgėliai visa
tai matė ir toks gyvenimas juos labai slėgė, kankino Tėvynės ilgesys.
Atėjo 1918 m., o kartu ir laikas Borutų šeimai ir kitiems pabėgėliams grįžti į išsiilgtąją Tėvynę.
***
Nors ir sugrįžus į Lietuvą Borutų šeimą slėgė rūpesčiai, tačiau
jie neatsisakė savo svajonės išmokslinti vaikus. Šiems nelengva buvo
mokytis Marijampolės gimnazijoje: nauja tvarka, kiti mokytojai, bet,
svarbiausia, trukdė silpnos lietuvių kalbos žinios. Pirmojo lietuvių kalbos diktanto Kazys niekada negalėjo užmiršti. Pirmiausia jo pagailėjo
suolo draugas. Vos pradėjus rašyti diktantą, sušnabždėjo:
– Neužmiršk nosinių...
– Kokių? – nustebo Kazys ir pasislinko arčiau draugo.
– Uodegučių žodžio gale, – trumpai tarstelėjo suolo kaimynas,
nes bijojo mokytojo.
Iš tiesų, besikalbantys mokiniai atkreipė mokytojo dėmesį ir jis
davė pastabą. Kazys liko vienišas su savo sąsiuviniu, nežinodamas,
kur dėti nosines (vadinamąsias uodegutes), todėl jų prirašė prie kiekvieno žodžio paskutinės raidės. Neramia širdimi berniukas laukė, kol
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mokytojas grąžins sąsiuvinius. Ir ta diena atėjo. Mokytojas išanalizavo
visai klasei būdingas klaidas ir tada pasipiktinęs tarė:
– Nežinau, iš kur atsirado mokinys, neturintis supratimo, kur rašyti nosines. Jis prie kiekvienos balsės žodžio gale parašė po nosinę.
Tada jau neatlaikė maištingos dvasios mokinys Kazys Boruta:
– Mokytojau, ne prie kiekvienos balsės, bet prie kiekvienos paskutinės raidės parašiau po nosinę.
Visi nuščiuvo ir laukė, kas bus toliau. Savaime aišku, mokytojas
dar pamoralizavo, net nepaklausęs, iš kuris atsirado naujas mokinys.
Jis ramiai parašė vienetą. Kazys sėdėjo įraudęs kaip vėžys, nes jau
seniai buvo negavęs tokios bausmės.
Iki kito diktanto Kazys išsiaiškino, kas yra nosinės. Žinoma, dar
nevisiškai išmoko, kur jas reikia dėti. Tačiau neapykanta nosinėms ir
mokytojui buvo labai didelė ir jis sugalvojo vaikišką kerštą: visiškai
nerašė nosinių. Mokytojas, grąžindamas diktantus, nepraleisdavo progos Kazį apibarti, o vieną kartą jam taip trūko kantrybė, kad šis numetė ant stalo sąsiuvinį ir iškošė pro dantis:
– Amžinas Boruta.
Mokiniams tik to ir reikėjo. Beveik kiekvienas pašnibždomis kartojo, kol įsitraukė visa klasė:
– Amžinas Boruta... Amžinas Boruta... Amžinas Boruta... Amžinas Boruta.
Ir po to mokiniai nepraleisdavo progos, dažnai praeidami pro šalį,
tarstelėti šios frazės ir tiesiog nueiti tolyn.
Kazys nosinių vis tiek nerašė. Vieną kartą mokytojas, grąžindamas diktantus, beviltiškai skėstelėjo rankomis: „Amžinas Boruta“. Ir
paliko Kazį Borutą antriems metams.
***
Vyresnioji sesuo Magdalena labai taikliai apibūdino savo brolį
Kazį: Tai, kas vyko aplinkui, visame gyvenime darė įtakos Kaziui.
Žiežirbos krito į jo neramią, maištingą sielą, trokštančią pakeisti
pasaulį, į jį įnešti daug ko naujo. Kazius buvo maištingos dvasios,
tiesaus būdo, nepripažino jokių kompromisų ir nemokėjo lankstytis.
Galbūt dėl savo charakterio, kairiųjų pažiūrų ir už politinę veiklą
socialistinio jaunimo bei darbininkų organizacijose vaikinas buvo priverstas keisti mokymo įstaigas ir netgi emigruoti.
Kadangi Marijampolės „Žiburio“ gimnazijoje nepritapo, Kazys
Boruta įstojo į Mokytojų seminariją, esančią tame pačiame mieste,
tikėdamasis būti geras mokytojas. Tačiau mokslai irgi tęsėsi neilgai,
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nes vaikinas buvo pašalintas iš seminarijos už dalyvavimą Gegužės
1-osios demonstracijoje. Marijampolėje jau nebeliko mokyklų, kuriose
jis galėtų mokytis, todėl jaunuolis patraukė į Kauną ir įstojo į Lietuvos
universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą (dabar tai – Vytauto Didžiojo universitetas). Kazys Boruta pradėjo studijuoti lietuvių literatūrą ir istoriją, bet studijos tęsėsi labai trumpai.
Su pirmąja žmona Ona Kazanskaite, Rusijos revoliucinio judėjimo dalyve, Kazį Borutą siejo draugystė ir bendri siekiai. Jie leido
laikraščius „Draugas“, „Draugas jauniems“. Už leidinyje „Draugas
jauniems“ išspausdintus straipsnius Kazys Boruta buvo pašalintas iš
universiteto. Tada jis emigravo į Vieną, o vėliau – į Berlyną.
Už nelegalią politinę veiklą Kazys Boruta buvo suimtas ir nuteistas kalėti sunkiųjų darbų kalėjime. Bausmę atliko Kaune ir Marijampolėje. Jis ne kartą buvo areštuotas, ne kartą atliko bausmę, todėl jam
vis išsprūsdavo iš lūpų: „Dievas man davė talento ir dribtelėjo, tik nedavė suvalkietiško (tegu ir prakeikto) charakterio.“ Tarpukariu Kazys
Boruta nusipirko žemės sklypą ir pagal brolio Jono sukurtą projektą
pasistatydino namelį ant vadinamojo Čigonkalnio, Ražiškių kaime,
Garliavos apylinkėje, Kauno rajone, ir kurį laiką su šeima ten gyveno.
Čia parašė ir savo garsųjį kūrinį „Baltaragio malūnas“.
Kūlokuose prabėgo Kazio Borutos vaikystė, o vėliau, blaškomas
likimo, tik retsykiais ten sugrįždavo. Yra išlikęs jaudinantis Elgos Borutienės-Kaktinš (1917–2006) pasakojimas, kad Kazys, grįžęs iš Marijampolės kalėjimo į tėviškę, iš ąžuolo, nukirsto tėvo karstui, pasidirbo
rašomąjį stalą. Šis faktas liudija jo begalinį prieraišumą tėviškei – stalas
juk galės keliauti kartu ir, kur bebūdamas, už jo atsisėdęs, Kazys remsis
tarsi į savo žemę. Tada gims žodžiai, kuriuose tilps tėviškės kvapas ir
spalvos. Savo sąsajas su Sūduvos žeme jis liudija užrašuose: Mane visą
laiką labai jaudino gimtasis kraštas – su juo surištas visas mano gyvenimas ir visi darbai – ir jo likimas, nes iš čia prasideda mano kelias ir
sueina su visos žmonijos keliu – jos pažanga ir ateitimi. (Boruta, p. 24)
Pirmieji Kazio Borutos eilėraščiai pasirodė spaudoje 1920 m., o
eilėraščių rinkiniu „A-lo“ rašytojas debiutavo 1925 m. Šis rinkinys
nesulaukė didelio skaitytojų susidomėjimo. Vėliau Kazys Boruta ėmėsi prozos ir daugiausia vaikystės atsiminimų aprašė romane „Mediniai
stebuklai“ vaizduodamas Vinco Dovinės paveikslą. Jame parodyta pagrindinio herojaus kelionė po pasaulį nuo lopšio iki karsto.
„Medinių stebuklų“ herojus draskosi savo aplinkoje pilnas įniršio,
visų neapkęsdamas ir visiems grūmodamas, apimtas griaunančios neigimo galios, bet ne melancholijos.
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Vinco Dovinės konfliktas su Lietuvos kaimo socialine hierarchija
ir gyvenimo tvarka – pagrindinė „Medinių stebuklų“ situacija, raidos
priežastis ir emocinės įtampos šaltinis.“ (Vytautas Kubilius. Kazio
Borutos kūryba. V., 1980, p. 161)
Autorius ne kartą yra nurodęs ir save kaip romano prototipą: jo
pavaizduotas veikėjas Vincas Dovinė ir jis pergyveno neprisitaikymo
dramą, abu kūrė priešokiais ir t. t.
Kazys Boruta, rašydamas „Medinius stebuklus“, paprašė motinos
Šventojo Rašto. Tuo moteris labai apsidžiaugė, tikėdamasi, kad sūnus
atsisakys savo bedieviškų pažiūrų ir grįš į doros kelią – juk Borutai
vaikus auklėjo religingai. Marija Borutienė 1920 m., kai kūrėsi Lietuvos katalikių moterų draugija, buvo jos iniciatorė ir pirmoji pirmininkė. Moteris visuomenininkė buvo retas reiškinys to meto kaime,
taigi Kūlokai turėjo kuo didžiuotis. Nepaisant to, motinai gyvenimą
dažnokai apkartindavo sūnaus Kazio veikla. Netgi romane „Mediniai
stebuklai“ dievadirbys kartais vaizduojamas karikatūriškai, cituojamas Šventasis Raštas perfrazuojamas ir pamėgdžiojamas.
Taigi kas iš tiesų buvo „Medinių stebuklų“ herojaus Vinco Dovinės prototipas? Tai Tamošius Dulska (1829–1908), gyvenęs Kūlokų
kaime, Borutų kaimynystėje. Jis vietinių gyventojų pagarbiai vadintas
kryžininku. Kai dievadirbys mirė, būsimasis rašytojas Kazys Boruta
buvo trejų metų, todėl apie kaimyną galėjo sužinoti tik iš artimųjų ir
kaimo žmonių pasakojimų.
Tamošiaus Dulskos vargana pirkutė stovėjo ant Dovinės upės
skardžio. Jis buvo palyginti labai apsišvietęs žmogus, savo namuose
turėjo nemažai knygų ir žurnalų; būdamas savamokslis, noriai švietė kaimynus ir visus, kurie į jį kreipdavosi. Kukliuose namuose vyras turėjo du labai svarbius dalykus: varstotą ir smuiką. Jo sukurtų
kryžių buvo galima pamatyti Kūlokų kaimo ir Liudvinavo senosiose
kapinėse, Liudvinavo bažnyčios altoriai buvo išpuošti besiraitančiais
vynuogienojais. Deja, Liudvinavo bažnyčia sudegė per Pirmąjį pasaulinį karą, o kartu ir meniški Tamošiaus Dulskos darbai. Yra išlikusių
jo darbų Simno bažnyčioje, vieną kryžių išsaugojo Juozas Bekampis
Kūlokų kaime.
Tamošius Dulska buvo gamtos vaikas. Savo meile medžiams jis
labai primena Vinco Krėvės-Mickevičiaus kūrybos herojų Lapiną, kuris tvirtindavo, kad gyvens tol, kol žaliuos ir oš Grainio liepa. Tamošius Dulska pats sodino liepas. Dar iki dabar sklando gandai, kad jis
buvo sumanęs pasodinti liepų alėją per visą Kūlokų kaimą ir į kiekvieną įkelti savo darbo rūpintojėlį. Gali būti, kad vyras viso šito darbo
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nespėjo atlikti arba vėliau liepos išdžiūvo ir buvo nukirstos. Vis dėlto viena darbo liudininkė išliko Antano ir Marytės Būbnių sodyboje.
Tai aukšta, galingai išskleidusi savo šakas, tarsi norėdama apkabinti
visą Kūlokų kaimą, liepa. Ant jos kamieno tarsi per stebuklą išlikęs
Tamošiaus Dulskos rūpintojėlis, laiko vėjų nugairintas, tačiau iškalbingai sekantis praeities dienų sakmę. Liepa kiekvieną vasarą apsipila
kvepiančiais žiedais, kiekvieną praeivį atgaivina jos pavėsis, o svaigus
aromatas vilioja bites. Vos judėdamos lengvai linguoja liepos šakos,
sklinda monotoniškas bičių dūzgesys, tarsi primindamas smuiko melodijas, kurias kažkada Dovinės pakrantėje grodavo liaudies menininkas Tamošius Dulska.
***
Antrasis Kazio Borutos romanas pasirodė 1945 m., kai per Lietuvą jau du kartus buvo praslinkusi karo ugnis. Jame mitologinės būtybės perkeltos į Lietuvos kaimo aplinką; be abejo, rašytojo mintyse
buvo gimtasis Kūlokų kaimas. Dalia Striogaitė teigia: „Baltaragio malūnas buvo aukščiausias Borutos – romanisto šuolis. „Vienintelį kartą
jam pavyko natūraliai sujungti orientaciją į folklorą, būdingą jaunoms
Rytų Europos literatūroms, su savo grėsmingo laiko problematika,
liaudišką vaizdingumo stichiją su modernia poetinio romano forma,
natūralų kalbos jausmą su pabrėžtu ritmiškumu.“ (Vytautas Kubilius.
Kazio Borutos kūryba. V., 1980, p. 216)
Kazys Boruta savo plunksną išbandė kurdamas įvairaus žanro
kūrinius (eilėraščius, apsakymus, romanus), taip pat buvo produktyvus vertėjas. Tačiau labiausiai jį išpopuliarino romanai „Mediniai stebuklai“ (1938) ir „Baltaragio malūnas“ (1946), kurie neprarado aktualumo iki dabar.
***
Rašytojo Kazio Borutos (1902–1965) atminimas yra įamžintas
atidarant Liudvinavo Kazio Borutos gimnaziją ir atkuriant gimtąją
sodybą Kūlokų kaime. 1994 m. įkurta Borutaičių draugija, jos nariai
renkasi Kauno r. Garliavos Jonučių vidurinėje mokykloje ir Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijoje. Borutaičių draugija rengia poezijos
pavasarėlius, skirtus rašytojui Kaziui Borutai atminti. Pajiesyje prie
buvusio rašytojo namo atidengta memorialinė lenta. Jo vardu pavadinta viena iš Verkių mikrorajono gatvių.
Rašytojo duktė Eglė Borutaitė-Makariūnienė (g. 1933), gamtos
mokslų daktarė, fizikos mokslo istorikė, rūpinasi, kaip įamžinti savo
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tėvo Kazio Borutos atminimą, noriai dalyvauja jam skirtuose renginiuose. Ji sudarė ir išleido knygą „Atsiminimai“ (2005).
***
Magdalena Borutaitė. Tėvas savo pažadą tesėjo – vyriausiąją dukrą leido mokytis. Baigusi Marijampolės „Žiburio“ gimnaziją,
1922 m. ji įstojo į Vytauto Didžiojo universitetą, Humanitarinių mokslų fakultetą. Mergina pasirinko studijuoti istoriją. Tais pačiais metais
ji pradėjo dirbti mokytoja Kauno pradinėje mokykloje. Darbas sekėsi
gerai – po poros metų ji jau dirbo Žydų vidurinėje mokykloje.
1926 m. Magdalena Borutaitė atvyko į lemtingą miestą savo gyvenime – Jurbarką – ir gimnazijoje pradėjo dėstyti istoriją. Jurbarke ji
pirmą kartą sutiko Konstantiną Bajerčių. Ši pažintis nulėmė visą tolesnį Magdalenos Borutaitės gyvenimą. Daug kas siejo gražius, išsilavinusius jaunuolius: požiūris į gyvenimą, meną, meilė gamtai. Juk Magdalena užaugo prie Šešupės intako Dovinės, o Konstantino vaikystės
upė – Jotija. Ilgainiui graži, abipusė draugystė peraugo į meilę. Tai
liudijo savo eilėraštyje Konstantinas Bajerčius:
		
		
		
		

Nejaugi būtumei tai tu –
tikroji mano laimė ir paguoda?
Nejaugi būtumei tai tu –
mano kančių pradžia ir pabaiga?..

1936 m. birželio 29 d. mokytoja Magdalena Borutaitė sumainė
aukso žiedus su mokytoju ir rašytoju Konstantinu Bajerčiumi. Nuo
tada ji savo gyvenimą ir pedagoginę veiklą siejo su Alytumi. Alytaus
gimnazijai tuo metu vadovavo Pranas Gustaitis. Mokykloje mokėsi
449 mokiniai, buvo susiformavusi darni mokytojų bendruomenė, kurią papildė jauna istorijos mokytoja Magdalena Borutaitė-Bajerčienė.
Mokytoja puikiai išmanė savo dėstomą dalyką, buvo iškalbi, švelnaus, kiek griežtoko balso tono. Istorijos vadovėlių mokiniai neturėjo.
Mokytoja dėstė labai sistemingai: kol nebuvo žemėlapių, ji piešdavo
juos lentoje, rodyklėmis nurodydama reikalingas vietoves. Mokiniams
Magdalena buvo griežta, dažnai parašydavo dvejetą su pliusu. Tai vaikams nelabai patikdavo. Vieną kartą mokinys panoro ieškoti teisybės,
įrodinėdamas, kad jo draugas į klausimus atsakė neblogai – geriau
būtų parašiusi trejetą su minusu. Mokytoja ramiai išklausė ir pakvietė
užtarėją atsakinėti. Teisybės ieškotojas gavo lygiai dvejetą, o mokytoja
jį akylai sekė visus metus – tas net krustelėti nedrįsdavo. Neatsitiktinai
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tik pradėjusi dirbti Magdalena Borutaitė-Bajerčienė gavo Dusburgo
pravardę, lydėjusią ją visus darbo metus.
Ypatingas mokytojos ryšys, šiandien sunkiai suvokiamas, buvo
su auklėtinėmis. Auklėtoja pasikviesdavo mergaites į namus, pasakodavo apie higieną ir įvairiausius dalykus, kurie vėliau gyvenime buvo
labai reikalingi. Mokytoja visada stengėsi padėti tiems, kurie negalėdavo užsimokėti už mokslą – jos dėka ne vienas mokinys liko gimnazijoje ir ją baigė. Ryšys su auklėtiniais nenutrūkdavo net ir tada,
kai jie baigdavo mokyklą, ne viena auklėtinė pasikviesdavo net į savo
vestuves. „Auklėtoja mums buvo kaip mama“, – su ašaromis akyse
tvirtino buvusios mokinės. Tokio palyginimo nusipelno ne kiekvienas
mokytojas.
Magdalenos vyras Konstantinas Bajerčius tuo metu dirbo Alytaus mokytojų seminarijoje inspektoriumi ir lietuvių kalbos mokytoju.
Darnioje pedagogų šeimoje augo du sūnūs – Mindaugas ir Vygandas.
Ramų šeimos gyvenimą sudrumstė pasirodę sovietų tankai.
Mokytojai niekada nesusvyravo, kai reikėjo padėti kitiems. Labai
rizikuodami jie gelbėjo žydus – gydytoją Ovsiejų Belkiną ir jo žmoną
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Rašelę slapčiomis parsivedė ir apgyvendino savo namuose, o pajutę
pavojų lydėjo į kitą, saugesnę vietą.
Mokytojas Konstantinas Bajerčius nekovojo su ginklu rankose,
nesislapstė miškuose – jo ginklas buvo žodis, tikėjimas Lietuvos laisve.
1946 m. balandžio 23 d. jam vieninteliam, kaip inteligentijos atstovui,
patikėta pasirašyti Lietuvos partizanų vadų suvažiavimo deklaraciją
dėl Lietuvos demokratinės valstybės nepriklausomybės atkūrimo. Tai
buvo lemtingas žingsnis, kuris jį priartino prie mirties.
Išaušo 1946 m. gruodžio 7-oji, kuri visam gyvenimui liko Magdalenos Borutaitės-Bajerčienės atmintyje. Vėliau savo atsiminimuose
ji rašė: Užkankino jį budeliai aukštą, liesoką, melsvom akim, šateno
plaukais, 43-erių metų vyrą, amžinai užsisvajojusį, poetą ir didelį
tautos patriotą. Nužudė jį pačiame stiprume, kuriantį ateities planus,
trokštantį atlikti didžius darbus savo tautos labui.
Konstantino Bajerčiaus palaikai iki šiol nesurasti, nors tuo rūpinosi ir žmona, ir suaugę sūnūs. Budeliai tyli, nes bijo. Tikriausiai palaikus užkasė netoli nukankinimo vietos, NKVD pastato, po išlakiomis
pušimis.
Netekusi vyro mokytoja Magdalena Bajerčienė dar kurį laiką
jautė Damoklo kardą virš galvos – tremties grėsmę. Ji pažinojo daug
gerų žmonių, kurie pranešdavo apie gresiantį pavojų – tuomet moteris
nenakvodavo namuose. Dieną drebėdama iš baimės eidavo į mokyklą,
kartais liepdavo mokiniams savarankiškai dirbti, o pati atsistodavo
prie lango ir žvelgdavo kažkur į tolumą, nejučiomis nusibraukdama
ašarą. Tikriausiai jai niekaip neišnyko iš akių kraupiausias vaizdas:
vyrą kaip didžiausią nusikaltėlį surištomis rankomis veda budeliai, o iš
paskos bėga rėkdamas septynmetis sūnus. Tėvas stabtelėjo, dar kartą
pabučiavo sūnų, sakydamas: „Mindaugai, eik namo, aš tuoj grįšiu.“
Dvejų metų Vygandėlis sirguliavo, gulėjo lovelėje, mažai ką suvokdamas šiame beprotiškame pasaulyje.
Dar vienas likimo smūgis trenkė mokytojai Magdalenai Bajerčienei – jai neleido dėstyti istorijos, nors tuo metu Alytuje ji buvo vienintelė istorijos mokytoja, turinti aukštąjį išsilavinimą. Gavusi rusų kalbos pamokų, ji dirbo kruopščiai, nes reikėjo vienai auginti du sūnus.
Praslinko šiek tiek laiko, aprimo tremties baimė – tada ji galėjo dėstyti
savo mėgstamą dalyką.
Mokytoja Magdalena Borutaitė-Bajerčienė niekada nepaliko Alytaus – tragediją menančio ir kartu mielo miesto. Čia tos pačios gatvės,
kuriomis vaikščiojo su Konstantinu, čia ošė pušys, girdėjusios jo paskutinį atodūsį, čia gimė ir užaugo jos vaikai.
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Taigi, gyvenimo saulėlydžiu trumpai pagyvenusi Vilniuje, moteris grįžo į Alytų amžinai. Šioje žemėje jai buvo lemta nugyventi 90
metų ir iki gyvenimo pabaigos išsaugoti vienintelę meilę – Konstantinui. Ji mirė tuo pačiu metų laiku, kaip ir vyras, kai žemę klojo pirmasis
sniegas. Išėjo žinodama, kad mokytojo Konstantino Bajerčiaus auka
nebuvo beprasmė – Lietuva buvo vėl atgavusi laisvę.
Šimtmečių istorija tarsi kartojasi. Kažkada Sofoklio Antigonė paslapčia bėgo laidoti savo brolio, o Magdalena daugelį metų ieškojo,
troško surasti ir palaidoti vyrą. Deja, neteko išpildyti tautos kankinio
dabar jau testamentu tapusių žodžių:
O ateiki, miela sese,
Pilko vakaro tyloj...
Prie mokytojo, rašytojo Konstantino Bajerčiaus kapo niekada nenunešime gėlių. Sūduvos krašto dukra mokytoja Magdalena Borutaitė-Bajerčienė amžinojo poilsio sugrįžo į Alytų, ji palaidota šv. Angelų
Sargų šventoriuje esančiose kapinėse. 2016 m. buvo išpildyta jaunesniojo sūnaus Vygando Bajerčiaus paskutinė valia – jis palaidotas šalia
motinos. Dabar amžiną simfoniją jiems groja išlakios Alytaus pušys.
***
Jonas Boruta (1915–1996). Magdalenos ir Kazio brolis Jonas, užgrūdintas Pirmojo pasaulinio karo nepriteklių, vos ne vos prisimindamas
varginančią kelionę iš Bogorodsko į gimtuosius Kūlokus, jau vaikystėje
pavydėjo vyresniesiems, seseriai ir broliui, mokslų ir pats troško kuo
greičiau pasekti jų pėdomis. Tėvai, pastebėję Jono gabumus ir didžiulį
troškimą, išleido ir jį mokytis, o sūnus jų niekad nenuvylė. Baigęs Marijampolės gimnaziją jis įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Technologijos fakultetą Kaune ir jį sėkmingai baigė tragiškais 1942-aisiais. Prieš
keletą metų jaunuolis buvo baigęs Karo mokyklos atsargos karininkų
kursus – jam buvo suteiktas jaunesniojo leitenanto laipsnis.
Jonas Boruta pradėjo dirbti Palemono plytinės inžinieriumi ir sugrįžo į Vytauto Didžiojo universitetą, bet jau kaip Technologijos fakulteto dėstytojas. Matydamas, kaip griaunamos ir naikinamos ugdytos
vertybės, įsitraukė į veiklą sovietiniam okupaciniam režimui priešintis. Jis buvo Bendro demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio (BDPS)
prezidiumo nariu, o vėliau tapo pirmininku. Su kitais BDPS nariais
Linonio slapyvardžiu pasirašė į užsienį siunčiamus dokumentus. Už
savo veiklą atsidūrė KGB akiratyje.

nas Boruta
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1948 m. vasario 5 d. Jonas Boruta NKVD suimtas ir tais pačiais
metais liepą Maskvoje Ypatingojo pasitarimo 24 asmenų byloje nuteistas 25-erius metus kalėti. Kai Joną Borutą suėmė, jo vyriausias
sūnus Jonukas buvo įpusėjęs ketvirtuosius metelius, Vaidotėlis buvo
vienų, o Šarūnėlis dar tik pakeliui į šį pasaulį.
Jonas Boruta bausmę atliko Komijoje, Intos lageriuose. Po Stalino
mirties, kaip daugelis tokių „nusikaltėlių“, buvo išlaisvintas. Nelengva buvo pradėti viską iš naujo sovietinėje Lietuvoje, kuri tuo metu
išsižadėjo iškiliausių savo vaikų. Jis apsigyveno brolio Kazio namuose
Pajiesyje. Gerai, kad pavyko įsidarbinti Rokų (netoli Kauno) keramikos gamykloje pagal specialybę – inžinieriumi konstruktoriumi. Šioje
gamykloje ir prabėgo visas jo darbingas amžius.
Jonas Boruta sovietinės priespaudos metais sugebėjo išsaugoti
tvirtą tikėjimą ir laisvos Lietuvos viziją. Savo gyvenimą dar jaunystėje
jis susiejo su ateitininkija – buvo ateitininkų korporacijos „Grandis“
pirmininkas. Ateitininkijos šūkiui „Visa atnaujinti Kristuje“ jis liko
ištikimas visą gyvenimą. 1989 m. pasirašė Ateitininkų federacijos Lietuvoje atkūrimo aktą.
Jonas Boruta su žmona gydytoja odontologe Zinaida DaukšaiteBorutiene užaugino ir išmokslino keturis vaikus: sūnus Jonas (g. 1944)
tapo vyskupu SJ, Vaidotas (g. 1948) – inžinieriumi, Šarūnas (1948–
2008) – inžinieriumi, Vilmantė (g. 1959) – biochemike, habil. gamtos
mokslų daktare, profesore ir LMA akademike.
Jonas Boruta sulaukė Lietuvos laisvės. Jo gyvenimo kelias pasibaigė 1996 m. Vyras palaidotas Kauno Seniavos kapinėse. 1998 m.
jis apdovanotas Vyčio Kryžiaus antrojo laipsnio ordinu (po mirties).
***
Jonas Boruta (sūnus). Gimė 1944 m. Kaune. Jam tebuvo ketveri,
kai tėvelis atsidūrė Intos lageriuose. Motinai pasilikti gyventi Pajiesyje buvo nesaugu, todėl jie persikėlė į motinos gimtąsias vietas, apsigyveno Užpaliuose (Utenos r.). Jonukas augo religingoje aplinkoje,
nes mamos giminėje buvo dvasininkų, kurie jį paglobodavo. Dėl šios
priežasties dar mažytis būdamas jis jau patarnaudavo šv. Mišiose. Kai
grįžo į Pajiesį, prie obels įsirengė altorėlį – tai buvo vaiko susikaupimo
ir maldos vieta.
		
Aš paliečiau Tave, tylus Kūrėjau,
		
Lyg vaikas žvakės liepsną piršteliu...
				
A. Jasmantas-Maceina
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Tas vaikiškas prisilietimas buvo lemtingas, nes baigęs Kauno
13-ąją vidurinę mokyklą, jausdamas pašaukimą kunigystei, Jonas Boruta stojo į Kauno kunigų seminariją. Tuomet jis pirmą kartą susidūrė
su žiauria neteisybe, todėl labai skaudžiai nusivylė, nes suprato, kad
tėvo ir jo daugelio giminių kova dėl Lietuvos laisvės jį lydės sovietinėje Lietuvoje kaip prakeiksmo ženklas.
Nepriimtas į seminariją, Jonas Boruta bandė jėgas kitur – įstojo
į Vilniaus universiteto Fizikos ir matematikos fakultetą. Sėkmingai
baigęs studijas, dirbo Lietuvos mokslų akademijos Fizikos institute.
Tačiau per visus šiuos metus jo neapleido svajonė apie kunigystę, todėl 1975 m. slapta pradėjo studijas Pogrindinėje kunigų seminarijoje, o
1981 m. – pogrindžio noviciatą Lietuvos jėzuitų provincijoje.
1981 m. rugpjūčio 5 d. Skaistgirio šv. Jono bažnyčioje vyskupas Julijonas Steponavičius slaptai suteikė Jonui Borutai kunigystės
šventimus. Taigi Kristaus vynuogyne pradėjo darbuotis kunigas iš pašaukimo, todėl buvo aišku, kad jis kantriai atlaikys visus siunčiamus
išbandymus.
Kunigo tarnystę Jonas Boruta pradėjo 1982 m. Ukrainoje, katalikų parapijoje. Neprabėgo nė mėnuo, kai KGB jau viską iššniukštinėjo ir įsakė tučtuojau išvykti. Jaunasis kunigas Jonas Boruta grįžo
į Lietuvą ir keliavo iš parapijos į parapiją: Kybartų (Vilkaviškio r.),
Valkininkų (Varėnos r.), Viduklės (Raseinių r.) ir kt. Jis slaptai talkindavo klebonams. Vis dėlto tvyrojo baimė, kad jį, „niekur nedirbantį“,
sovietinė valdžia gali nubausti už veltėdžiavimą. Todėl 1983–1989 m.
jis oficialiai įsidarbino Valkininkų (Varėnos r.) bažnyčioje zakristijonu.
Kunigas Jonas Boruta plačiai išvystė pogrindinę veiklą. Kai
1983 m. buvo suimtas Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos pirmasis redaktorius kunigas Sigitas Tamkevičius, tada šios pareigos buvo
pasiūlytos kunigui Jonui Borutai. Jis nesvyruodamas sutiko ir 1983–
1989 m. buvo šio leidinio vyriausiasis redaktorius. Jam vadovaujant
buvo išleistas 21 šio leidinio tomas. Drauge su kunigu Vaclovu Aliuliu
MIC (1921–2015) ir kunigu Albinu Deltuva (1917–1999) Jonas Boruta
vadovavo slaptiems seserų vienuolių teologijos ir katechetikos kursams.
Lietuva išsivadavo iš sovietinių gniaužtų ir jos vaikams išaušo Atgimimo rytas. Nuo 1991 m. kunigas Jonas Boruta Vilniaus universiteto Istorijos fakultete dėstė Bažnyčios istoriją. 1998 m. jam suteiktas
docento laipsnis. 1997 m. kunigas Jonas Boruta konsekruotas vyskupu
ir paskirtas Vilniaus arkivyskupijos augziliaru. 1997–2002 m. jis buvo
Lietuvos vyskupų konferencijos generalinis sekretorius. 2002 m. sau-
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sio 5 d. Jonas Paulius II paskyrė Joną Borutą SJ Telšių vyskupu. Vis
dėlto 2017 m. savo paties prašymu jis atsistatydino iš Telšių vyskupo
ordinaro pareigų ir tapo Telšių vyskupu emeritu.
Vyskupas Jonas Boruta – neramios borutiškos dvasios žmogus,
turintis nuopelnų ir moksle. 1982 m., jau tapęs kunigu, jis apgynė
disertaciją, tačiau Vilniaus universiteto taryba suteikė fizikos-matematikos mokslų kandidato laipsnį tik tada, kai Lietuva atgavo nepriklausomybę. 1992 m. Lietuvos mokslo taryba nostrifikavo vyskupo
Jono Borutos SJ disertaciją ir suteikė gamtos mokslų daktaro laipsnį.
1997 m. jis išrinktas Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademiku.
			
***
Petronėlė Borutaitė baigė Vytauto Didžiojo universitetą ir tapo
gydytoja odontologe. Savo gyvenimą ji susiejo su gydytoju Jurgiu
Starkumi. Gydytojai Petronėlė Borutaitė-Starkienė ir Jurgis Starkus
kurį laiką dirbo Simne. Kiek vėliau gydytoja odontologė Petronėlė
Starkienė dirbo Alytuje.
Ramų šeimos gyvenimą ir mėgstamą darbą sudrumstė pasirodę
sovietų tankai. Petronėlė Borutaitė-Starkienė su vyru ir dviem mažyčiais vaikais, Jūrate ir Jonuku, pasitraukė į Vakarus, o vėliau kūrėsi JAV. Ketverius metus artimieji nieko nežinojo apie Petronėlę ir jos
šeimą. Šie ne kartą buvo apraudoti, manyta, kad žuvo karo audrose
ar patyrė kitas nelaimes. Vis dėlto jie išliko, ir kai tik buvo įmanoma į
sovietinę Lietuvą parašyti laišką, jie parašė apie save ir artimiesiems
šiek tiek atlėgo skausmas.
Nelengva buvo Petronėlei ir Jurgiui Starkams, nemokantiems kalboms, įsikurti svetimoje šalyje. Gydytojas Jurgis Starkus iš pradžių
įsidarbino paprastu darbininku, vėliau – felčeriu, ir pagaliau gydytoju.
Tėvai išmokslino abu vaikus: Jūratė pasiliko Amerikoje, ten ji dirba
firmoje, o sūnus, prof. dr. Jonas Starkus, dirba Havajuose. Galbūt didžiausias tėvų nuopelnas yra tas, kad jie užaugino vaikus, mylinčius
tėvų žemę ir lietuvių kalbą. Nors ir užaugę svetimoje aplinkoje, jie
puikiai kalba lietuviškai.
***
Petras Boruta. Tai – vienintelis iš penkių Kazio ir Marijos Borutų
vaikų, kuris nebaigė aukštojo mokslo, o liko tėviškėje ūkininkauti. Jis
vedė kaimynų dukrą Vincę Gaubaitę, kuri atsinešė didelį kraitį. Petras Boruta, paveldėjęs iš savo tėvų darbštumą, meilę žemei, sugebėjo
tinkamai panaudoti žmonos kraitį, ir savo tėvų sodybą prikėlė nau-

39

KAS GI TA BORUTYNĖ?

jam gyvenimui. Šeima susilaukė dviejų sūnų: Vyto (g. 1943) ir Algio
(g. 1945).
Pasibaigė karas, tačiau pokario neramumai tęsėsi. Ypač baugino
tremties baimė: vieni vengdavo nakvoti namuose, kiti kažkuriam laikui susirasdavo saugesnę vietą. Petras Boruta niekur nesiruošė bėgti.
Čia viskas buvo sukurta jo triūsu, sūriu prakaitu aplaistyta, čia buvo
jo senelių ir tėvų žemė. Šie namai buvo Petro Borutos tvirtovė, atrodė,
kad jo niekas negali pajudinti. Ir štai vieną kartą įvyko tai, kas kartojosi daugelyje turtingesnių ūkininkų sodybų: jis pamatė atvažiuojant
įtartiną vežimą ir tada suprato, kad pagaliau buvo viskas.
Petras vos spėjo surikti:
– Greit į vežimą...
Baimės akys didelės ir suteikiančios nesuprantamų galių: viena
akimirka ir visa šeima buvo vežime. Kai stribai įvažiavo į Borutų kiemą, Petras su šeima jau buvo išdardėjęs pro kitus vartus ir ristele leidosi link Šeštokų (Lazdijų r.), nes ten gyveno žmonos giminės. Stribai
labai nusivylė, kad ilgai tykota auka liko nesučiupta. Savo įsiutimą jie
malšino grobdami ir naikindami. Normalaus žmogaus protui sunkiai
suvokiami dalykai, kaip galima sugriebus vištas jas gyvas perplėšti.
Pašovę jie pribaigdavo bulius, taip pat perkratė namus ir pasiėmė geriausius namų apyvokos daiktus. Greitai namai tapo išgrobstyti, vieni
gyvuliai papjauti, kiti išvežti, kieme buvo matyti tik kraujo klanai ir
vėjo darkomos paukščių plunksnos.
Petrui ir jo žmonai tuomet nerūpėjo, kas vyksta jų namuose – svarbiausia, kaip išsaugoti sveiką kailį, kur priglausti mažamečius vaikus.
Gerai, kad giminės ištiesė pagalbos ranką. Prasidėjo Petro ir Vincės
Borutų šeimos klajokliškas gyvenimas. Vincė Borutienė išvažiavo į
Alytų. Ten vyro sesers Magdalenos Bajerčienės padedama įsidarbino
ligoninėje slauge. Kiek vėliau, Magdalenos dėka, brolis Petras Boruta
su šeima buvo apgyvendintas Rutkos dvare. Žinoma, sąlygos ten buvo
nepavydėtinos: antrame aukšte tebuvo vienas kambarys ir virtuvė keturių asmenų šeimai. Tačiau šioje vietoje buvo ramiau – būdama toliau nuo savo namų, šeima vylėsi, kad pavyks išsigelbėti nuo tremties.
Įtampa buvo didžiulė, bet laikas vis tiek greitai bėgo. Jie nė nepajuto,
kaip prabėgo laikas, kol vyresniam sūnui Vytui reikėjo eiti į mokyklą.
Vytas Boruta pradėjo mokslus Raudonikių mokykloje. Kulniuoti tekdavo daugiau kaip tris kilometrus į mokyklą ir atgal. Nelengva
buvo mažam vaikui, ypač kai būdavo šaltos ir gilios žiemos. Dėl šios
priežasties Vytukas buvo apgyvendintas pas tetą Magdaleną Alytuje
ir ten tęsė mokslus. Tačiau tėvai netrukus persikėlė į Pajiesį, brolio
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Kazio buvusią sodybą. Čia netrukus sugrįžo ir Vytas, ir jis tęsė mokslus Karkazų pradinėje mokykloje netoli Garliavos. Įpratusiam mokytis
mieste, kur mokykla buvo visiškai netoli, vaikui 2–3 kilometrų atstumas jau buvo didokas. Be to, jis ilgėjosi draugų ir tetos. Ir vėl Vytas
sugrįžo į Alytų.
Pagaliau tremtiniai pamažu pradėjo grįžti namo. Sumanė ir Petras Boruta su gerokai paaugusiais vaikais grįžti į savo kraštą, į savo
namus, kuriuos prievarta turėjo palikti, kad išvengtų tremties į Sibirą.
Kaip replėmis suspaudė Petrui Borutai širdį, pamačius, kas liko iš jo išpuoselėtų namų: jie buvo gerokai apgriauti, tvartas priklausė kolchozui, namuose buvo apgyvendinti svetimi žmonės, kurie jautėsi teisėti
šeimininkai ir priekaištingai žvelgė į „atėjūnus“, net nenorėdami suvokti, kad pasirodė tikrieji šeimininkai. Buvo daug vargo, kol šeima
atgavo savuosius namus. Tik tvarto kolchozas negrąžino, todėl karvę
jie buvo priversti laikyti pašiūrėje. O kai pašiūrė visai sugriuvo, toje
pačioje vietoje buvo atstatyta tokia pati.
Galbūt sunkiausia buvo vaikams, Vytui ir Algiui. Vis nauja aplinka, nepažįstami žmonės, o, svarbiausia, mokyklų kaita. Nespėję gerai
kojų apšilti vienoje, jie jau kraustomi į kitą. Grįžę į Kūlokus, vaikai
pradėjo lankyti mokyklą Liudvinave, nes ji buvo arčiausiai gyvenamosios vietos. Liudvinave, kaip ir kitose Lietuvos mokyklose, buvo
mokytojų, kurie žūtbūt stengėsi įdiegti mokiniams ateistines pažiūras,
gausinti spaliukų, pionierių ir komjaunuolių gretas. Nežinia, kuo neįtiko mokytojai ramus, kultūringas berniukas Vytas Boruta. Pirmasis
mokytojos klausimas, pamačius naują mokinį:
– Iš kur tu čia atsiradai?
Mokinys dar nespėjo atsakyti, o mokytoja klausimus bėrė toliau:
– Kokiose mokyklose mokeisi? Kodėl? Ar buvai spaliukas? Ar
pionierius?
Matyt, labiausiai mokytoją įsiutino Vyto atsakymai į paskutinius
du klausimus: „Ne.“ Kadangi Vytas net negalvojo papildyti „šlovingųjų“ pionierių gretų, o mokytoja sugebėjo išsiaiškinti, kad jis buožių
išpera, ne toks, kaip visi mokiniai, tai ji tiek dvejetų prirašė, kad naujokas mokinys buvo paliktas antriems metams.
Tetai Magdalenai Borutaitei-Bajerčienei labai pagailo Vyto. Ji vėl
vaikiną pasikvietė į Alytų ir patarė stoti į Alytaus mechanikos technikumą. Neilgai jam teko mokytis technikume, nes Vytas buvo paimtas į
sovietinę armiją. Po trejų tarnybos metų jis pabaigė ne tik Alytaus mechanikos technikumą, bet ir Kauno politechnikos institutą. Kai įsikūrė
gyventi Alytuje, visus darbingus metus dirbo Medvilnės kombinate.
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Jo brolis Algis įstojo į Marijampolės žemės ūkio technikumą,
tačiau pajutęs, kad zootechniko darbas netraukia, perstojo į Alytaus
mechanikos technikumą ir jį sėkmingai baigė. Ir darbą, ir gyvenamąją
vietą taip pat surado Dzūkijos sostinėje.
Taigi, buožių vaikai, Vytas ir Algis, buvo atkaklūs, nuo vaikystės
grūmėsi su pasitaikančiais sunkumais. Tik kažin ar mokytoja sugebėjo
suvokti, kaip „nemokša“ buožės vaikas Vytas Boruta sugebėjo baigti
aukštąjį mokslą? O gal apie tai net nesusimąstė?
Susipažinome su senųjų Kazio ir Marijos Borutų vyriausiojo sūnaus Kazio bei Marijos šeima ir jų palikuonimis, o dabar žvilgtelėkime
į dukters Marijos gyvenimą. Ne veltui sakoma, kad vaikai, pavadinti
tėvų vardais, turi ypatingą lemtį.
***
Marija Borutaitė ištekėjo už Kieliaus ir su juo susilaukė vaikų
Pijaus ir Marijonos. Marija Borutaitė-Kieliuvienė jauna liko našlė, todėl praktiškas tėvas labai rūpinosi, kad ji ištekėtų dar kartą. Jis gerai
pažinojo Mykolą Staniškį, tuo metu garsų Liudvinavo kantorių, todėl pradėjo jam piršti savo dukterį. Kadangi Mykolas baiminosi, kad
viskas gali atitekti pirmo vyro vaikams, todėl tėvas pažadėjo padėti
ir jam, ir vaikams. Savo pažadą tesėjo: vaikams buvo parūpinti geri
ūkiai. Tada Mykolas Staniškis pasitaikius progai greta ūkio nupirko
dvi sodybas ir iš viso turėjo 36 ha žemės.
Marija Borutaitė-Kieliuvienė ištekėjo už Mykolo Staniškio ir
susilaukė dar aštuonių vaikų: Juozo, Sergejaus, Michalinos, Kazio,
Magdalenos, Antano ir Albinos. Dar viena dukrytė mirė visai mažytė.
Turtingi ūkininkai stengėsi vaikus leisti į mokslus. Daugiausia nerimo,
kančios ir pasididžiavimo suteikė sūnus Sergejus, todėl apie jį pateiksime daugiausiai informacijos.
Sergejus Staniškis gimė 1899 m. Geležinių kaime, Padovinio (vėliau Gudelių) valsčiuje, Marijampolės apskrityje. Arčiausiai namų
buvo Liudvinavo pradinė mokykla, tad joje ir prasidėjo Sergejaus
mokslo kelias. Vėliau jis mokslą tęsė Marijampolės gimnazijoje. Viską
sujaukė Pirmasis pasaulinis karas: Sergejus buvo priverstas nutraukti
mokslą ir gyventi tėviškėje. Būdamas paauglys, vaikinas stebėjo, kaip
rusai apšaudė vokiečių lėktuvus, o vokiečiai neliko skolingi rusų armijai. Visa tai buvo baisu, bet rūsti realybė formavo jaunuolio charakterį
ir padėjo apsispręsti dėl tolesnių studijų.
Vokiečiams okupavus Lietuvą, Sergejaus tėvas, Mykolas Staniškis, buvo išrinktas kaimo seniūnu. Tai buvo atsakingos ir garbingos
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pareigos. Sergejus padėjo tėvui, nes mokėjo kalbėti vokiškai ir buvo
geras pagalbininkas surašinėjant kaimo gyventojus, jų žemę ir gyvulius.
Praslinkus karui, Sergejus grįžo mokytis ir išlaikė egzaminus į
trečią Marijampolės gimnazijos klasę. Baigęs keturias klases, vienus
metus tarnavo savanorių kariuomenėje, o tada įstojo į Kauno karo
mokyklą. Ją baigęs, pradėjo kariškio profesionalo gyvenimą: tarnavo
Vilkaviškyje, kavalerijos ulonų pulke, ir visai Lietuvai ruošė puskarininkius Marijampolėje, mokomajame eskadrone-brigadoje. Kai ulonų
pulkas buvo perkeltas iš Vilkaviškio į Alytų, Sergejus vėl paskirtas
dirbti mokomajame eskadrone. Kariūnas Sergejus Staniškis 1923 m.
dalyvavo vaduojant Klaipėdą nuo prancūzų kariuomenės, o 1926 m.
gruodžio 17 d. Alytuje prieš perversmą malšino „kontraperversmininkus“. 1938 m. majoras Sergejus Staniškis vadovavo eskadronui Kauno
karo mokykloje.
1932 m. jis vedė Salomėją Bastytę. Jų šeimoje augo dvi dukros,
Danutė ir Jūratė. Salomėja Bastytė-Staniškienė mokytojavo Alytaus
1-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar tai – Dzūkijos pagrindinė mokykla). Tuo metu mokykla pagrįstai galėjo didžiuotis iškiliomis visuomeninių mokslų mokytojomis Salomėja Staniškiene, Stase Kvasiene ir
Larisa Kunčiniene. Deja, 1951 m., kai šiai mokyklai pradėjo vadovauti
Vytautas Daraškevičius, Salomėja Staniškienė ir jos dukros metų pabaigoje buvo išvežtos į Kauno saugumą. Po tardymo jos buvo grąžintos į butą Alytuje, kuris prieš išvažiuojant buvo užplombuotas, tačiau
dėl šeimyninių aplinkybių ramybės ten nebuvo. Salomėja Staniškienė
buvo atleista iš mokytojos pareigų.
1941 m. Sergejus Staniškis buvo išleistas į atsargą „kaip galimai
pavojingas“. Tada jis apsigyveno Šatijų kaime, netoli Kauno (dabar
tai – Lapių seniūnija), kur turėjo įsigijęs 38 ha žemės sklypą, pasistatęs
gyvenamąjį namą ir pradėjęs statyti ūkinius pastatus. Vokiečių okupacijos metais su žmona jie gyveno ūkyje. Kai frontas priartėjo prie
Kauno, Sergejus su šeima pasitraukė link Jurbarko. Vėliau jie pradėjo
slapstytis: 1945 m. apsigyveno pas brolį Kazimierą Bevardiškiuose,
vėliau – Žuvinto paliose ir Buktos miške. Jis subūrė pirmuosius partizanus, kuriems vadovavo 1945 m. rugpjūčio pradžioje vykusiame Palių mūšyje. 1945 m. Sergejus paskirtas „A“ apygardos (vėliau tapusios
Dainavos apygarda) vadu.
Adolfas Ramanauskas-Vanagas taip charakterizuoja Sergejų Staniškį: „Iš pradžių aš net maniau, kad tai senis šeimininkas, pas kurį
susitikimas įvyko, nes Antanaitis buvo apsiželdinęs barzda ir apsivil-
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kęs kaip tikras senelis. Jis galbūt atsitiktinai, tuomet net sėdėjo kiek
atokiau nuo kitų ir rūkė. Tuo metu prie jo priėjo vienas iš atvykusių
partizanų ir tarė: „Nu, gaspador, užfundyk parūkyt.“ Sėdėjusis išsitraukė iš kailinių kišenės didelį „pankierių“, atkišo prašiusiam ir tiek
tepasakė: „Suk.“ Taip man pirmukart atrodė Antanaitis, su kuriuo ne
tik susipažinti, bet ilgokai pagyventi ir dirbti teko vėliau.“ (Ramanauskas-Vanagas, p. 249)
Neatsitiktinai dėl tokios Sergejaus išvaizdos ir partizanai, ir gyventojai jį pagarbiai vadino Tėvuku. Iš tiesų, Sergejus Staniškis turėjo
labai daug slapyvardžių. Jis buvo vadinamas Pele, Antanaičiu, Litu,
Viltimi, Tėvuku, Uošviu ir Vincu. Manoma, kad Vincas buvo paskutinis jo slapyvardis. Adolfas Ramanauskas-Vanagas patvirtino svarbų
faktą, kad Pietų Lietuvos (Nemuno) partizanų srities vadas majoras
Sergejus Staniškis-Litas 1946 m. balandžio 23 d. dalyvavo priimant
Lietuvos partizanų vadų deklaraciją Punios šile.
Nuo 1951 m. Sergejus pradėjo slapstytis Prienų šile, savo paskutinėje prieglaudoje. 1953 m. vasario 3 d. LLKS prezidiumo pirmininko
pavaduotojas, Pietų Lietuvos partizanų (Nemuno) srities vadas majoras Sergejus Staniškis žuvo.
***
1997 m. Sergejui Staniškiui suteiktas kario savanorio statusas.
1998 m. Sergejus Staniškis apdovanotas Vyčio Kryžiaus trečiojo
laipsnio ordinu, jam suteiktas pulkininko laipsnis.
***
Sergejus turėjo jaunesnįjį brolį Antaną, kuris gimė 1907 m. Juodu
nuo vaikystės siejo tas pats siekis – mokytis. Abu broliai lankė Liudvinavo pradžios mokyklą, o vėliau Marijampolės gimnaziją. Antanas
Staniškis baigęs gimnaziją studijavo Vytauto Didžiojo universitete,
įgijo metalo liejiko specialybę, stažavosi Švedijoje. Savo gyvenimą ir
darbą jis susiejo su Kaunu. Jau būdamas garbaus amžiaus vyras ryžosi
parašyti prisiminimus apie jaunesnįjį brolį partizaną Sergejų. Tai ne
tik pagarba ir padėka žuvusiam broliui Sergejui, bet ir vertingos žinios
visiems, besidomintiems partizaninės kovos istorija.
Antanas Staniškis mirė 1999 m. Kaune, ten ir palaidotas.
***
Pirmajai Borutų kartai tėviškė Kūlokų kaime buvo džiaugsmo ir
ramybės oazė, kurios jie niekada nepamiršo ir į kurią noriai sugrįždavo. Antrosios kartos vaikai tarpusavyje gražiai bendraudavo. Marija
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Borutaitė Kieliuvienė-Staniškienė buvo Kazio Borutos krikšto motina.
Marijampolės gimnazijoje Kazys Boruta mokėsi kartu su Sergejumi ir
Antanu Staniškiais, netgi gyveno viename kambaryje. Į Kūlokų kaimą
pas senelius atvykdavo anūkai iš kitų kaimų, todėl čia niekada nestigo vaikų šurmulio. Laikas bėgo. Keitėsi kartos ir žemės šeimininkai.
Kažkada kaip didžiausia vertybė iš kartos į kartą buvo perduodamas
kiekvienas rakandas, nes jis turėjo savo vertę ir buvo vertas pagarbos.
Deja, kas buvo brangu proproseneliams, proseneliams, seneliams, jau
nebereikalinga jaunajai kartai.
Petro Borutos kažkada paveldėta ir taip mylėta žemė keletą sovietmečio dešimtmečių buvo kolūkio nuosavybe. Kai nepriklausomos
Lietuvos laikotarpiu sūnūs ją panoro susigrąžinti, paaiškėjo, kad geriausią žemę pasisavino svetimi, o saviems buvo atrėžta paprasčiausios žemės ir kemsynų. Sūnus Algis pakankamai jaunas iškeliavo iš šio
pasaulio, todėl Borutyne teko rūpintis jo sūnui Geniui. Genius Boruta,
kelių statybos inžinierius, kone iš pamatų prikėlė garsiąją senelių ir
prosenelių sodybą naujam gyvenimui. Jis daug ką ten įrengė, žinoma,
šiuolaikiškai. Vasarą čia atvyksta iš Alytaus jo motina ir gražiai puoselėja aplinką.
Levoniškė, esanti už kelių šimtų metrų nuo sodo, kažkada buvusi
traukos ir poilsio ar žaidimų vieta, dabar jau išnykusi. Ten jokio medelio nebeliko, gal jau niekas tos vietos Levoniške ir nebevadina. Gerai,
kad Dzingiškės piliakalnis tebėra, nors iš visų pusių apartas. Be abejo,
daugiau kaip per pusę amžiaus taip „prižiūrimas“ piliakalnis apmažėjo, ant žalios viršukalnės siūbuoja baltakamieniai beržai, o viduryje
yra nedidelis vandens telkinėlis. Matyt, čia šaltinio būta. Svyruokliai
beržai, vieninteliai tikrieji įvykių liudininkai, laukia sugrįžtančiųjų ir
moja išvykstantiesiems. Ir sulaukia. Atvyksta iš Alytaus Petro Borutos
vyresnysis sūnus Vytas su šeima, retkarčiais Geniaus brolis sportininkas Mindaugas iš Danijos, o garsieji šv. Liudviko atlaidai Liudvinave
sutraukia dar daugiau giminaičių iš įvairių vietų. Taip pat džiugu būna
visiems matyti visos giminės pasididžiavimą – vyskupą Joną Borutą.
Borutynė yra. Ir tegul gyvuoja. Gal ateityje klėtyje bus įkurtas
muziejus, kuriame atsiras vietos visai garsiajai Borutų giminei. O svyruokliai Dzingiškės beržai tebešauks visus užsukti į Borutynę, priglusti prie skaudžios ir garbingos praeities.
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Modernūs prieškario jaunavedžiai
Viešojo ir kasdienio gyvenimo pokyčiai I nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu atvėrė
daugiau galimybių vedybinei
ar ilgalaikei pažinčiai užmegzti. Plačiai paplito naujas reiškinys – paskelbti potencialaus
sutuoktinio ar gyvenimo draugo
paieškas viešojoje informacinėje erdvėje. Tokioms paieškoms
pirmenybę teikė ne tik miestiečiai – ne mažiau aktyvūs buvo
ir kaimo gyventojai. Šioje publikacijoje siekiama pristatyti
charakteringas žinutes, skelbiančias norą užmegzti vedybinius
ar ilgalaikius ryšius ir atkreipti
dėmesį į bendriausius šių žinučių savitumus. Pagrindinis
straipsnio tyrinėjimo objektas –
XX a. 3–4 dešimtmečių periodiniai leidiniai, kuriuose gausiai
spausdinti pažinčių skelbimai.
Apsiribojama šiaurinės Užnemunės dalies vietovėmis, nurodytomis viešai pasigarsinusiųjų
skelbimuose.
Iš Vakarų atkeliavusi mada
– skelbti spaudoje, kai žmonės

1 pav. Piršlybų skelbimai. Šešupės
bangos, 1927 m. vasario 6 d., Nr. 6, p. 4

Studentas nori pradėti iki vedybų einantį flirtą. Rašyti: Naumiestis (Šakių) iki
pareikalavimo 1 lito 339591 Nr.1
Atvažiavęs Lietuvon su ekskursija amerikonas 33 metų amžiaus, aukšto ūgio,
stambaus sudėjimo, ieškau apsivedimui panelės arba našlės ne senesnės
35 metų amžiaus. Tikyba bei turtas
nesvarbu. Tos, kurios nori po vestuvių
važiuoti Amerikon, prašoma rašyti kartu siunčiant paveikslą: Gelgaudiškės, iki
pareikalavimo 50 dolerių banknoto D.
485011 sav.2
Rimtas vaikinas, 30 metų amž., turįs 40
ha. ūkį, labai geros žemės, ieško rimtos,
1

2

Diena, 1930 m. rugpjūčio 17 d., Nr. 32
(105), p. 6.
Ieškau gyvenimo draugės-o. Diena, 1930
m. rugpjūčio 24 d., Nr. 33 (106), p. 6.
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ketina vesti ar tekėti – buvo vertinama dviprasmiškai. Vieni šį
reiškinį vertino kaip tuo metu
modernų būdą surasti sau tinkamą porą. Kitų manymu, tokia
pažinties pradžia esanti nerimta – tai susirašinėjimas ištvirkavimo sumetimais. Nepaisant
dominavusio
konservatyvaus
požiūrio, naujoviška pažinčių
forma, tausojanti laiką ir pinigus,
kuriuos reikėtų mokėti piršliams,
gana greitai prigijo tiek šalies
laikinojoje sostinėje, tiek kaimo
vietovėse. Prieškario Lietuvos
savaitraščiuose „Šešupės bangos“, „Iliustruotas pasaulis“ ir
dienraščiuose „Diena“, „Dienos
naujienos“ gausu skelbimų ikisantuokinei pažinčiai užmegzti.
Sklaidant spaudos puslapius,
matyti, kad tokioms pažintims
nebuvo abejinga tiek vyriškoji,
tiek moteriškoji pusės. Žinučių
autoriams nebuvo būtina nurodyti savo tikrojo adreso, kadangi
tuo tikslu dažnai patarpininkaudavo pati redakcija, gautus neatplėštus laiškus perkeldavusi į
naujus vokus ir siųsdavusi adresatams.
Viliodami jaunuolius užsiimti rimtomis potencialaus jaunikio ar nuotakos paieškomis,
spaudinių leidėjai kaip įmanydami stengėsi patraukti. Antai leidinys „Šešupės bangos“ spausdino žadinančius susidomėjimą
įžanginius žodžius (žr. pav. 1, 2,
3). Retkarčiais buvo dalijamasi

mylinčios šeimyninį gyvenimą ir linkusios gyventi ukyje ir keliais tūkstančiais
litų pasogos. Prašau skubiai atsiliepti,
prisiunčiant savo fotografiją bei biograf., laiškus apmokėtus 45 cnt. Laiškai
bus laikomi paslapty. Šakiai, pareik.
d. S. Nr. 105.3
Gražus vaikinas. Pasiturintis. Vedyboms
Panelės atsiliepkit. Šakių valsčius, Tiepalotai [Liepalotai], Kuzminskis.4
Jauna „žentienė“ ieško pasitur. Draugo.
Laiškus ir fotokr. siųsti: Lekėčiai, pareikal. „202“.5
Gražuolis, turįs 50.000 lt. 21 metų ieškau draugės. Turtas nesvarbu. Pageidautina foto. Šakiai. Lt. 450513.6
29 m. vaikinas ieškau pasiturinčios gyvenimo draugės. Turto turiu 10.000 lt.
vertės. Laiškus apmokėtus 45 ct. kartu
su fotografija siųsti Šakiai lt. 237944.
pareikalavus fotografiją ir laiškus grąžinsiu.7
Rimtas pasiturintis prasilavinęs vaikinas amatininkas [..4] metų ieškau
atitinkamos draugės kuri padėtų sukurti jaukų ir malonų šeimyninį gyvenimą Prašau laiškus rašyti nes aš jūsų
šaukiuosi. Šakiai Liepalotų seniūnija
M. Tutoraičiui.8
41 metų vaikinas nešpėtnas turiu ūkį
3 margus, prie miesto. Noriu apsivesti.
Panelė arba našlė. Pasogas 1500 litų
nesenesnę 37 metų. Tikyba, tautybė nesvarbu. Naumiestis Šakių Seinos kortelė
51636.9
3

4

5

6

7

8

9

Ieškau gyvenimo draugės-o. Diena,
1930 m. rugpjūčio 31 d., Nr. 34 (107), p. 6.
Ieškau gyvenimo draugės-o. Diena,
1930 m. rugpjūčio 31 d., Nr. 34 (107), p. 6.
Ieškau gyvenimo draugės-o. Diena,
1930 m. rugpjūčio 31 d., Nr. 34 (107), p. 6.
Ieškau gyvenimo draugės-o. Diena,
1930 m. rugsėjo 28 d., Nr. 38 (111), p. 7.
Ieškau gyvenimo draugės-o. Diena,
1930 m. spalio 5 d., Nr. 39 (112), p. 6.
Smulkūs skelbimai. Diena, 1930 m.
lapkričio 2 d., Nr. 43 (116), p. 10.
Smulkūs skelbimai. Diena, 1930 m.
lapkričio 16 d., Nr. 45 (118), p. 6.
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laimingai užsimezgusių santykių istorijomis, tiesa, nenurodant
konkrečių asmenybių ir vietovių
(galbūt tai tebuvęs efektingas
reklaminis triukas?!). Norintieji sulaukti laiškų gausos buvo
raginami prie skelbimo pridėti
savo fotografijų. Leidinių redaktoriai užtikrino skelbimų autorių
anonimiškumą, o mokestis už
tokio tipo skelbimų spausdinimą
priklausė ne nuo turinio, o nuo
spausdinamų žodžių kiekio.
Visi pažinčių skelbimai iš
esmės turėjo analogišką struktūrą: buvo pranešama apie savo
amžių, išvaizdą, išsilavinimą, užsiėmimą, mėnesinį atlyginimą, o
toliau dėstoma svarbiausioji dalis – reikalavimai antrajai pusei.
Prieškario jaunuoliai pažinčių
skelbimuose lūkesčius kandidatams reiškė drąsiai ir atvirai.
Nepasikuklinta tiksliai nurodyti,
kiek pasogos turėtų būti sukaupusi būsimoji nuotaka. Matyt,
stengtasi apsidrausti, jog antroji
pusė būtų bent iš to paties ir ne
žemesnio socialinio sluoksnio
kaip ir partnerio ieškantis žmogus. Turtas turėjo galbūt ne lemiamą, bet labai didelę reikšmę.
Dažnai pažinčių ieškantys žmonės skelbimuose reprezentuodami save nurodydavo turimą
žemės valdos ar santaupų kiekį,
gaunamą atlyginimą ar tiesiog
pažymėdavo esą pasiturintys.
Stabilias pajamas gaunantis valdininkas ar gyvenimą už Atlanto

Linksmas, inteligentiškas vaikinas,
27 m. amžiaus, turįs judomo ir nejudomo turto 100 tūkst. litų vertės nori
vedybų tikslu susipažinti su panele jaunesne už jį, išsilavinusia, dora ir galinčia
būt gabia šeimininke. Laiškus būtinai
su foto siųsti Šakiai Lukšių paštas 5 lt.
bank. 327487 sav. Paslaptis užtikrinta.10
Panele, rašyk, patiksim vienas antram,
apsivesim. Laiškus su foto, ap. 45 ct.,
siųsti: Plokščiai, A. 99 L.43.11
Panelė turinti ūki nori ištekėti berneliai,
nesnauskite rašykite: Griškabūdžio paštas 503.12
Mergužėlės, rašykit! Kuri meiliau – apsivesim. Jonas Jakaitis. Gaisriai – Sintautai.13
Linksmos merguželės. Atsiliepkit linksmam kavalieriui. Apsivesim. Felix. Rūgys. Rūgiai – Sintautai.14
Esu kavalierius 36 m. a. blaivus, pasiturintis, pramonininkas. Noriu susipažinti
su pasiturinčia panele ar našle su tikslu
apsivesti. Atsakysiu į rimtus laiškus su
foto kurias gražinsiu artimiausiu laikui.
Laiškus rašyti Šakiai, kioskas, pareiškėjui rb. B. E. 107820.15
Nešpėtna panelė, ūkininkaitė mokanti siūti ieško vedybų tikslu kavalieriaus
arba našlio turtas nesvarbu. Foto būtinai Laiškus apmokėtus 45 ct. siųsti Naumiestis Šakių iki pareikalavimo Gulbei.16

10

11

12

13

14

15

16

Smulkūs skelbimai. Diena, 1930 m.
lapkričio 23 d., Nr. 46 (119), p. 6.
Smulkūs skelbimai: įvairūs. Dienos naujienos, 1931 m. balandžio 11 d., Nr. 8, p. 4.
Smulkūs skelbimai: įvairūs. Dienos naujienos, 1931 m. balandžio 16 d., Nr. 12, p. 4.
Smulkūs skelbimai: įvairūs. Dienos naujienos, 1931 m. balandžio 21 d., Nr. 16, p. 4.
Smulkūs skelbimai: įvairūs. Dienos naujienos, 1931 m. balandžio 21 d., Nr. 16, p. 4.
Smulkūs skelbimai: įvairūs. Dienos naujienos, 1931 m. rugpjūčio 27 d., Nr. 119,
p. 4.
Smulkūs skelbimai: įvairūs. Dienos naujienos, 1931 m. rugsėjo 4 d., Nr. 126, p. 4.
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žadantis amerikonas – tai greičiausia asocijavosi su gero gyvenimo garantu, todėl tokio pranašumo taip pat nevengta pažymėti
skelbimuose.
Ne antraeilis dalykas buvo
ir būsimojo kandidato į porą
išvaizda – dažname skelbime
nurodoma, jog su laišku pageidautina gauti fotografiją. Kartais
pasiskelbusieji nurodydavo savo
fizinius duomenis ar pageidaujamus galimo gyvenimo partnerio
duomenis – reiškiamas prioritetas tam tikrai plaukų ar akių
spalvai. Neretai save apibūdinti
negailėta gerų žodžių: „gražus“,
„nešpėtnas“, „linksmas“ ir kt.
Dalies skelbimų būta ir išties
realistiškų, kai nepabūgta pasisakyti tikrųjų intencijų. Tarkim,
apie gresiantį turto išvaržymą.
Skelbimų autoriai neslėpė ir šeimyninės padėties, prisistatydami
esą gyvanašliais, kitaip tariant,
asmenimis, atsiskyrusiais nuo
šeimos. Regis, šeimyninis statusas, kaip ir religiniai įsitikinimai,
nebuvo reikšminga kliūtis naujai pažinčiai užgimti – ne vienas
antrosios pusės ieškojęs žmogus
trumpoje žinutėje pažymėjo, kad
tai nėra svarbus vertinimo rodiklis.
Redakcijų patikinimas, kad
skelbimų autorių anonimiškumas bus garantuotas, rodo,
jog vedybines paieškas paskelbusiems žmonėms buvo labai
svarbu likti neidentifikuotiems.

2 pav. Piršlybų skelbimai. Šešupės bangos,
1927 m. vasario 20 d., Nr. 8, p. 4

Jauna, brunetė, pasiturinti valdininkė,
linksmo būdo – nešpėtna. Ieškau bernužėlio, kuriam galėčiau atiduoti širdį.
Pirmenybė bliondinams. Šakiai paso Nr.
3068.17
Jauna, apvilta, žmonės sako – graži,
rimta, inteligentė, pasiilgus tikros meilės, ieškau išsvajoto kuris patiks – dovanosiu sielos deimantus. Šakiai, Gimnaz.
liūd. 61.18
Išeidamas kariuomenėn vesiu. Žmonai
paliksiu savo tarnybą. NS Lukšiai.19
Esu 32 m. vaikinas. Turiu nuosavą prekybą, vertybėje 25 tūkst. litų. Vedybų
tikslu noriu susipažinti su pasiturinčia
panele, našle arba gyvanašle. Atsakysiu tik į rimtus laiškus Šakiai ps. Nr.
912556.20
Dvi jaunos, neturtingos mergužėlės.
Rašykit neturtingi juodbruviai 30-35
metų. Tikslas vedybos. Kurie patiks
dovanosim širdį. Laiškus su foto biografija siųsti Šakiai miškų g-vė Nr. 65
17

18

19

20

Smulkūs skelbimai: įvairūs. Dienos naujienos, 1931 m. lapkričio 26 d., Nr. 196, p. 4.
Smulkūs skelbimai: įvairūs. Dienos naujienos, 1931 m. lapkričio 26 d., Nr. 196, p. 4.
Smulkūs skelbimai: įvairūs. Dienos naujienos, 1931 m. lapkričio 28 d., Nr. 198, p. 6.
Įvairūs. Diena, 1931 m. gruodžio 13 d.,
Nr. 50 (175), p. 6.
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Tad tik labai maža dalis būsimų
jaunikių turėjo drąsos nurodyti
savo vardą ir pavardę, kur kas
paprasčiau buvo pateikti sugalvotą slapyvardį. Galima manyti,
kad neteikta didelės reikšmės, iš
kokios vietovės bus kilęs potencialus gyvenimo draugas, nes didesnė dalis pasiskelbusiųjų visai
nenurodydavo savo gyvenamosios vietos.
Nelengva atsakyti, ar tokia
gyvenimo palydovo paieškų forma buvo dažnam ieškančiajam
sėkminga. Galbūt ne visas vedybomis pasibaigusias pažintis dėl
skeptiško visuomenės požiūrio
jaunuoliai buvo linkę afišuoti
viešojoje erdvėje. Tačiau keletą
spaudoje užsimezgusių pažinties
istorijų, kurios baigėsi santuoka,
pavyko atrasti. Tiesa, viena jų
anoniminė. 1927 m. sausį leidinyje „Šešupės bangos“ pasiskelbė „pastovaus ir žmonių giriamo
būdo“ jaunuolis, nurodęs, kad
nuotakos turtas jam reikalingas
tik mokslams užbaigti, netruko surasti sau žmoną: „Šešupės
Bangų“ Nr. 2-me tilpęs „Jauno
kavalieriaus“ skelbimas davė
labai gerų vaisių: gauta 14 laiškų. Gaila, kad tik vieno laiško
savininkei teko ta laimė – kavalierius, kuris su ja susižiedavęs,
abiem jau susitarus, jis baigs
mokslą ir taps žymiu ir turtingu
žmogum“.
Kita laiminga istorija, su kur
kas atviresnėmis detalėmis, įvar-

Gabartienė parduot 5 lit 278.380. 50
lit. 629.476.21
26 m. tarnautojas, gaunąs mėn. 300 litų,
žmones sako gražus, vedybų tikslu noriu
susipažinti su pasiturinčiomis panelėmis.
Naumiestis, Šakių. Nario 4748 Nr.22
27 m. nešpėtnas valdininkas, alga 400
litų, vedybų tikslu noriu susipažinti inteligentingomis panelėmis. Atsakysiu
visoms. Laiškus su foto. Naumiestis
Šakių, Krupavičiui perduot „Ąžuolui“.23
Jaunam gražiam inteligentiškam ūkininkaičiui laikas vesti jauną panelę. Siųsti
laiškus nežiūrint profesijos apmok. 45
cnt. pageidautina foto pašt. Griškabūdžio [...] bil. 002204 Nr.24
Vidutinio amžiaus gražus gyvanašlis
amatininkas ieškau gyvenimo draugės.
Sukursim pelningą gyvenimą. Rašyti su
foto. Atsakymui [...] Šakių Naumiestis
pareikalavim. Nr. 44.25
Mergužėlės vedybų tikslu rašykit, siųskit
foto. Patikusiai pirmenybė. Esu aukštas
brunetas. Jankai Šakių apskr. iki pareik.
želžk. Bil. 430 Nr.26
Šitoji bus mylima, kuri išgelbės namus nuo varžytynių. Kazlų-Rūda paso
311865 nr.27
Panele, jei neieškai turtuolio, o tik tinkamo gyvenimui draugo atsiliepk, Ša-kių
t. 50 Ostmarkių E. 060410.28

21

22

23

24

25

26

27

28

Smulkūs skelbimai: įvairūs. Dienos naujienos, 1932 m. sausio 12 d., Nr. 8 (231), p. 4.
Smulkūs skelbimai: įvairūs. Dienos naujienos, 1932 m. kovo 8 d., Nr. 54 (277), p. 4.
Smulkūs skelbimai: įvairūs. Dienos naujienos, 1932 m. kovo 12 d., Nr. 58 (281), p. 6.
Smulkūs skelbimai: įvairūs. Dienos naujienos, 1932 m. kovo 15 d., Nr. 60 (283), p. 4.
Smulkūs skelbimai: įvairūs. Dienos naujienos, 1932 m. kovo 31 d., Nr. 72 (295), p. 4.
Smulkūs skelbimai: įvairūs. Dienos naujienos, 1932 m. balandžio 16 d., Nr. 86
(309), p. 6.
Smulkūs skelbimai: įvairūs. Dienos naujienos, 1932 m. liepos 23 d., Nr. 166 (388),
p. 6
Įvairūs. Diena, 1932 m. rugsėjo 4 d.,
Nr. 36 (213), p. 4.
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dytais konkrečiais vardais buvo
išsamiai aprašyta dienraštyje
„Diena“:
„<...> Mes turime rimtą,
gražų pavyzdį, kaip Lietuvoj
tais skelbimais kartais naudojamasi: Krakių valsč. Girvainių k.
ūkininkaitė Stefa Rimavičiutė
27 m. amž., kuri paskutiniu laiku gyveno Šančiuose pas gimines, švogerio įkalbėta pasiskelbė
„Dienoje“. Tai buvo vidury žiemos. Prieš Velykas nuėjo paštan
ir rado 28 laiškus, jų tarpe 18 su
fotografijomis ir 10 be. Skaitė
rimtais tuos laiškus, kurie su fotografijomis. Iš 18 keliems parašė
rimtus atsakymus, kitaip sakant
užmegsti pažintį, o kitiems atsakė, kad jų pažintis baigiasi grąžinimu laiško. Kiek susirašinėjus
mergina apsistojo prie dviejų. Su
jais rado progos susitikti ir vienam davė sutikimą būti žmona.
Tokiu laimingu, pasirodo,
buvo ūkininkaitis Jonas Baikauskas iš Kazlų Rūdos valsč., Ąžuolų
Būdos k., 15 ha ūkio savininkas.
Jis yra nuolatinis „Dienos“ skaitytojas, suėjus 27 metams nutarė
vesti. Pasiskelbė „Dienoj“, gavo
18 laiškų, susirašinėjo, su keliomis pasisiūliusiomis, pasimatė,
bet nė vienos nepaprašė rankos.
Neatatiko jo skoniui ir reikalavimams. Laimingesnė ir geresnė yra ta, kuri pati pasiskelbė
„Dienoj“. Pereitą šeštadienį Šančiuose, katalikų bažnyčioje kun.
klebonas Lumbis juodu sujungė

Jaunos, įdomios, mergužėlės, vedybų
tikslu rašykit pridedant foto dviem bernužėliam. Dėl Uosio ir Ąžuolo. Jankai,
Šakių apskr.29
MERGUŽĖLĖ, kuri važiavai šviesiai-žaliai
marga suknele, balta kepuraite, iš Šakių
per Lukšius į Kauną liepos mėn 14 d. 5-9
val. autobusu, atsiliepk važiavusiam
jaunam (su ąžuolo lapais ant apykaklės)
šauliui, Lukšiai, Pranui Mirglinui.30

3 pav. Piršlybų skelbimai. Šešupės bangos,
1927 m. vasario 27 d., Nr. 9, p. 4

RIMTAI Ieškau gyvenimo draugės.
Plokščiai, Šakių ap. iki par. S. Karalius.31
MELSVAAKE, rašyk, susipažinsim. Lekėčiai, LAK. 44518.32
NETURTINGOS, rašykite miesto valdininkui – apsivesim Ilguva biliet. 3212.33
29

30

31

32

33

Smulkūs skelbimai: įvairūs. Diena,
1933 m. lapkričio 5 d., Nr. 45 (747), p. 7.
Dienos informacija: įvairūs skelbimai.
Diena, 1934 m. liepos 29 d., Nr. 30 (784),
p. 7.
Dienos informacija: įvairūs skelbimai.
Diena, 1934 m. rugsėjo 9 d., Nr. 36 (790),
p. 9.
Dienos informacija: įvairūs skelbimai.
Diena, 1934 m. lapkričio 25 d., Nr. 47
(800), p. 9.
Dienos informacija: įvairūs skelbimai.
Diena, 1934 m. gruodžio 2 d., Nr. 48
(801), p. 9.
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moterystės amžinais ryšiais. <...>
Vestuvėse dalyvavo keli senesni
žmonės. Jie nė kiek nesistebėjo,
kad jaunieji pasiskelbę laikrašty
susituokė. Net džiaugėsi kad dabar esą patogu ir mažiau išlaidų,
kiek, girdi pirmiau kaštuodavo
tie piršliai, kiek būdavo vargo iki
jaunikis randa merginą. <...>“
Klausimas, ką rašyti laiškuose vedybinei pažinčiai užmegzti, buvo išties aktualus,
todėl tuo tikslu netgi buvo išleistas specialus laiškų rašymo
vadovas, pavadintas „Meilės
ir tarnybinių laiškų elgimosi ir
prašymams rašyti vadovėliu“.
Leidinyje daugiausia vietos užėmė asmeninių laiškų rašymo
pavyzdžiai (pvz., „Iš tikros širdies merginai laiškas“, „Karštų
jausmų mergelei išreiškimas“,
„Laiškas apsivedimo reikalu“ ir
kt.). Leidinio sudarytojas įtraukė priedus apie siunčiamo voko
spalvų reikšmes (žalias vokas
reiškė „turiu Tavy viltį“, pilkas
– „Tave myliu“, žalias su raudonu – „myliu Tave labiausia ir noriu, kad mane mylėtum“). Netgi
buvo suteikta „prasmė“ šauktukų skaičiui („!!!“ reiškė garbę,
„!!!!!“ – vestuves ir t. t.).
Prieškario Lietuvoje tokio
pobūdžio leidiniai buvo pakankamai populiari leidyklų prekė –
jų pasirodė bent vienuolika. Vadovėlių gausa liudija jų paklausą,
matyt, tai buvo sėkmingai parduodamas produktas. Svarbiau-

BERNUŽĖLIAI, atsiliepkite pasiturinčiai
ūkininkaitei vedyboms. Fotografija būtinai iki pareikalavimui. Kazlų Rūda paso
Nr. 1048.34
PANELĖS ir našlės, turinčios etatinę tarnybą bei kapitalo įmonę, atsiliepkite
inteligentiškam 25 m. vaikinui. Tautybė,
tikyba ir amžius nesvarbu. Šakiai, vid.
paso Nr. 902828.35
VEDYBŲ tikslu atsiliepkite gyvenimo
apviltam gyvanašliui, valstybės tarnautojui. Siųskite laiškus su foto ir biografija. Gelgaudiškis. Gustui.36
RIMTAS, pasiturįs vaikinas ieško gyvenimo draugės. Tikyba nesvarbu. Foto
ir biografija būtinai. Paluobiai, Vilniaus
pasas 171189.37
DU PASITURINTI, nešpėtni, rimto amžiaus valdininkai vedybų tikslu susirašinės su prasilavinusiomis mergužėlėmis, biografija būtinai. Paežerėlių
paštas, Šakių apskr. pareikalavimui
12128.38
Rimtai norinčios sukurti jaukų šeimos
židinėlį, panelės, našlės, gyvanašlės
atsiliepkit 36 m. vyriškiui, amatininkui,
jautrasieliui, nusivylusiam gyvenime,
nenustojusiam vilties. Foto ir biogr.
būtina. Griškabūdis, Vilniaus pasas
511995.39
PANELĖS, mėgstančios kaime gyventi

34

35

36

37

38

39

Dienos informacija: įvairūs skelbimai.
Diena, 1935 m. gruodžio 8 d., Nr. 49
(853), p. 10.
Dienos informacija: įvairūs skelbimai.
Diena, 1936 m. balandžio 5 d., Nr. 14
(870), p. 10.
Įvairūs skelbimai. Diena, 1936 m.
balandžio 12 d., Nr. 15 (871), p. 14.
Dienos informacija: įvairūs skelbimai.
Diena, 1937 m. sausio 31 d., Nr. 5 (913),
p. 10.
Dienos informacija: įvairūs skelbimai.
Diena, 1937 m. birželio 20 d., Nr. 25
(933), p. 10.
Smulkūs skelbimai. Iliustruotas pasaulis, 1937 m. sausio 31 d., Nr. 5, p. 8.
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sia priežastis, kodėl laiškų rašymo vadovėliai buvo populiarūs,
yra praktinė nauda menkiau išsilavinusiems ar savo raštingumu
nepasitikintiems žmonėms.

atsiliepkite, nuosavą ūkį turinčiam vaikinui. Foto būtinai. Paluobiai, atsargos
liudijimas 3752.40
Turtingas vaikinas ieško gyvenimo
draugės, turtas nesvarbu. Sintautai
Naudžiai Kalnietis.41

Deimantė Aidukaitė

***
Prieškariu
išpopuliarėjusi naujoviška pažinčių forma
– spaudoje skelbti potencialaus
gyvenimo partnerio paieškas
– atskleidžia to meto žmonių
prioritetus ir lūkesčius antrajai
pusei. Skelbimuose daugiausia
reikšmės teikta materialiniams
ir fiziniams asmens duomenims,
mažiau – šeimyniniam statusui ir
religijai.

40

41

Smulkūs skelbimai. Iliustruotas pasaulis, 1937 m. kovo 7 d., Nr. 10, p. 7.
Smulkūs skelbimai: vedybiniai. Iliustruotas pasaulis, 1937 m. liepos 25 d.,
Nr. 30, p. 8.

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.
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Lietuvių Šv. Kazimiero draugija
ir jos skyriai Suvalkų apskrityje
1926–19361 m.
Šiame tekste aptariama Lietuvių šv. Kazimiero draugijos jaunimui auklėti ir globoti skyrių veikla tuometinėje Suvalkų apskrityje.
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje yra saugomas
išlikęs draugijos archyvas (MAVB, RS, f. 175). Kiekvienas draugijos
skyrius turėjo atskiras bylas, kur instruktorių buvo kaupiami skyrių
lankymo pranešimai, skyrių valdybos ataskaitos ir kt. Apie draugijos
skyrių veiklą žinutes skelbdavo ir Vilniaus lietuvių periodinė spauda:
„Jaunimo draugas“, „Vilniaus rytojus“, „Vilniaus šviesa“, „Vilniaus
aušra“ ir kt. Ši spauda yra prieinama kiekvienam internetu, adresu
www.epaveldas.lt.
Lietuvių šv. Kazimiero draugija jaunimui auklėti ir globoti
1922 m. pradžioje kun. Nikodemas Raštutis pasiūlė steigti draugiją jaunimui auklėti ir ją pavadino šv. Kazimiero vardu, taip pabrėždamas religinį ir tautinį draugijos pobūdį. Tam pritarė kunigai prof.
Petras Kraujalis, prof. Vincentas Taškūnas, prof. Jonas Skruodys ir
dr. Vincentas Zajančkauskas. Šv. Kazimieras liaudžiai buvo žinomas ir
populiarus. Draugijos pavadinimą lėmė siekis turėti dvasinės vyresnybės palankumą. Taip pavadinti draugiją buvo ir proga – šv. Kazimiero
mirties ir kanonizavimo sukaktys. Kun. N. Raštutis parengė siūlomos
draugijos įstatų projektą. Siūlomus įstatus steigėjai suredagavo, juos
1

Seinų apskritis 1925–1939 m. buvo prijungta prie Suvalkų apskrities.
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pasirašė ir 1922 m. kovą įteikė valdžiai registruoti. Po poros mėnesių
gautas atsakymas, kad draugija neregistruojama. Nepaisant to, idėjos neatsisakyta. Iš naujo perredaguoti įstatai ir surasti kiti steigėjai.
Konstantino Aleksos, kun. Juozapo Vaičiūno, Emilijos Stragytės, gydytojų Julijos Biliūnienės ir Veronikos Alseikienės pasirašyti įstatai
dar tais pačiais, 1922-aisiais, metais pateikti registruoti. Deja, ir šį kartą, po devynių mėnesių, gautas neigiamas atsakymas.
Atsisakius registruoti draugiją paduotas skundas Vidaus reikalų
ministerijai. Steigėjams teko ne kartą kreiptis dėl priėmimo minėtoje
ministerijoje2. Pagaliau spaudoje pasirodė pranešimas, kad 1925 m.
spalio 5 d. Vidaus reikalų ministras patvirtino Šv. Kazimiero draugijos lietuvių jaunimui auklėti ir globoti įstatus. Kaip draugijos steigėjai
pasirašė Konstantinas Aleksa, kun. Juozas Vaičiūnas ir lietuvių mokytojų seminarijos dėstytoja Emilija Stragaitė3.
1925 m. lapkričio 22 d. Vilniaus lietuvių klube (Dominikonų g.
12) įvyko draugijos steigiamasis susirinkimas. Išrinkta ši pirmoji valdyba: pirmininkas – dr. kun. Antanas Viskantas, iždininkas – Ignas
Budzeika, sekretorius – Konstantinas Aleksa ir paprasti nariai – Domicelė Palevičienė ir kun. Nikodemas Raštutis4.
Tais pačiais, 1925-aisiais, metais buvo išspausdinti ir draugijos
įstatai. Įstatuose buvo aprašytos plačios draugijos galimybės. Draugija galėjo veikti visoje Lenkijos Respublikoje. Draugijos tikslas buvo
„suteikti jaunimui medžiaginę doros, o taip pat sveikatos ir švietimo
srityse pagalbą“. Tiems tikslams siekti numatyta įvairi labdaringa veikla: steigti „valgyklas, prieglaudas, vaikų darželius, bendrabučius“.
Draugija galėjo steigti „visokių rūšių mokyklas: bendrojo išsilavinimo, profesines, amatininkų (žemesnių ir vidurinių), bibliotekas ir
skaityklas“5.
Tikėtina, kad po steigiamojo susirinkimo išrinkta draugijos valdyba greitai pastebėjo, jog įstatuose nėra paminėta reikšminga dirbant
su kaimo jaunimu veikla – praktinė kultūrinė ir sporto veikla. Taigi
buvo parengta nauja įstatų redakcija. Papildytas tiktai įstatų skyrelio
„Draugijos tikslas“ antras punktas, kuriame aprašyta, kaip tų tikslų
siekiama. Turėtų būti rengiamos paskaitos, sąskrydžiai, vakarai, vaidinimai, kursai, taip pat skatinama sportuoti, steigti atskiras kuopeles,
A. A. [Antanas Juknevičius]. Šv. Kazimiero d-jos dešimtmetis. Jaunimo draugas, 1936,
p. 116–117.
3
B. Šėmis [M. Biržiška]. Vilniaus Golgota, 2 leid., Vilnius, 1992, p. 344.
4
Žr. 1 nuorodą, p. 118.
5
	Švento Kazimiero draugijos jaunimui auklėti ir globoti įstatai, Vilnius, 1925, p. 3.
2
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palaikyti spaudą. Kiti nuostatų punktai liko be pakeitimų arba buvo
nežymiai redaguoti. Nors tai buvo jaunimo organizacija, tačiau narių
amžius įstatais nebuvo ribojamas. Susidarius ne mažiau nei 10 narių
buvo galima steigti skyrius. Skyriai buvo steigiami gavus draugijos
valdybos sutikimą. Apie įsteigtus skyrius reikėjo pranešti apskričių
viršininkams.
Nauji nuostatai pateikti tvirtinti 1926 m. lapkričio 12 d. Juos pasirašė visi penki jau minėti pirmosios draugijos valdybos nariai. Šie įstatai Vidaus reikalų ministerijoje perregistruoti 1927 m. vasario 10 d.,
o Vilniaus vaivadijoje įtraukti į draugijų sąrašą tų metų vasario 23 d.6
Pradėti steigti draugijos skyriai. Skyrius organizuoti padėdavo
draugijos instruktoriai: Alfonsas Bielinis, Adomas Butrimas, gydytoja A. Habdankienė, Antanas Staniulis ir kiti. Instruktoriai aiškindavo
draugijos tikslus, praktinius skyriaus steigimo reikalus. Kur reikėjo,
skyriuose buvo mokoma liaudies dainų, tautinių žaidimų. Lankydama
skyrius gydytoja A. Habdankienė ne tik skaitydavo paskaitas sanitarinio švietimo temomis, bet ir gydydavo ligonius. Instruktoriai ne tik
lankė skyrius, bet ir parašydavo įvairiomis temomis paskaitų tekstus,
kuriuos išsiuntinėdavo skyriams. Atostogų metu draugijos įgaliotus
skyrius lankydavo studentės ar studentai. Buvo skaitomos paskaitos,
pokalbiuose žmonės raginti branginti gimtąją kalbą, papročius, liaudies dainas.
1926 m. įsteigti tik 10 skyrių. 1927 m. pabaigoje jau veikė
114, 1928 m. – 150, 1929 m. – 202, 1930 m. – 311, 1931 m. – 358,
1932 m. – 386 skyriai. 1933 m. jau pradėti uždarinėti draugijos skyriai.
1934 m. draugijoje buvo 405 skyriai. Daugelis skyrių turėjo bibliotekėles, 1934 m. bibliotekėles turėjo apie 300 skyrių.
Beveik visi skyriai kasmet minėdavo šv. Kazimierą, Motinos dieną, Vasario 16-ąją. Minėjimai vykdavo ir žymių asmenų sukakčių progomis. Skyriams garbės reikalas būdavo per metus surengti kelis viešuosius vakarus su vaidinimais. Draugija spaudoje skelbė cenzūruotų
scenos veikalų sąrašus, nurodydama visus cenzūros duomenis, tačiau
dažnai buvo reikalaujama ir cenzūruoto egzemplioriaus. Dėl šios priežasties draugija turėjo cenzūruotų scenos veikalų bibliotekėlę ir prireikus skolindavo šiuos veikalus skyriams. Vakarus rengti padėdavo
Vilniaus ir Švenčionių „Ryto“ draugijų mokytojai, skaityklų vedėjai.
Vytauto Didžiojo metais, 1930-aisiais, vyko daugybė šiai progai skirtų
6

Lietuvių Švento Kazimiero draugijos jaunimui auklėti ir globoti įstatai, Vilnius, 1927,
p. 1–8.
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minėjimų. Pagal išgales buvo statomi Vytautui Didžiajam skirti paminklai arba kryžiai. Nemažai kryžių pastatyta ir Šventųjų, 1933-iųjų,
metų proga.
1934 m. skyriuose buvo įsteigtos 36 jaunųjų ūkininkų ir 52 sporto
sekcijos. Veikė ir vaidintojų, dainininkų, mažųjų globos ir kitos sekcijos7.
Per 1932 m. liepos 17 d. metinį Šv. Kazimiero draugijos susirinkimą, išrinktai valdybai skirstantis pareigomis, pirmininku tapo kun.
Vincentas Taškūnas. Jis šiai draugijai vadovavo iki galutinio jos uždarymo8.
1933 m. birželio 5–6 d. Vilniuje įvyko Šv. Kazimiero draugijos
skyrių atstovų pirmas suvažiavimas. Jame dalyvavo apie 100 skyrių
delegatų. Iš esmės tai buvo dviejų dienų kursai. Skaitytos paskaitos
apie draugijos tikslus, kooperaciją, tautosakos reikšmę ir jos rinkimą,
sportą, susirinkimų teisę, higieną, skyrių veiklą, skyrių raštvedybą9.
Vėliau 2–3 dienų kursų pobūdžio regioniniai suvažiavimai vyko Švenčionyse, Apse, Pelesoje.
1935 m. birželio 10 d. draugija, minėdama savo veiklos dešimt
metį, surengė Vilniaus ir Suvalkų kraštų liaudies meno parodą, kuri
įvyko Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje. Paroda daugiausia rūpinosi Šv. Kazimiero draugijos Vilniaus moterų skyrius (kurio pirmininkė – Zuzana Stašienė). Taip pat rengiant parodą prisidėjo daug
liaudies švietėjų: lietuviškos skaityklos, darželių vedėjai, mokytojai
ir kiti geros valios talkininkai. Savo patarimais apie meną ir meniniu
darbu prisidėjo dailininkas Vladas Drėma. Eksponatus renkant talkino
studentai ir studentės10.
Įvairiu metu draugija buvo įsteigusi 26 vaikų darželius, 39 viešąsias skaityklas ir vieną pradinę mokyklą. Nuo 1936 m. pradžios per
mažiau nei pusmetį uždaryti 134 draugijos skyriai ir 18 skaityklų, o iki
rugsėjo jau buvo uždaryta apie 250 skyrių11.
Galų gale 1936 m. lapkričio 26 d. Balstogės vaivada uždraudė
visų Šv. Kazimiero draugijos skyrių veiklą Gardino ir Suvalkų apskrityse, kurios buvo pasienio ruože. Analogišką įsaką 1936 m. gruodžio
3 d. pasirašė ir Vilniaus vaivada – buvo uždrausta draugijos skyrių

7
8
9
10
11

Žr. 1 nuorodą, p. 118–119.
Vilniaus rytojus, 1932 m. liepos 27 d., Nr. 59, p. 4 (žinutė).
Vilniaus rytojus, 1933 m. birželio 21 d., Nr. 48, p. 2.
Vilniaus rytojus, 1935 m. birželio 15 d., Nr. 46, p. 2.
Vilniaus rytojus, 1936 m. birželio 30 d., Nr. 51, p. 1; rugsėjo 8 d., Nr. 71, p. 4.
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veikla visoje Vilniaus vaivadijoje12. Oficialiai neuždarytų skyrių buvo
likę apie 20 Naugardo vaivadijos Lydos apskrityje. Lietuvių šv. Kazimiero draugija uždaryta 1937 m. gruodžio 31 d. Įteikta apeliacija buvo
atmesta.
Lietuvių šv. Kazimiero draugijos skyriai
Suvalkų apskrityje
Punsko ir Seinų parapijose legalus lietuviškas švietimas ir kultūrinė veikla vyko nuo 1905 m. Dėl šios priežasties šis kraštas jau turėjo
gilias kultūrines tradicijas. Nemažai lietuviškų kaimų buvo pasienio
zonoje, kurioje galiojo įvairūs privalomi pasienio kariuomenės nurodymai. Toliau trumpai bus apžvelgta kiekvieno Lietuvių šv. Kazimiero
draugijos Suvalkų apskrities skyriaus veikla. Dėl ribotos teksto apimties skyrių veikla nebus išsamiai apžvelgiama. Kartu nurodyta, kokiems valsčiams tuo metu priklausė skyriai.
Santrumpa LMAVB reiškia Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteką.
Aradnykų (Berznyko vlsč.) skyrius
Skyriaus steigiamasis susirinkimas įvyko 1930 m. rugpjūčio
17 d. Jo metu išrinkta valdyba: pirmininkas – Vincas Češkevičius, sekretorius – Antanas Bugarauskas, iždininkas – Juozas Zablackas. Tais
metais skyriaus bibliotekėlei iš draugijos valdybos gautos 76 knygos,
metų pabaigoje skyriuje buvo 34 nariai. 1930 m. gruodžio 26 d. Aradnykuose skyriaus buvo surengtas pirmas viešasis vakaras. Jo metu
buvo vaidinamas Kazio Alytos 3 val. trukmės vaizdelis „Ant bedugnės krašto“. 1931 m. gruodžio 26 d. skyrius suorganizavo G. Petkevičaitės-Bitės 4 val. trukmės dramos „Parduotoji laimė“ vaidinimą.
Apie 1933 m. skyrius įsteigė vaidintojų kuopelę, kurioje buvo 20 narių
(jai vadovavo Juozas Maksimavičius). 1933 m. vasario 19 d. vaidinta
E. Rucevičienės versta 1 val. trukmės komedija „Advokato patarimai“, sakyti monologai, deklamuotos eilės. Buvo norima vaidinti Žemaitės 1 val. trukmės komediją „Valsčiaus sūdas“, bet apskrities valdžia tam nedavė leidimo. 1933 m. spalio 15 d. įvykusiame viešajame
vakare vaidinta 2 val. trukmės komedija „Vargšas Tadas“ ir E. Ruce12

Sulaikytas Lietuvių Šv. Kazimiero draugijos veikimas. Vilniaus rytojus, 1936 m. gruodžio
11 d., Nr. 98, p. 2.
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vičienės versti 1 val. trukmės juokai „Nepavykusi komedija“, sakytas
monologas, rodyta pantomima, deklamuotos eilės. 1935 m. lapkričio
17 d. skyrius surengė viešąjį vakarą. Vaidinta J. Židanavičiaus 3 val.
trukmės komedija „Mažas kryželis, bet sunkus“, sakytas monologas.
1936 m. vasario 9 d. paskelbta spaudoje, kad Aradnykuose bus vaidinama K. Puidos 4 val. trukmės istorinė drama „Mirga“, bus monologas, deklamuojamos eilės, dainuos choras. Vakaras įvyko vėliau.
1936 m. pradžioje skyriuje buvo 61 narys, bibliotekėlėje turėtos 97
knygos. 1936 m. birželio 20 d. atskirais raštais apskrities viršininkas
pranešė draugijos valdybai, kad sustabdo 12 skyrių, tarp jų ir Aradnykų, veiklą. Prašymą neuždaryti skyriaus vaivada atmetė.
Š. L. LMAVB, f. 175, b. 557; Vilniaus rytojus, 1931, sausio 10, p. 3; 1932, sausio
20, p. 3; 1933, kovo 1, p. 3; 1935, gruodžio 7, p. 3; 1936, vasario 7, p. 4; kovo 27,
p. 3.

Bubelių (Krasnavo vlsč.) skyrius
Dar 1926 m. rugsėjo 29 d. Bubelių gyventojai prašė draugijos
valdybos jų kaime, Jono Petruškevičiaus namuose, įsteigti lietuvišką
mokyklą, tačiau draugijai nepavyko gauti tam leidimo. Steigiamasis
skyriaus susirinkimas įvyko 1926 m. spalio 3 d. Jono Petruškevičiaus
namuose. Jo metu išrinkta valdyba: pirmininkas – Antanas Čereška,
sekretorius – Vincas Matulevičius, iždininkas – Jonas Petruškevičius.
Draugijos valdyba skyriaus bibliotekėlei atsiuntė 46 knygas. 1929 m.
liepos 14 d. skyrius Bubeliuose surengė vakarą. Vaidinta 2 val. trukmės versta pjesė „Vargšas Tadas“ ir 1 val. trukmės versta komedija
„Nesipriešink“, deklamuotos eilės. 1929 m. pabaigoje skyriuje buvo
narių ir iš Beržinių, Navasodės kaimų. Bibliotekėlėje buvo 167 knygos, iš kurių 121 buvo paaukotos įvairių žmonių. 1931 m. Bubeliuose
lankęsis instruktorius Adomas Butrimas pažymėjo, kad skyrius turėjo chorą, kuriam vadovavo Antanas Puniškis. Jis pasimokyti muzikos eidavo pas Punsko vargonininką. Bibliotekėlėje jau buvo 229
knygos. Skyrius tinkamai tvarkė dokumentaciją, turėjo radijo imtuvą.
1934 m. kovo 26 d. skyriaus buvo įsisteigta jaunųjų ūkininkų 17-os
narių kuopelė (jos vadovė – Aldona Petruškevičiūtė). 1934 m. rugpjūčio 26 d. Bubeliuose surengtame vakare vaidinta Žemaitės 2 val. trukmės komedija „Mūsų gerasis“. Taip pat padeklamuota eilių, dainavo
Jono Puniškio vadovaujamas choras. 1934 m. Bubelių skyrius pastatė
kryžių. Tų metų pabaigoje skyriuje buvo 70 narių, bibliotekėlėje buvo
414 knygų, veikė dainininkų, vaidintojų ir jaunųjų ūkininkų kuope-
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lės. 1935 m. lapkritį paaiškėjo, kad Bubelių valdinės mokyklos vaikai
neturi lietuviškų vadovėlių. Švietimo inspekcija pagrasino lietuvių
kalbos pamokas panaikinti. Kasininkas skubiai iš skyriaus lėšų Suvalkuose nupirko 19 vadovėlių, kurių kiekvienas kainavo po 1,80 zlotų, ir
išdalijo vaikams. 1936 m. gegužės 18 d. valdžios pareigūnai antrąkart
tikrino skyriaus bibliotekėlę. Jie paėmė net 108 knygas, iš kasininko
paimtas kasos sąsiuvinis ir 8 nuosavos knygos. Skyrius likviduotas
1936 m. gruodžio 21 d. apskrities viršininko įsakymu.
Š. L. LMAVB, f. 175, b. 107; Vilniaus rytojus, 1929, rugpjūčio 10, p. 7; 1931,
rugsėjo 8, p. 3; 1936, sausio 1, p. 3; gegužės 26, p. 3.

Būdos (Krasnavo vlsč.) skyrius
1933 m. gruodžio 26 d. dešimt Būdos (Vidugirių Būdos) gyventojų prašė draugijos valdybos jų sodžiuje įsteigti skyrių. Matyt, valdžia
tam trukdė. Steigiamasis susirinkimas įvyko tiktai 1934 m. rugsėjo
12 d. Išrinkta valdyba, kurios pirmininkas buvo Juozas Auruškevičius,
į skyrių įstojo 17 narių. Tikėtina, kad skyriaus nepavyko įregistruoti.
Apie jo veiklą jokių žinių nerasta.
Š. LMAVB, f. 175, b. 110.

Burbiškių (Krasnavo vlsč.) skyrius
Skyriaus steigiamasis susirinkimas įvyko 1926 m. spalio 3 d. Išrinkta valdyba: pirmininkas – Adomas Maksimavičius, sekretorius –
Antanas Ramanauskas, iždininkas – Juozas Šatkauskas, knygininkas
– Juozas Kraužlys. Nutarta prašyti steigti bibliotekėlę ir lietuvišką
mokyklą. Pastarasis prašymas neįgyvendintas. 1927 m. spalį skyriaus
valdyba buvo suimta ir tardoma. 1929 m. skyrius surengė šiuos vaidinimus: balandžio 2 d. vaidinta Klemenso Daugaičio 2 val. trukmės tragikomedija „Susiprato“; liepos 27 d. – J. Židanavičiaus 5 val. trukmės
komedija „Bajoras gaidys“, taip pat dainavo choras, deklamuotos eilės; gruodžio 29 d. vaidinta E. Draugelio komedija „Slidžiais takais“.
1930 m. skyrius norėjo pastatyti Vytautui Didžiajam paminklą, tačiau
valdžios leidimą gavo tiktai 1931 m. rugpjūtį. Iki lapkričio paminklas,
kainavęs 248 zlotus, buvo pastatytas. 1934 m. pabaigoje skyriuje lankęsis instruktorius Kazimieras Umbražiūnas ataskaitoje rašė, kad nuo
įsteigimo pradžios skyrius surengė apie 30 viešų vakarų, kurie pasieniečių reikalavimu turėdavo baigtis iki 20 valandos. Skyriaus buvo
įkurtas jaunųjų ūkininkų ratelis, įsteigta ir sporto sekcija. Skyriaus
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veikla sustabdyta 1936 m. birželio 20 d. apskrities viršininko įsakymu.
Apeliacijos nepadėjo, skyrius 1936 m. gruodį uždarytas.
Š. L. LMAVB, f. 175, b. 586; Jaunimo draugas, 1930, Nr. 1, p. 27; Vilniaus rytojus, 1931, lapkričio 14, p. 3.

Burokų (Krasnavo vlsč.) skyrius
1934 m. ir 1935 m. šio kaimo gyventojai prašė draugijos valdybos įsteigti Burokuose skyrių. Valdybos atsakymo nebuvo. Matyt,
skyriaus steigti valdžia neleido. 1936 m. sausio 30 d. jau trečią kartą
31 asmuo prašė įsteigti skyrių. 1936 m. steigti naujų skyrių nebebuvo
leidžiama.
Š. LMAVB, f. 175, b. 116.

Didžiulių (Krasnavo vlsč.) skyrius
Didžiuliuose skyriaus steigiamasis susirinkimas įvyko 1930 m.
gegužės 25 d. Tų metų rugpjūčio 15 d. surengtame vakare vaidinta
Žemaitės 3 val. trukmės komedija „Trys mylimos“, deklamuoti eilėraščiai, padainuota dainų. 1931 m. pabaigoje skyriaus bibliotekėlėje
buvo 88 knygos, skyriaus suburta vaidintojų sekcija, kuriai vadovavo
Juozas Nevulis. 1931–1935 m. surengti 6 vieši vakarai su vaidinimais.
Šventųjų metų proga 1934 m. spalį pastatytas akmeninis kryžius, kainavęs 120 zlotų. 1934 m. skyrius turėjo 36 narius. 1935 m. gruodžio
19 d. skyriuje paskaitą apie Motiejų Valančių skaitė studentas Juozas
Vaina. 1936 m. vasario 16 d. įvyko paskutinis šio skyriaus surengtas
vakaras. Vaidinta J. Židanavičiaus 5 val. trukmės komedija „Bajoras
gaidys“. Nuo 1936 m. kovo dėl valdžios pareigūnų tikrinimų, kvotų
valdyba negalėjo veikti. 1936 m. bibliotekėlėje buvo 168 knygos. Skyrius likviduotas vadovaujantis 1936 m. lapkričio 26 d. Balstogės vaivados įsaku.
Š. LMAVB, f. 175, b. 459; f. 246–834.

Dusnyčios (Krasnavo vlsč.) skyrius
1932 m. balandžio 7 d. draugijos valdyba gavo 10-ies asmenų prašymą Dusnyčioje įsteigti skyrių, kurio nariai galėtų būti ir Juodeliškės
kaimo gyventojai. Į draugijos prašymą apskrities viršininkui leisti surengti Dusnyčios skyriaus steigiamąjį susirinkimą atsakyta trumpai –
„susirinkimas neleidžiamas“.
Š. LMAVB, f. 175, b. 384.
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Eglinės (Andrejavo vlsč.) skyrius
1933 m. balandžio 11 d. draugija gavo 20-ies asmenų prašymą
Eglinės sodžiuje įsteigti skyrių. Tų metų liepos 8 d. apskrities viršininkas draugijai atsakė, kad skyriaus steigti neleidžiama, nes kaimas arti
sienos su Lietuva.
Š. LMAVB, f. 175, b. 549.

Juodeliškės (Krasnavo vlsč.) skyrius
1932 m. sausio 11 d. Juodeliškės sodžiaus 56 gyventojai prašė
draugijos valdybos įsteigti skyrių. Tų metų sausio 29 d. apskrities
viršininkas pranešė, kad trūksta žinių, reikalingų skyriui registruoti,
todėl steigiamojo susirinkimo rengti neleidžiama. Paprastai skyriai
būdavo registruojami pateikus žinias apie įvykusį steigiamąjį susirinkimą ir išrinktą valdybą.
Š. LMAVB, f. 175, b. 291.

Kampuočių (Seivų vlsč.) skyrius
Skyriaus steigiamasis susirinkimas įvyko 1930 m. spalio 5 d. Išrinkta valdyba: pirmininkas – Jonas Žukauskas, sekretorius – Vincas
Grigutis, iždininkas – Jonas Makauskas. Metų pabaigoje skyriuje buvo
38 nariai, iš jų 9 – Burokų kaimo gyventojai. 1931 m. birželio 3 d. skyrius suruošė viešąjį vakarą. Vaidinta M. Grigonio versta 3 val. trukmės
komedija „Verpėja po kryžium“. Tais metais, apie spalio 18 d., skyrius
surengė J. Židanavičiaus 3 val. trukmės tragedijos „Šventoji Cecilija
kankinė“ vaidinimą ir B. Sruogos 1 val. trukmės juokus „Pagunda“.
1932 m. gegužės 16 d. A. Stoskeliūno sodyboje įvykusiame vakare
skyrius vaidino J. Židanavičiaus pjesę „Meilės galybė“. 1934 m. gruodžio 26 d. taip pat vaidinta iš rusų kalbos versta 3 veiksmų komedija
„Audra giedroje“. 1935 m. kovą skyriaus įsteigta jaunųjų ūkininkų
13-os narių kuopelė, kurios vadovė – A. Grimalauskaitė. 1936 m. pradžioje skyrius turėjo 46 narius, o bibliotekėlėje – 126 knygas. 1936 m.
birželio 20 d. skyriaus veikla sustabdyta. 1936 m. liepos 10-os dienos
naktį pasienio kareiviai nušovė buvusio skyriaus pirmininką, 26 metų
amžiaus Juozą Baliūną. Jis palaidotas liepos 13 d. Punsko kapinėse.
1936 m. gruodžio 22 d. skyrius likviduotas.
Š. L. LMAVB, f. 175, b. 23; Vilniaus rytojus, 1931, birželio 20, p. 3; spalio 31,
p. 3; 1932, birželio 4, p. 3; 1935, sausio 2, p. 3; 1936, liepos 24, p. 3; liepos 28,
p. 3.
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Klevų (Krasnapolio vlsč.) skyrius
Steigiamasis skyriaus susirinkimas įvyko 1927 m. liepos 24 d.
Išrinkta valdyba: pirmininkas – Ignotas Marcinkevičius, sekretorė –
Anelė Čirlionytė, kasininkas – Vincas Leončikas, knygininkas – Juozas Marcinkevičius. Vėlesniame pranešime ir žinutėje, publikuotoje
spaudoje, buvo teigiama, kad skyrius įsteigtas 1925 m. Tikėtina, kad
tada skyrius tik telkėsi, bet dar nebuvo įsteigtas. Jau 1927 m. rugpjūčio 17 d. skyrius surengė vakarą. Jo metu vaidintas K. Alytos 3 val.
trukmės vaizdelis „Ant bedugnės krašto“. 1929 m. skyrius turėjo 47
narius, o bibliotekėlėje – 195 knygas. Tais metais buvo surengti 3, o
1930 m. – 4 vakarai su vaidinimais. 1930 m. už aktyvią veiklą skyriaus pirmininkas Mykolas Sidaris net tris kartus kviestas pokalbio į
apskrities viršininko įstaigą. Spaudoje paskelbta, kad 1931 m. liepos
12 d. skyrius prie Klevų piliakalnio vaidins 2 val. trukmės dramą
„Šventoji Agnietė“, skambės dainos, gros dūdų orkestras, vyks šokiai ir žaidimai. Tikėtina, kad renginys įvyko. 1932 m. kovo 4 d. per
visuotinį skyriaus susirinkimą nutarta pastatyti paminklą Vytautui
Didžiajam. 1933 m. skyriuje buvo 99 nariai, o jo bibliotekėlėje – 330
knygų. Tais metais įvyko trys vakarai su vaidinimais, taip pat buvo
aktyvios 20-ies dainininkų ir 5-ių muzikantų sekcijos (jų abiejų vadovas Antanas Vinikaitis). 1935 m. sausio 19 d. ir 20 d. Krasnapolio policijos nuovados viršininkas tardė skyriaus pirmininką Mykolą
Sidarį. Jis buvo įtariamas slaptai lietuviškai mokinęs vaikus, įkalbinėjęs tėvus neleisti vaikų į valdinę mokyklą, rengęs slaptus susirinkimus, kuriuose skaitęs uždrausto turinio paskaitas, rašęs žinutes
į „Vilniaus rytojaus“ laikraštį ir kt. Dėl M. Sidario dar buvo apklaustas Klevų kaimo seniūnas V. Grigutis ir Pranas Leončikas. Matyt,
negavus paminklui, skirtam Vytautui Didžiajam, leidimo, 1935 m.
liepą Klevuose pastatytas 3 metrų aukščio akmeninis kryžius. Už
tai policijos kvostas skyriaus pirmininkas M. Sidaris, valdybos nariai ir kiti gyventojai. 1935 m. įvyko 3 vakarai su vaidinimais. Be
anksčiau minėtų, dar veikė 25-ių narių sporto sekcija ir 23-ų narių
jaunųjų ūkininkų ratelis. 1936 m. skyrius vakarams rengti nebegaudavo leidimų. 1936 m. gegužės 15 d. skyriaus pirmininko M. Sidario
namuose padaryta krata, tačiau nieko nebuvo paimta. Skyriaus veikla uždrausta 1936 m. lapkričio 26 d. vaivados įsakymu.
Š. L. LMAVB, f. 175, b. 469; f. 246–826, 827; Kelias, 1927, rugsėjo 2, p. 4; Vilniaus rytojus, 1931, liepos 12, p. 4; 1932, balandžio 12, p. 3; 1935, vasario 2, p. 3;
1936, liepos 3, p. 3.
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Kreivėnų (Andrejavo vlsč.) skyrius
Steigiamasis skyriaus susirinkimas įvyko 1931 m. balandžio
26 d. Išrinkta valdyba: pirmininkas – Juozas Uzdila, sekretorius –
Jurgis Grimalauskas, iždininkas – Petras Uzdila. Jau 1931 m. liepos
12 d. skyrius surengė viešąjį vakarą. Jo metu vaidinta R. Mackevičiaus
5 val. trukmės drama apie baudžiavos laikus „Sulaukė“, dainavo vietinis jaunimo choras. 1932 m. rugsėjo 2 d. norėta vaidinti J. Židanavičiaus 3 val. trukmės tragikomediją „Gudrus apgavikas“. Apskrities
viršininkas vaidinti neleido, nes esą toje pjesėje įžeidžiami kunigai ir
katalikų bažnyčia, nors pjesės autorius buvo kunigas, o dėl jos tinkamumo buvo atsiklausta Punsko parapijos klebono Juozapo Švedo.
1932 m. gegužės 1 d. skyrius surengė J. Židanavičiaus 3 val. trukmės
komedijos „Moterims neišsimeluosi“ vaidinimą, buvo pasakyti 2 monologai, deklamuotos eilės. Tais metais kitam vaidinimui nepavyko
gauti leidimo, o paprašius leisti renginiu paminėti poetą Maironį, apskrities viršininkas pareikalavo abi paruoštas paskaitas išversti į lenkų
kalbą ir sumokėti 10 zlotų žyminį mokestį. Taigi minėjimas neįvyko.
Pasienio kariškiai reikalavo kiekvienam skyriaus susirinkimui ar repeticijoms gauti apskrities viršininko leidimą. 1933 m. skyriaus veikla buvo apmirusi, tiktai per Vėlines skyriaus nariai Punsko kapinėse
pagerbė kun. Motiejaus Simonaičio kapą. 1934 m. pavasarį skyriaus
nariai pasodino ąžuoliuką, skirtą Vytautui Didžiajam. 1934 m. liepos
15 d. skyrius Kreivėnuose vaidino G. Landsbergio-Žemkalnio 4 val.
trukmės dramą „Genovaitė“. Scena buvo papuošta naminiais audiniais, dainavo Punsko choras. Tų pačių metų rugpjūčio 5 d. vakaras
pakartotas Kupavo kaime, kur jaunimas jau buvo abejingas tėvų kalbai. Nuo 1934 m. skyrius įsteigė ir jaunųjų ūkininkų kuopelę, kuriai vadovavo J. Gavėnas. Gavęs apskrities viršininko leidimą, Šv. Kazimiero
draugijos Vaičiuliškių skyrius 1934 m. lapkričio 25 d. Kreivėnuose,
Igno Dzermeikos namuose, kur išvakarėse buvo įrengta scena, ruošėsi
vaidinti komediją „Karolio teta“. Atvažiavo visi vaidintojai, bet pasirodęs policininkas vaidinti uždraudė ir įsakė visiems išsiskirstyti. Išvažiuojantys vaidintojai užtraukė dainą, bet policininkas juos nutildė.
1935 m. vakarams rengti leidimų nepavyko gauti. Paskutinis skyriaus
vakaras įvyko 1936 m. vasario 22 d. Tuo metu vaidintas J. Šlivinsko
3 val. trukmės spektaklis apie kaimo gyvenimą „Jocio marti“. 20 val.
pasibaigus vaidinimui ir žiūrovams skirstantis įvyko nesusipratimų
su pasienio kariškiais. 3 jaunuoliai iš kitų kaimų buvo suimti, apkulti ir iki ryto išlaikyti pasienio būstinėje. Skyriaus veikla sustabdyta
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1936 m. birželio 20 d. apskrities viršininko įsaku. Tų metų rugsėjo
3-ios dienos naktį piktadariai Kreivėnuose sunaikino 1934 metais pasodintą paminklinį ąžuoliuką. Skyrius likviduotas 1936 m. gruodį.
Š. L. LMAVB, f. 175, b. 331; Jaunimo draugas, 1932, Nr. 5, p. 16; Vilniaus rytojus, liepos 25, p. 3; 1934, rugpjūčio 15, p. 3; rugpjūčio 25, p. 3; 1936, kovo 13,
p. 3; rugsėjo 15, p. 3.

Lumbių (Krasnapolio vlsč.) skyrius
Skyriaus steigiamasis susirinkimas įvyko 1930 m. gegužės 21 d.
Išrinkta valdyba: pirmininkas – Petras Valiukonis, sekretorius – Ignotas Dambrauskas, iždininkas – Antanas Šarka. Tais metais įvykusiame vakare vaidinta E. Rucevičienės versta 1 val. trukmės komedija
„Nepavykusi komedija“ ir T. Daugirdo 1 val. trukmės juokai „Girkalnio užgavėnės“. 1931 m. skyriaus bibliotekėlėje buvo 170 knygų.
1932 m. surengti 2 vakarai su vaidinimais, o 1933 m. jų įvyko tik vienas. Tais metais skyrius įsteigė vaidintojų kuopelę. 1934 m. liepą lankęsis instruktorius Kazimieras Umbražiūnas pastebėjo, kad skyrius
nelabai veiklus ir neturi reikiamų kanceliarinių knygų. Tame sodžiuje grėsė išnykti lietuvių kalba. Šventiesiems metams atminti skyrius
prie kelio ėmė statyti koplytėlę, tačiau tik pamūrijus pamatus valdžia
darbus nutraukė. 1934 m. skyrius turėjo 47 narius. Tais metais įsteigta jaunųjų ūkininkų kuopelė (jos vadovas – V. Bukauskas). 1934 m.
ir 1935 m. nebuvo surengtas nė vienas vakaras. Skyriaus veikla sustabdyta 1936 m. lapkričio 26 d. vaivados įsaku, skyrius likviduotas
1936 m. gruodį.
Š. LMAVB, f. 175, b. 351.

Navinykų (Krasnavo vlsč.) skyrius
Skyriaus steigiamasis susirinkimas įvyko 1931 m. liepos 12 d. Išrinkta valdyba: pirmininkas – Vincas Milončis, sekretorė – Marijona
Sandžiūtė, iždininkas – Juozas Sinkevičius. Spalio 1 d. skyrių aplankė
instruktorius Adomas Butrimas. Jis skaitė tris paskaitas, paliko biblio
tekėlei 28 knygas ir sąsiuvinių skyriaus raštvedybai. 1931–1933 m.
per metus skyrius surengdavo vieną vakarą su vaidinimu. 1933 m.
pradžioje skyriuje buvo 38 nariai. 1934 m. įsteigta jaunųjų ūkininkų
sekcija. 1934 m. dėl ginčų tarp senosios ir naujosios valdybų skyrius
beveik neveikė. 1935 m. kovo 3 d. vaidintas J. Kanopkos 1 val. trukmės vaizdelis „Bekraštis“. 1936 m. kovo 26 d. mokinys Juozas Vaina
skaitė paskaitą apie Lietuvos valstybės kūrimąsi. 1936 m. balandžio
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25 d. mirė skyriaus sekretorius Vincas Milončis, jis palaidotas Punsko kapinėse. 1936 m. gruodžio 20 d. skyriaus susirinkime pirmininkas
Jonas Sanda perskaitė apskrities viršininko įsaką, kad visi skyriai turi
nutraukti veiklą per tris dienas.
Š. LMAVB, f. 175, b. 205.

Ožkinių (Seivų vlsč.) skyrius
Skyriaus steigiamasis susirinkimas įvyko 1930 m. spalio 19 d.
Išrinkta valdyba: pirmininkas – Petras Murinas, sekretorius – Motiejus Agurkis, iždininkas – Kostas Vaičiulis. 1930 m. gruodžio
26 d. skyriaus surengtame vakare vaidinta Z. Pšibilskio 1 val. trukmės komedija „Nesipriešink“, padainuota dainų, deklamuotos eilės.
1931 m. skyriaus merginos buvo pasisiuvusios uniformas, tačiau jų
vilkėti valdžia neleido. 1931 m. surengti 3 vakarai: gegužės 25 d.
vaidinta K. Stikliaus iš rusų kalbos versta 6 val. trukmės komedija
„Pirmasis degtindaris“, sakytas monologas, dainavo choras, padeklamuota eilėraščių; rugpjūčio 15 d. vaidinta P. Kesiūno 4 val. trukmės
drama „Vergijos griuvėsiuose“, dainavo jungtinis Punsko, Ožkinių
ir Šlynakiemio choras; gruodžio 26 d. vaidinta N. Gintalo 1 val. trukmės drama iš lietuvių spaudos draudimo laikų „Šventadarbiai“ ir
J. Židanavičiaus 3 val. trukmės komedija „Cingu-lingu“, deklamuotos eilės, dainavo choras. 1932 m. gegužės 5 d. „Šventadarbiai“ vaidinti ir Punsko „Žiburio“ salėje, tada dar parodyta ir J. Čepukaičio
1 val. trukmės komedija „Daina be galo“ bei Vaižganto 1 val. trukmės
vaizdelis „Tiktai niekam nesakyk“. Tais metais negauta leidimo vaidinti A. Fromo-Gužučio 5 val. trukmės dramą „Ponas ir mužikai“.
1933 m. pavyko surengti 4 vakarus su vaidinimais, skyriaus bibliotekėlėje buvo 190 knygų. 1934 m. skyriaus įsisteigtos dainininkų,
vaidintojų ir jaunųjų ūkininkų kuopelės. Tais metais skyrius surengė
3 vakarus su vaidinimais, o atvykę studentai vaidino dar du kartus.
1935 m. vakarų surengti nepavyko. Valdžiai reikalaujant 1936 m.
gruodžio 14 d. skyrius likviduotas.
Š. L. LMAVB, f. 175, b. 211; Vilniaus rytojus, 1931, sausio 14, p. 3; birželio 13,
p. 3; rugpjūčio 22, p. 3; 1932, gegužės 21, p. 3.

Paliūnų (Krasnavo vlsč.) skyrius
Paliūnuose gyveno 50 ūkininkų šeimų, iš jų 16 – vokiečių.
1926 m. rugpjūčio 29 d. įvyko skyriaus steigiamasis susirinkimas.
1927 m. spalį keli vietiniai skyriaus nariai buvo areštuoti 2 savaites.
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1928 m. skyrius (pirmininkas buvo Vincas Baliūnas) turėjo 48 narius, o bibliotekėlėje – 300 knygų. Kilus nesutarimų, 1929 m. vokiečiai atsisakė būti draugijos nariais. 1929 m. balandžio 26 d. vaidinta
M. Palionio 3 val. trukmės komedija „Prieš vėją nepapūsi“. 1931 m.
rugsėjo 27 d. Vinco Baliūno namuose vaidinta J. Židanavičiaus 3
val. trukmės komedija „Moterims neišsimeluosi“. 1932 m. balandžio
17 d. Juozo Marcinkevičiaus namuose vaidinta J. Kanopkos 4 val.
trukmės drama „Živilė“. Tais metais surengtas dar vienas vaidinimas, o trečio rengti nebuvo leista. 1933 m. skyriaus bibliotekoje
buvo 405 knygos. Tų metų birželio 18 d. vaidinta J. Židanavičiaus 3
val. trukmės komedija „Cingu-lingu“. 1934 m. įvyko du vakarai su
vaidinimais, įsteigtos sporto ir jaunųjų ūkininkų sekcijos. 1936 m.
gegužės 3 d. įvyko paskutinis skyriaus surengtas vakaras, vaidinta V. Dineikos 3 val. trukmės drama „Baltakė“. Skyrius likviduotas
1936 m. gruodžio 23 d.
1926 m. draugijai buvo pavykę gauti leidimą mokyklai Paliūnuose atidaryti. Tikėtina, kad paprašius tvirtinti mokytoją Petrą Vaitulionį
ir nesulaukus atsakymo, jis rugsėjo 5 d. atvyko į Paliūnus. Pasirūpinęs
patalpomis ir suolais rugsėjo 14 d. jis pradėjo mokyti. Rugsėjo 22 d.
policininkas pamoką nutraukė. Buvo konfiskuoti vadovėliai, sąsiuviniai, o mokykla uždaryta.
Š. L. LMAVB, f. 175, b. 576; f. 247–324; Kelias, 1926, spalio 15, p. 6–7; Vilniaus
aidas, 1928, sausio 24, p. 4.

Pelelių (Krasnavo vlsč.) skyrius
Steigiamasis skyriaus susirinkimas įvyko 1931 m. birželio 7 d. Išrinkta valdyba: pirmininkas – Antanas Pečiulis, sekretorius – Jurgis
Pečiulis, iždininkas – Jonas Pečiulis. Skyriaus veikla ypač domėjosi
policija, nes 1925 m., išdalijus Pelelių dvarą, į kaimą atkelta apie 10
lenkų šeimų. 1931 m. skyrius surengė vieną vakarą su vaidinimu, o
1932–1933 m. po du tokius vakarus. 1934 m. iki gyvos galvos nuteistas kalėti 1932 m. buvęs skyriaus pirmininkas Povilas Pečiulis. 1934 m.
ir 1935 m. po kartą surengti vakarai su vaidinimu, 1934 m. du kartus
vakarams rengti negauti leidimai, taigi įvyko tik vienas vaidinimas.
1935 m. surengti du vakarai su vaidinimais. Skyrius turėjo 51 narį, o
bibliotekėlėje – 132 knygas. Apie skyriaus veiklą 1936 m. žinių nebepateikta. Matyt, skyrius likviduotas 1936 m. gruodį.
Š. L. LMAVB, f. 175, b. 189; Vilniaus rytojus, 1932, liepos 23, p. 3; 1933, vasario
15, p. 3.
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Pristavonių (Krasnavo vlsč.) skyrius
Steigiamasis susirinkimas įvyko 1931 m. vasario 2 d. Išrinkta valdyba: pirmininkas – Stasys Samulevičius, vicepirmininkas – Bronius
Samulevičius, sekretorius – Jonas Žilinskas, iždininkas – Petras Šliaužys, knygininkas – Jonas Radzevičius. 1931 m. birželio 7 d. skyrius
vaidino Žemaitės 3 val. trukmės komediją „Trys mylimos“ ir M. Pečkauskaitės 2 val. trukmės komediją „Nepasisekė Marytei“, o lapkritį
– V. Braziulio 3 val. trukmės komediją „Burtininkė“. 1932 m. gegužės
1 d. vaidinta S. Kymantaitės-Čiurlionienės 4 val. trukmės drama „Aušros sūnūs“. 1933 m. gegužės 7 d. vaidinta G. Landsbergio-Žemkalnio
4 val. trukmės drama „Genovaitė“. 1934 m. pavyko surengti net tris
vakarus su vaidinimais, o 1935 m. trys prašymai leisti surengti vakarus su vaidinimais apskrities valdžios buvo atmesti. 1935 m. įsteigta
jaunųjų ūkininkų kuopelė, skyrius turėjo 46 narius, o bibliotekėlėje
– 195 knygas. 1936 m. jokiems renginiams leidimų negauta. Skyrius
likviduotas 1936 m. gruodį.
Š. L. LMAVB, f. 175, b. 529; Jaunimo draugas, 1931, Nr. 12, p. 23–24; 1933, Nr.
3, p. 87; Vilniaus rytojus, 1931, birželio 27, p. 3; 1932, gegužės 18, p. 3; 1934,
kovo 10, p. 3.

Punsko (Seivų vlsč.) skyrius
1926 m. vasario 5 d. 10 asmenų, tarp kurių ir Punsko vikaras
kun. Stasys Vencius, raštu draugijos valdybos paprašė įsteigti Punsko skyrių. Steigiamasis susirinkimas įvyko 1926 m. balandžio 5 d. Išrinkta valdyba: pirmininkas – Kazys Mielkus iš Vaitakiemio, sekretorius – Juozas Tumelis iš Punsko, narys – Adomas Vyšniauskas iš
Senųjų Ramonų. Dėl nepalankių aplinkybių skyrius 1926 m. aktyviai
negalėjo veikti. 1927 m. sausį, Mielkui grįžus iš Vilniaus, per kratą
policija iš skyriaus pirmininko paėmė apie 80 knygų, gautų iš draugijos valdybos Punsko ir Paliūnų skyriams, ir jo asmeninių knygų.
1927 m. gegužės 31 d. Suvalkuose tardytas kun. S. Vencius, o spalį
buvo suimta visa skyriaus valdyba, todėl išrinkta laikinoji. 1928 m.
sausį skyrių aplankė instruktorius Alfonsas Bielinis, o kovo 25 d.
sušauktas visuotinis susirinkimas. Išrinkta nauja valdyba: pirmininkė – Agota Degutytė, sekretorius – Petras Valinčius, vicepirmininkas – Vincas Černelis. Agota Degutytė-Slovikienė skyriui vadovavo
iki 1933 m. Skyrius perėmė buvusią „Žiburio“ biblioteką, kurioje
rastos likusios 758 knygos (iš jų 544 – įrištos). Taip pat naudotasi ir „Žiburio“ sale. 1928 m. surengtos trys paskaitos, ekskursija ir
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vienas viešas vakaras. 1929 m. balandžio 21 d. įsteigtas skyriaus
choras, kuriam vadovavo Kostas Cibulskas. Jis 1934 m. buvo ir
skyriaus pirmininku. 1930 m. sausį valdybos narys Juozas Murinas
Suvalkų apygardos teismo nuteistas 6 mėnesius kalėti. Išsamesnei
Punsko skyriaus istorijai reiktų atskiro straipsnio. Apie skyriaus veiklą apstu žinučių ir periodinėje spaudoje. Skyrius rengdavo įvairius
minėjimus, skirtus lietuvių spaudos draudimo panaikinimui, varpininkui V. Kudirkai, Vytautui Didžiajam, stengtasi kasmet paminėti Vasario 16-ąją, šv. Kazimierą ir kt. Po visų minėjimų dainuodavo K. Cibulsko diriguojamas choras. Vykdavo ir vakarai-koncertai.
1930 m. spalio 26 d. skyrius Punske surengė koncertą. Nors buvo
gautas apskrities viršininko leidimas, policija konfiskavo šiam koncertui parašytus skelbimus. Vis dėlto koncertas įvyko. Sudainuotos
26 lietuviškos dainos, pasakyti 3 monologai, deklamuotos eilės, pagrota smuiku. Po 1931 m. kovo 15 d. Punską nuniokojusio gaisro,
sunaikinusio beveik visą miestelį, padegėliai užėmė „Žiburio“ namus. Kurį laiką nebuvo kur rengti net susirinkimų. 1932 m. sausio
6 d. Šlynakiemio skyrius Punske vaidino K. Alytos 3 val. trukmės
vaizdelį apie liaudies gyvenimą „Ant bedugnės krašto“, dainavo
K. Cibulsko vadovaujamas choras. 1933 m. Punske vaidino Vaitakiemio ir Šlynakiemio scenos mėgėjai, dainavo Punsko choras. 1934 m.
skyriaus rūpesčiu surengti 4 vakarai su vaidinimais ir choro dainomis,
du lietuviškų dainų koncertai ir du minėjimai. 1934 m. įsteigta jaunųjų
ūkininkų sekcija, kuriai vadovavo J. Murinas. 1935 m. skyrius turėjo
38 narius. Tais metais apskrities viršininkas reikalavo programų pjeses, visas dainas, eilėraščius išversti į lenkų kalbą. 1935 m. lapkričio
3 d. Punske surengta jaunųjų ūkininkų paroda. Prie eksponatų vaikščiojo tautiniais rūbais apsirengusios merginos. Parodos metu liaudies
dainas dainavo K. Cibulsko vadovaujamas choras. Geriausi jaunieji
ūkininkai premijuoti. 1936 m. skyrius veikti nebegalėjo. Pavyzdžiui,
kovo 4 d., per šv. Kazimiero minėjimą, pasirodęs policininkas nutraukė renginį ir išsivedė paskaitininką V. Kadziauską. 1936 m. balandžio
15 d. darytos kratos skyriaus valdybos narių butuose. Kratose dalyvavo pats Suvalkų apskrities viršininkas. Paimti visi skyriaus dokumentai, o iš bibliotekos – 130 knygų. 1936 m. birželio 20 d. apskrities
viršininko įsaku skyriaus veikla sustabdyta. 1936 m. gruodžio 22 d.
surašytas skyriaus likvidacijos protokolas.
Š. L. LMAVB, f. 175, b. 527; Vilniaus rytojus, 1930, lapkričio 8, p. 3; 1931, birželio 27, p. 3; 1935, rugsėjo 4, p. 3; lapkričio 20, p. 3.
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Radziūčių (Krasnavo vlsč.) skyrius
Skyriaus steigiamasis susirinkimas įvyko 1929 m. gruodžio
29 d. Išrinkta valdyba: pirmininkas – Petras Gylys, sekretorius – Vladas Valiukonis, iždininkas – Petras Mazurkevičius. 1930 m. birželio
19 d. Andriaus Mazurkevičiaus namuose skyrius vaidino J. Pleirio
verstą iš latvių kalbos 4 val. trukmės komediją „Vagys“. 1931 m.
sausio 18 d. vaidinta K. Būgos ir M. Palionio versta 1 val. trukmės
komedija „Dėdė atvažiavo“. Skyrius daugiausia rengdavo susirinkimus, paskaitas, minėjimus. 1932 m. jis turėjo 57 narius, o bibliotekėlėje buvo 49 knygos. 1932 m. rugpjūtį skyriui neleista vaidinti
R. Mackevičiaus 5 val. trukmės dramos „Sulaukė“. 1934 m. kovą
policija sustabdė akmeninio kryžiaus, skirto šv. Kazimierui, statybą,
todėl pastatytas tiktai medinis kryžius. 1934 m. įsteigta jaunųjų ūkininkų kuopelė, valdžia vėl atmetė prašymą vaidinti dramą „Sulaukė“.
1936 m. skyriuje buvo 64 nariai, o bibliotekėlėje – 83 knygos. Skyrius
likviduotas 1936 m. gruodį.
Š. L. LMAVB, f. 175, b. 317; Vilniaus rytojus, 1931, vasario 7, p. 3; 1932, rugsėjo
17, p. 3; 1934, kovo 21, p. 3.

Raistinių (Seivų vlsč.) skyrius
Skyriaus steigiamasis susirinkimas įvyko 1931 m. balandžio 7 d.
Išrinkta valdyba: pirmininkas – Juozas Nevulis, sekretorius – Juozas
Vyšniauskas, iždininkas – Antanas Vyšniauskas. Nors dar 1931 m.
skyrius surengė viešąjį vakarą, tačiau kaime trūko išsilavinusių žmonių. 1932 m. lapkričio 10 d. mirė šio sodžiaus tautiškai susipratęs 25
metų jaunuolis Juozas Vyšniauskas. Jis buvo sutelkęs Raistinių skyrių
ir dirbo jo valdyboje. Gali būti, kad jam mirus nebebuvo kam surašyti skyriaus ataskaitų, nes nuo 1931 m. yra išlikę tiktai skyrių lankiusių instruktorių pranešimai. Iš 19-os to sodžiaus ūkininkų vos vienas
prenumeravo lietuvišką laikraštį. Dėl reikalavimo vakarus baigti 20
valandą ypač sumažėjo žiūrovų. 1934 m. surengtas vienas vakaras.
1935 m. įsteigta sporto kuopelė, nariai žaisdavo tinklinį. Matyt, skyrius likviduotas Balstogės vaivados 1936 m. lapkričio 26 d. įsaku.
Š. L. LMAVB, f. 175, b. 319; Vilniaus rytojus, 1931, lapkričio 23, p. 3.

Ramonų (Andrejavo vlsč.) skyrius
A. Kalesinskas tiktai 1933 m. bandė įkurti skyrių. Steigiamasis
susirinkimas buvo paskirtas 1933 m. rugpjūčio 28 d. Atėjęs policinin-

71
kas susirinkimo rengti neleido. Išsiaiškinti, kodėl taip įvyko, A. Kalesinskas nuvyko pas apskrities viršininką. Ten jam pasakė, kad „dar
ne viskas tvarkoje“. Matyt, valdžiai persigalvojus, draugijos valdybai
nebepavyko gauti leidimo įsteigti Ramonų skyrių.
Š. LMAVB, f. 175, b. 321.

Rašėčių (Krasnavo vlsč.; į rytus nuo Vidugirių) skyrius
Skyriaus steigiamasis susirinkimas įvyko 1930 m. sausio 19 d. Išrinkta valdyba: pirmininkas – Juozas Agurkis, vicepirmininkė – Anelė
Žukauskaitė, sekretorius – J. Žukauskas, iždininkas – Jurgis Sidaris,
knygininkas – Jonas Agaris. Apskrities viršininkas valdybos nariais
neleido būti J. Sidariui ir J. Agariui, todėl kasininku išrinktas Antanas Kliučininkas, knygininku – Pranas Zubavičius. 1930 m. surengtas vakaras su vaidinimu. 1931 m. bibliotekėlėje buvo 213 knygų,
1932 m. skyrius turėjo 44 narius. 1933 m. norėta pastatyti akmeninį
kryžių, tam gautas Lomžos arkivyskupijos leidimas, bet pareikalauta
ir lenkiško užrašo. Matyt, kryžius nebuvo pastatytas. 1934 m. skyriuje bebuvo 32 nariai. Anksčiau dvare dirbo nemažai lietuvių, jiems
išvykus sumažėjo ir skyriaus narių. 1934 m. instruktorius P. Kunavičius įsteigė sporto sekciją, tačiau kaime buvo mažai jaunimo. 1931–
1933 m. skyrius rengė kasmet po du vaidinimus, o 1934 m. – tik vieną.
1935 m. lapkričio 24 d. Šv. Kazimiero draugijos Seinų rajono (parapijos) skyrių vaidintojų ir choro sekcija Rašėčiuose surengė vakarą.
Vaidinta K. Puidos 4 val. trukmės istorinė drama „Mirga“, dainavo
J. Puniškio diriguojamas choras. Skyrius likviduotas Balstogės vaivados 1936 m. lapkričio 26 d. įsaku.
Š. L. LMAVB, f. 175, b. 323; Vilniaus rytojus, 1935, gruodžio 7, p. 3.

Sankūrų (Krasnavo vlsč.) skyrius
Steigiamasis susirinkimas įvyko 1928 m. vasario 26 d. Išrinkta
valdyba: pirmininkas – Jonas Žvairalis, sekretorė – Bronė Krikščiūnaitė, iždininkas – Vincas Kalinauskas, knygininkas – Albinas Kasperavičius. Dėl to, kad tam tikri suinteresuoti asmenys trukdė skyriui
sklandžiai vykdyti veiklą, iki 1933 m. skyrius buvo apsnūdęs. Kiekvienam skyriaus susirinkimui rengti iš pasienio kariškių reikėjo gauti leidimą. 1933 m. išrinkus pirmininku Juozą Paransevičių, skyriaus veikla
pagyvėjo, talkinant Stasiui Rageliui įvyko du vakarai su vaidinimais.
1934 m. skyrius (su pirmininku Adomu Gause) surengė net keturis
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vakarus su vaidinimais. Tais metais įsteigta jaunųjų ūkininkų sekcija. 1935 m. kovo 3 d. skyrius (su pirmininku Adomu Gause) vaidino
J. Kanopkos 1 val. trukmės vaizdelį „Bekraštis“, taip pat padeklamuota eilių, padainuota. 1935 m. apie rugsėjo 14 d. skyriui vėl pavyko surengti vakarą. Vaidinta H. Prialgausko 3 val. trukmės komedija „Mirta
Činčiberaitė“, padeklamuota eilių, dainavo A. Puniškio vadovaujamas
choras. Vakaro rengėjams teko į lenkų kalbą išversti vaidinti numatytą pjesę ir dėl leidimo kelis kartus važiuoti į Suvalkus. Apie skyriaus
veiklą 1936 m. žinių nerasta. Matyt, skyrius likviduotas Balstogės vaivados 1936 m. lapkričio 26 d. įsaku.
Š. L. LMAVB, f. 175, b. 306; Vilniaus rytojus, 1930, kovo 16, p. 3; spalio 5, p. 3.

Seinų skyrius
Iki 1915 m. Seinai buvo vienas iš lietuvių kultūros centrų. Pasikeitus aplinkybėms, lietuviška kultūrinė veikla valdžiai tapo nepageidautina. 1926 m. rugsėjo 9 d. draugija gavo prašymą Seinuose
įsteigti skyrių ir biblioteką. Steigiamasis skyriaus susirinkimas įvyko
1926 m. spalio 30 d. Išrinkta valdyba: pirmininkas – Petras Marteckas
iš Radziūčių, sekretorius – Stasys Petruškevičius iš Seinų, iždininkas
– Jonas Kereišis iš Seinų. Skyrius netrukus įsteigė biblioteką, tačiau
po steigiamojo susirinkimo iki 1928 m. skyriaus byloje apie veiklą jokių pranešimų nėra. Iš spaudos žinoma, kad 1927 m. spalio 5 d. buvo
iškrėsti visi Seinų skyriaus valdybos nariai, krata padaryta ir biblio
tekoje. Paimti visi skyriaus dokumentai ir visi leidiniai, spausdinti
Nepriklausomoje Lietuvoje. 1928 m. sausio 8 d., dalyvaujant draugijos instruktoriui Alfonsui Bieliniui, turėjo įvykti narių susirinkimas.
Atėjusi policija įsakė žmonėms išsiskirstyti, susirinkimas neįvyko.
1928 m. vasario pabaigoje skyriaus biblioteka dar nebuvo atidaryta. 1929 m. gruodžio 17 d. Seinuose lankęsis draugijos instruktorius
Adomas Butrimas pranešė, kad skyrius neturėjo patalpų susirinkimams, per tuos metus neįvyko nė vienas susirinkimas, vienas skyriaus narys buvo suimtas. 1931 m. rugpjūčio 9 d. skyrius, talkinant
atostogaujantiems moksleiviams, suruošė pirmą nuo 1920 m. viešąjį
lietuvišką vakarą Seinuose. Vaidinta S. Kymantaitės-Čiurlionienės
4 val. trukmės drama „Aušros sūnūs“, dainavo jungtinis Punsko ir
aplinkinių sodžių choras, vadovaujamas Kosto Cibulsko. Dainininkės buvo apsirengusios tautiniais rūbais. 1932 m. įsteigtas draugijos
skyrių Seinų rajonas, apimantis visus šios parapijos skyrius. Rajonui
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vadovavo Seinų skyrius. 1932 m. Seinuose buvo atidaryta draugijos
rajono skaitykla (jos vedėjas – Stasys Petruškevičius). Šiose patalpose
buvo ir skyriaus biblioteka, kurioje buvo apie 1000 knygų. Vedėjas
skaityklai surado ir išsinuomojo šildomas patalpas su atskiru įėjimu.
Skaitykla dirbdavo šventadieniais ir turgaus dienomis (antradieniais
ir penktadieniais). 1932–1935 m. buvo rengiami visų Seinų parapijos
skyrių bendri minėjimai, kurių metu būdavo skaitomos paskaitos, dainuodavo choras, būdavo deklamuojami eilėraščiai. Tokie minėjimai
vykdavo 2–3 kartus per metus. 1934 m. sausio 28 d. Seinų parapijos
skyrių metiniame susirinkime įsteigta bendra vaidintojų ir dainininkų
kuopelė. Išrinkta valdyba: Juozas Maksimavičius (pirmininkas), Stasys Petruškevičius, Stasys Regelis ir Antanas Puniškis. Pirmas kuopelės vakaras įvyko 1934 m. rugsėjo 5 d. Klevuose. Vaidinta J. Griniaus
5 val. trukmės drama „Sąžinė“, deklamuotos eilės, dainavo choras.
Kitas vakaras rugsėjo 30 d. įvyko Seinuose, vaidinta Z. Pšibilskio
A. Kaupo-Selimo versta 1 val. trukmės komedija „Nesipriešink“,
dainavo A. Puniškio diriguojamas choras. Vakarai dar buvo surengti
Burbiškiuose ir Rašėčiuose. 1935 m. rugsėjo 15 d. Seinuose norėta surengti lietuviškų dainų vakarą. Buvo numatyta paskaita apie liaudies
dainas, ruošėsi dainuoti choras. Apie tai buvo paskelbta ir spaudoje,
tačiau leidimo nepavyko gauti. Todėl susirinkusieji pasiklausė lietuviškų dainų iš plokštelių. Apskritai, 1935 m. Seinų vaidintojų ir dainininkų sekcija vakarams rengti leidimų nebegaudavo. 1936 m. sausio
26 d. prie vietinio magistrato buvo priklijuotas skelbimas, draudžiantis
gatvėse kalbėtis lietuviškai. 1936 m. gegužės 18 d. valdžios pareigūnai tikrino Seinų skaityklos knygų katalogą. Labiausiai tikėtina, kad
skyrius ir skaitykla likviduoti Balstogės vaivados 1936 m. lapkričio
26 d. įsaku.
Š. L. LMAVB, f. 175, b. 541; Kelias, 1928, sausio 14, p. 5; Vilniaus aidas, 1928,
sausio 14, p. 4; Vilniaus rytojus, 1931, rugpjūčio 26,
p. 3; 1934, vasario 14, p. 3; 1935, rugsėjo 25, p. 3; 1936, vasario 4, p. 3; gegužės
26, p. 3.

Skarkiškių (Krasnavo vlsč.) skyrius
Šio nedidelio 8 ūkininkų kaimo skyriaus steigiamasis susirinkimas įvyko 1928 m. balandžio 30 d. Išrinkta valdyba, kurios pirmininkas – Motiejus Lažauninkas. Į skyrių buvo įsirašę asmenų ir iš Rašėčių
kaimo. Skarkiškių kaimo žmonės buvo neturtingi ir baikštūs, todėl netrukus nariai atsisakė būti draugijoje. Nauji iniciatoriai 1929 m. sausio
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26 d. vėl paprašė draugijos valdybos įsteigti Skarkiškių skyrių. Antras
steigiamasis susirinkimas įvyko 1928 m. gruodžio 19 d. Išrinkta nauja
valdyba: pirmininkas – Juozas Žurinskas, sekretorius – Vincas Šimčikas, iždininkas – Antanas Žurinskas. 1931 m. skyriuje buvo 23 nariai,
nebuvo bibliotekėlės, surengti du vakarėliai. Deja, iki 1932 m. balandžio skyrius vėl suiro. V. Mačionis pranešė, kad be valdybos skyriaus
veiklos niekas nebepalaikė. Nariai, norintys būti draugijoje, įsirašė į
kitus skyrius. Bibliotekėlę turėjo perimti Pelelių skyrius.
Š. LMAVB, f. 175, b. 384, 409.

Šlynakiemio (Seivų vlsč.) skyrius
Skyriaus steigiamasis susirinkimas įvyko 1930 m. rugsėjo 29 d.
Išrinkta valdyba: pirmininkas – Ignas Jasenauskas, sekretorius – Povilas Agurkis, iždininkas – Juozas Černelis. 1931 m. skyrius turėjo 62
narius, bibliotekėlėje buvo 190 knygų, surengta paskaita, įvyko du
viešieji vakarai. 1932 m. gegužės 8 d. skyrius vaidino S. Matjošaičio
4 val. trukmės dramą „Varpininkai“, dainavo K. Cibulsko vadovaujamas choras. Tų metų gruodžio 26 d. vaidinta J. Šnapščio-Margalio
versta 4 val. trukmės drama „Betliejaus stainelė“, dainavo choras.
Ataskaitoje teigiama, kad 1932 m. skyrius surengė keturis, o 1933 ir
1934 m. – po tris, 1935 – du vakarus su vaidinimais. 1934 m. jau veikė
sporto ir jaunųjų ūkininkų sekcijos. 1934 m. bibliotekėlėje buvo netvarka, nes knygininką pašaukė į kariuomenę. Žinutėse, pasirodžiusiose spaudoje, nurodyti šie Šlynakiemio skyriaus surengti vaidinimai: 1933 m. balandžio 30 d. vaidinta J. Židanavičiaus 5 val. trukmės
tragikomedija „Gudrus apgavikas“; 1934 m. birželio 10 d. vaidinta
G. Landsbergio-Žemkalnio 4 val. trukmės drama „Blinda – svieto
lygintojas“, taip pat dainavo choras; 1935 m. liepos 28 d. vaidinta
J. Židanavičiaus 3 val. trukmės drama „Meilės galybė“. 1936 m.
gegužės 15 d. du pareigūnai iš Suvalkų ir Punsko policininkas darė
kratas skyriaus valdybos narių namuose. Skyriaus veikla sustabdyta
1936 m. birželio 20 d. apskrities viršininko įsaku, o skyrius likviduotas
šių metų gruodį.
Š. L. LMAVB, f. 175, b. 155; Vilniaus rytojus, 1932, birželio 15, p. 3; 1933, sausio
14, p. 3; 1933, liepos 4, p. 3; 1935, rugsėjo 4, p. 3; 1936, birželio 12, p. 3.

Trakiškės (Seivų vlsč.) skyrius
Steigiamasis skyriaus susirinkimas įvyko tiktai 1934 m. liepos
10 d. Išrinkta valdyba: pirmininkas – Jonas Staskevičius, sekretorius –
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Leonardas Jakubauskas, iždininkas – Petras Svetlauskas. Tais pačiais
metais įsteigta jaunųjų ūkininkų kuopelė, surengtas viešasis vakaras.
Skyrius savo bibliotekėlės neturėjo. 1935 m. skyriuje buvo 35 nariai,
įvyko du minėjimai, negautas leidimas surengti vakaro su vaidinimu.
Skyrius likviduotas 1936 m. gruodžio 23 d.
Š. LMAVB, f. 175, b. 50.

Vaičiuliškės (Andrejavo vlsč.) skyrius
Skyriaus steigiamasis susirinkimas įvyko 1929 m. kovo 29 d.
Išrinkta valdyba: pirmininkas – Adomas Maksimavičius, sekretorius – Juozas Matulevičius, iždininkas – Adomas Pajaujis. Regis, dėl
neveiklumo 1930 m. sausio 19 d. jau antrą kartą perrinkta valdyba.
Apskrities viršininkas pareikalavo iš valdybos pašalinti Vincą Žilinską ir Adomą Pajaujį, nes jie buvę bausti už vengimą tarnauti kariuomenėje. 1930 m. rugsėjo 21 d. skyriaus surengtame vakare vaidinta
K. Daugaičio drama „Susiprato“, vietinis jaunimo choras padainavo
keletą dainelių. 1931 m. birželio 4 d. skyrius vaidino Žemaitės 3 val.
trukmės komediją „Trys mylimos“ ir verstą iš lenkų kalbos 1 val.
trukmės komediją „Nesipriešink“, dainavo choras. 1932 m. gegužės
8 d. Vaičiuliškės ir Paliūnų skyriai vaidino J. Kanopkos 4 val. trukmės
dramą „Živilė“, deklamuotos Maironio eilės, dainavo jaunimo choras. 1932 m. rugpjūtį skyrius už 40 zlotų nupirko bibliotekėlei knygų.
1933 m. birželio 11 d. Vaičiuliškėje, J. Degučio namuose, skyrius
vaidino J. Židanavičiaus 3 val. trukmės dramą „Meilės galybė“, padeklamuota eilėraščių, dainavo mokytojo Vinco Dubausko vadovaujamas choras. 1934 m. gegužės 20 d. skyrius tame pačiame sodžiuje
surengto vakaro metu vaidino J. Židanavičiaus 3 val. trukmės komediją „Moterims neišsimeluosi“ ir K. Būgos ir M. Palionio verstą 1 val.
trukmės komediją „Dėdė atvažiavo“, taip pat padeklamuota eilėraščių, dainavo vietinis jaunimo choras. Žiūrovams išsiskirsčius, vaidintojai pasiliko sutvarkyti dekoracijų. Nemažai jų, atvykusių iš toliau,
šeimininkų pakviesti pasiliko pernakvoti. Atvykę pasienio kareiviai
suėmė 13 jaunuolių ir 3 merginas. Jie pasienio sargybos punkte laikyti
iki kitos dienos 18 valandos. 1934 m. skyrius turėjo 64 narius, buvo
aktyvios dainininkų, scenos mėgėjų, sporto ir jaunųjų ūkininkų sekcijos. Bibliotekėlėje buvo 203 knygos. Be to, bibliotekėlėje dar buvo
iš uždarytos mokyklos perimtos 128 knygos. Šiais metais surengti
net septyni minėjimai ir trys vakarai su vaidinimais. 1935 m. gegužės
12 d. skyriaus surengtame vakare vaidintas B. Stosiūno 2 val. trukmės
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scenos vaizdelis „Atsimerkė akys“ ir M. Stanislovaičio 1 val. trukmės
komedija „Dėl ūsų nualpo“. Taip pat padeklamuota prasmingų eilėraščių ir dainavo V. Valinčiaus vadovaujamas choras. Tokį pat vakarą
norėta surengti dar ir 1934 m., tačiau, paprašius šiems vaidinimams
leidimo, apskrities viršininkas pareikalavo norimas vaidinti pjeses
išversti į lenkų kalbą. Taigi išvertus pjeses antras prašymas vaidinti
buvo įteiktas dar 1934 m. lapkričio 26 d. Leidimo reikėjo laukti dar 5
mėnesius. 1935 m. skyrius surengė 8 paskaitas. 1936 m. gegužės 3 d.
skyrius rengė viešąjį vakarą su vaidinimu – tam apskrities viršininko leidimas buvo gautas iš anksto. Vis dėlto, kai susirinko žiūrovai ir
vaidintojai jau ruošėsi išeiti į sceną, pasirodė policininkas iš Šipliškių.
Jis pareiškė vaidinti neleidžiąs ir pareikalavo per 5 minutes žmonėms
išsiskirstyti. Buvo daug žiūrovų, ir jie nespėjo taip greit išsivaikščioti.
Nespėjusiems išeiti 5 asmenims policininkas surašė protokolus. Jiems
skirtos 5–10 zlotų baudos. Skyriaus veikla sustabdyta 1936 m. birželio
20 d. apskrities viršininko įsakymu. 1936 m. gruodžio 21 d. surašytas
skyriaus likvidacijos aktas. Visos raštinės knygos, dokumentai ir 86
bibliotekėlės knygos konfiskuotos. Kitos knygos sunaikintos.
Lietuviška Vaičiuliškės mokykla. 1926 m. kovo 27 d. Vaičiuliškės gyventojai paprašė draugijos valdybos įsteigti mokyklą. Taigi pradėta susirašinėti su Suvalkų apskrities švietimo inspekcija. Draugija
mokytoju būti pasiūlė Vincą Dubauską iš Varšuvos. Kandidatas tiko
ir 1926 m. spalio 1 d. gautas leidimas mokyklai Vaičiuliškėje atidaryti.
Mokykla atidaryta 1927 m. rudenį. V. Dubauskas buvo jau garbingo
amžiaus, nurodoma, kad Veiverių mokytojų seminariją jis baigė dar
1884 m. Šis mokytojas Vaičiuliškėje buvo visų gerbiamas ir mėgstamas. Jis rengdavo mokiniams eglutes, vaikučiai vaidindavo, dainuodavo, šokdavo. Mokslo metų baigimo proga visuomet vykdavo mokinių
vaidinimai. 1929–1930 m. vyko suaugusiųjų mokymo kursai. Mokyklą
lankė 70–80 vaikų. 1931 m. vasarą prašyta Vaičiuliškėje įsteigti jau
dviklasę mokyklą, tačiau to padaryti nebuvo leista. 1932–1933 mokslo
metais mokyklą lankė 116 vaikų. 1933 m. pavasarį draugijai pranešta,
kad, neva dėl to, jog patalpos neatitinka reikalavimų, Vaičiuliškės mokykla pasibaigus mokslo metams bus uždaryta. Geresnių patalpų sodžiuje nebuvo. 1933 m. birželio 15 d. mokytojas V. Dubauskas surengė
mokslo metų pabaigos šventę. Mažieji suvaidino spektaklį „Vaikai ir
paukščiai“. Po vaidinimo padeklamuota eilėraštukų, sugiedotas Tautos himnas. Scena buvo įrengta ūkininko V. Savicko kieme. Per šventę
mokytojas atsisveikino su savo mokiniais, paragino vaikučius mylėti Dievą ir Tėvynę. Tai – vienintelė įsteigta Šv. Kazimiero draugijos
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mokykla. 1933 m. rudenį Vaičiuliškėje atidaryta valdinė mokykla. Ji
įsteigta žymiai blogesnėse patalpose negu uždarytoji dėl neva netinkamų patalpų.
Š. L. LMAVB, f. 175, b. 433; Vilniaus rytojus, 1930, spalio 4, p. 3; 1932, gegužės
21, p. 3; liepos 20, p. 3; rugpjūčio 31, p. 3; 1933, birželio 28, p. 3; 1935, kovo 9,
p. 3; gegužės 25, p. 3; 1936, liepos 31, p. 3.

Vaitakiemio (Seivų vlsč.) mokykla
Skyriaus steigiamasis susirinkimas įvyko 1929 m. rugsėjo 8 d.
Išrinkta valdyba: pirmininkas – Vincas Černelis, sekretorius – Juozas Kraužlys, iždininkas – Petras Valinčius. Apskrities viršininkas
pareikalavo iš valdybos pašalinti Juozą Kraužlį, o iš revizijos komisijos – Juozą Kereišį, nes jie bausti už vengimą tarnauti kariuomenėje.
1930 m. skyriuje buvo 65 nariai, o bibliotekėlėje – 90 knygų. 1931 m.
liepos 19 d. skyrius surengė viešąjį vakarą. Vaidinta Keturakio 3 val.
trukmės komedija „Amerika pirtyje“, dainavo choras, padeklamuota eilių. 1932 m. vakarams rengti negauta leidimo. 1933 m. įsteigta
Šv. Kazimiero draugijos skaitykla. Jos vedėju paskirtam Juozui Černeliui apskrities viršininkas pareigų eiti neleido, nes šis buvęs areštuotas. Skaityklos vedėju paskirtas Juozas Aleksa, o 1935 m. jį pakeitė
Juozas Stanelis. 1933 m. įvyko du vakarai su vaidinimais, o 1934 m. ir
1935 m. – po vieną. 1934 m. įsteigtos sporto ir jaunųjų ūkininkų sekcijos.
1934 m. birželio 17 d. pievelėje prie Seivų ežero įvyko Šv. Kazimiero
draugijos Vaitakiemio ir Šlynakiemio skyrių draugiškos tinklinio varžybos, kurias laimėjo tinklinio mėgėjai iš Vaitakiemio. 1935 m. lapkričio 9 d. du Punsko policininkai darė kratą skyriaus sekretoriaus ir
draugijos skaityklos vedėjo Juozo Stanelio namuose. Paimta apie 60
įvairių knygų, kurių dalis priklausė J. Staneliui. 1936 m. skyrius iš
esmės veikti negalėjo. 1936 m. birželio 17 d. apskrities viršininkas pranešė, jog gegužės 15 d. patikrinus Vaitakiemio skyrių nustatyta, kad jo
veikla politinė, taigi skyrius uždaromas. Jokios apeliacijos nepadėjo.
Š. L. LMAVB, f. 175, b. 433; Vilniaus rytojus, 1931, rugpjūčio 12, p. 3; 1934,
liepos 7, p. 3; lapkričio 16, p. 3.

Valinčių (Seivų vlsč.) skyrius
Skyriaus steigiamasis susirinkimas įvyko
30 d. Išrinkta valdyba: pirmininkas – Petras
kretorius – Antanas Šupšinskas, iždininkas –
1931 m. ir 1932 m. surengti keturi vakarai su

1930 m. rugsėjo
Staskevičius, seJurgis Valinčius.
vaidinimais. Vai-
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dinta J. Židanavičiaus 5 val. trukmės drama „Liurdo Bernadeta“, 3 val. trukmės komedija „Mažas kryželis, bet sunkus“, 2 val.
trukmės scenos vaizdelis „Šv. Jonas ir Erodiada“ ir J. Kanopkos
4 val. trukmės drama „Judas Iskarijotas“. 1933 m. balandžio 23 d.
skyrius vaidino J. Židanavičiaus 8 val. trukmės tragediją „Orleano mergelė“, o birželio 29 d. vaidinta A. Fromo-Gužučio 4 val.
trukmės istorinė drama „Gedimino sapnas“, taip pat A. Valinčiaus vadovaujamas choras padainavo keletą skambių liaudies dainų. 1934 m. gegužės 10 d. skyriaus surengtame vakare vaidinta
K. Dineikos sulietuvinta 3 val. trukmės drama „Baltakė“, dainavo
vietinis choras. 1934 m. skyriuje buvo 63 nariai, bibliotekėlėje skyrius turėjo 100 knygų. 1934 m. buvo aktyvios šios kuopelės: choro
(jam priklausė 20 asmenų, vadovas – Vincas Valinčius), muzikantų
(6 asmenys) ir vaidintojų (16 asmenų, vadovas Jurgis Vaznelis).
1935 m. pradžioje dar įsteigtos sporto ir jaunųjų ūkininkų kuopelės. 1935 m. vasarį (diena nenurodyta) skyriaus rūpesčiu vaidinta
S. Vitaičio 2 val. trukmės tragikomedija „Susiprato“, padainuota dainų.
1936 m. sausio 12 d. skyrius surengė bene paskutinį viešąjį vakarą.
Vaidinta Žemaitės 2 val. trukmės komedija „Mūsų gerasis“, deklamuotos eilės, dainavo V. Valinčiaus diriguojamas choras. Skyriaus
veikla sustabdyta 1936 m. birželio 20 d. apskrities viršininko įsaku.
Skyrius likviduotas tais metais apie gruodžio 23 d. Likvidavimo akto
nerasta.
Š. L. LMAVB, f. 175, b. 426; Vilniaus rytojus, 1933, gegužės 31, p. 3; liepos 12,
p. 3; 1934, birželio 6, p. 3; 1935, kovo 2, p. 3; 1936, sausio 24, p. 3.

Vidugirių (Krasnavo vlsč.) skyrius
Skyriaus steigiamasis susirinkimas įvyko 1927 m. rugpjūčio
7 d. Išrinkta valdyba: pirmininkas – Juozas Nevulis, sekretorius – Motiejus Stankauskas, kasininkas – Juozas Mockevičius, knygininkas –
Vincas Pečiulis. 1928 m. skyrių aplankė studentas Alfonsas Bielinis,
jis skaitė kelias paskaitas, vietinės merginos padainavo liaudies dainų.
Skyrius savo bibliotekėlei iš centro valdybos gavo 38, o iš Seinų – 154
knygas. 1930–1934 m. (iki kovo 1 d.) surengti 8 vakarai, kurių metu
vaidinti šie spektakliai: B. Stosiūno 3 val. trukmės scenos vaizdelis
„Naujas kelias“ (vaidintas 1930 m. gegužės 18 d.), A. Fromo-Gužučio
5 val. trukmės drama „Ponas ir mužikai“, G. Landsbergio-Žemkalnio
4 val. trukmės drama „Genovaitė“, S. Kymantaitės-Čiurlionienės
3 val. trukmės komedija „Pinigėliai“ ir 1 val. trukmės komedija „Ku-

79
protas oželis“, J. Būčio sulietuvinta 6 paveikslų tragedija „Šventoji
Barbora“ (vaidinta 1933 m. vasario 26 d.), P. Vaičiūno versta H. Druckio Liubeckio istorinė drama „Taip mirdavo lietuviai“, T. Daugirdo
1 val. trukmės vaizdelis „Girkalnio užgavėnės“ ir 1 val. trukmės komedija „Tėtė pakliuvo“. 1934 m. dar vaidinta M. Grigonio iš lenkų
kalbos versta 3 val. trukmės pasaka iš XV a. lietuvių gyvenimo „Verpėja po kryžium“. 1934 m. skyrius turėjo 62 narius, o bibliotekėlėje buvo apie 300 knygų, buvo aktyvios jaunųjų ūkininkų (19 narių)
ir sporto (22 narių) sekcijos. Pastaroji buvo stipriausia iš visų šios
apskrities draugijos sporto sekcijų. Dar 1931 m. sausį buvo nutarta
pastatyti paminklą Vytautui Didžiajam, bet tai liko neįgyvendinta.
1934 m. vasario 20 d. skyrius įteikė Suvalkų apskrities viršininkui
prašymą leisti Vidugiriuose pastatyti paminklinį akmeninį kryžių su
lietuvišku užrašu. Kryžiaus statytojai net penkis kartus buvo nuvykę
į Suvalkus ir vis gaudavo neigiamą atsakymą. Galų gale iš įstaigos
sulaukta žinių, kad prašymas dėl kryžiaus statymo kažkur esą užsimetęs. Birželio 30 d. organizatoriai atvežė 25 vežimus akmenų ir
ėmė krauti pamatą. Krasnavo policijos nuovados viršininkas įsakė
kryžiaus statymą nutraukti. Žmonės pareiškė, kad statyti kryžiaus
Kristaus garbei nedraudžia joks įstatymas, tačiau vis vien turėjo išsiskirstyti, o skyriaus pirmininkas Juozas Vaznelis buvo suimtas. Kol
pirmininkas sugrįžo, kryžiaus pamatai jau buvo sumūryti. Liepos
2 d. policijos nuovados viršininkas vėl atvyko ir tardė kryžiaus statytojus, kai kuriems iš jų surašė protokolus. Liepos 3 d. trijų asmenų
delegacija dėl kryžiaus statybų šeštą kartą nuvyko pas apskrities viršininką. Jiems buvo pasakyta, kad viršininko nėra. Žmonės sugrįžo
ir vėl ėmė statyti kryžių. Atvykęs policijos nuovados vadas su valsčiaus viršaičiu uždraudė kryžiaus statybas. Liepos 7 d. sodžiaus delegacija jau septintą kartą nuvyko pas Suvalkų apskrities viršininką.
Šį kartą pats apskrities viršininkas pareiškė darąs nuolaidą ir leidžiąs
pastatyti kryžių, tačiau be jokio lietuviško užrašo. Leista tiktai iškalti
metus, „1934“, be jokios raidės. Gavę leidimą, vidugiriečiai kryžių
statyti pabaigė liepos 11 d. Kryžius buvo akmeninis, 5 metrų aukščio.
Liepos 16 d. Suvalkų apskrities viršininkas už aukų rinkimą be valdžios leidimo nubaudė Vincą Kadziauską sumokėti 10 auksinų arba
3 dienas atlikti areštą. Apie vėlesnę skyriaus veiklą žinių nerasta.
1936 m. gruodžio 29 d. surašytas skyriaus likvidacijos aktas.
Š. L. LMAVB, f. 175, b. 310; f. 246–848, 849; Kelias, 1928, sausio 28, p. 5; Vilniaus rytojus, 1930, birželio 11, p. 3; 1933, kovo 15, p. 3; 1934, spalio 27, p. 3.
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Vilkapėdžių (Seivų vlsč.) skyrius
Skyriaus steigiamasis susirinkimas įvyko 1929 m. vasario 14 d.
Išrinkta valdyba: pirmininkas – Juozas Micevičius, sekretorius – Antanas Balevičius, iždininkas – Jurgis Lukaševičius. Tais pačiais metais
surengtos dvi paskaitos. Kaimas priklausė Smalėnų parapijai, gyventojams trūko tautinio sąmoningumo. Apie 1930 m. skyriaus bibliotekėlėje buvo apie 300 knygų, dalį jų bibliotekai paaukojo Smalėnų
klebonas. Vytauto Didžiojo metais norėta pastatyti paminklinį betono
kryžių, bet pradėtus darbus policija įsakė nutraukti. 1930 m. balandžio 27 d. skyriaus surengtame vakare vaidinta L. Giros versta 1 val.
trukmės komedija „Tai politika“, sakyti monologai, deklamuotos eilės, skambėjo dainos. 1930 m. rugpjūčio 10 d. vaidinta J. Balčikonio
versta 3 val. trukmės komedija „Aukso dievaičiai“. 1931 m. vasarą
skyrius surengė R. Mackevičiaus 5 val. trukmės dramos apie baudžiavos laikus „Sulaukė“ vaidinimą, o rudenį – T. Rutkovskio K. Būgos
ir A. Voldemaro verstos 3 val. trukmės komedijos „Audra giedroje“
vaidinimą, taip pat deklamuoti eilėraščiai. Kas vaidinta per dar vieną šių metų vakarą, nenurodyta. Iki 1931 m. prie vasaros kultūrinės
veiklos aktyviai prisidėjo skyriaus sekretorius Antanas Balevičius.
1932 m. skyrius surengė vieną, 1933 m. – du, 1934 m. – vieną vakarą su vaidinimu. 1933 m. liepos 2 d. skyrius vaidino J. Garalevičiaus
5 val. trukmės dramą „Lietuvaitė“, kitų vaidinimų pavadinimų nepavyko sužinoti. 1934 m. buvo suburta jaunųjų ūkininkų sekcija.
1935 m. ir 1936 m. skyrius vakarų nesurengė, nes tam buvo trukdyta, skyriaus veikla buvo neaktyvi. Skyrius likviduotas dėl Balstogės vaivados
1936 m. lapkričio 26 d. įsako.
Š. L. LMAVB, f. 175, b. 313; Vilniaus rytojus, 1930, gegužės 21, p. 3; rugsėjo 3,
p. 3; 1931, spalio 31, p. 3; 1933, liepos 19, p. 3.

Žagarių (Berznyko vlsč.) skyrius
Skyriaus steigiamasis susirinkimas įvyko 1928 m. liepos 8 d.
Išrinkta valdyba: pirmininkas – Bronius Petruškevius, sekretorius –
Kazys Dapkevičius, iždininkas – J. Antanavičius. 1929 m. skyrius turėjo 60 narių, o bibliotekėlėje buvo apie 90 knygų. 1929 m. balandžio
26 d. du policininkai padarė kratą K. Dapkevičiaus namuose – ten, kur
buvo draugijos Žagarių skyriaus bibliotekėlė. Paimta keliolika knygų.
1929 m. liepos 28 d., padedant mokiniui V. Mačioniui, skyriaus nariai vaidino 3 val. trukmės dramą „Katriutė“. Visiems vaidintojams
tai buvo pirmas pasirodymas scenoje. 1930 m. birželio 9 d. skyrius
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surengė S. Kymantaitės-Čiurlionienės 1 val. trukmės komedijos su
dainomis „Kuprotas oželis“ vaidinimą, buvo sakomi monologai,
deklamuotos eilės, dainavo choras. Skyriaus veikla pagyvėjo, kai
1930 m. rudenį pavyko įsteigti „Ryto“ draugijos lietuvišką mokyklą,
kurioje dirbti mokytoja paskirta Jadvyga Kazlauskaitė. 1930 m. lapkričio 29 d. padedant mokytojai Jadvygai Kazlauskaitei skyrius suruošė
jau trečią tais metais viešąjį vakarą. Vaidinta Žemaitės 2 val. trukmės
komedija „Apsiriko“, scenoje dar pašokta, padainuota. 1931 m. gegužės 25 d. padedant mokytojai J. Kazlauskaitei skyrius vaidino verstą iš
vokiečių kalbos 2 val. trukmės dramą „Šventoji Agnietė“, o vaikučiai –
J. Geniušo scenos vaizdelį „Paparčio žiedas“, taip pat mokinukai pašoko įvairių tautinių šokių. 1931 m. liepos 19 d. skyriaus surengtame
vakare vaidinta Žemaitės 3 val. trukmės komedija „Trys mylimos“ ir
J. Čepukaičio 1 val. trukmės komedija „Daina be galo“, dainavo choras, deklamuotos eilės. 1931 m. pabaigoje Žagarių „Ryto“ mokytoja
tapo Jadvyga Liutkevičiūtė. 1932 m. įvyko vienas vakaras su vaidinimu (kas vaidinta, nepavyko sužinoti) ir dvi paskaitos. 1933 m. sausį
(diena nenurodyta), padedant mokytojai J. Liutkevičiūtei, skyrius
vaidino J. Smalsčio komediją „Nutrūko“ ir dar vieną komediją „Sulig
naujausios mados“. 1933 m. pavasarį „Ryto“ mokykla uždaryta ir
įsteigta valdinė, kurioje dirbti mokytoja paskirta lietuvaitė Irena Mackevičiūtė. Ji taip pat talkino Šv. Kazimiero draugijos skyriui. 1934 m.
įsteigta jaunųjų ūkininkų sekcija, kuriai vadovavo mokytoja I. Mackevičiūtė-Brazinskienė. Šiais metais skyrius negavo leidimo vaidinti.
1934 m. skyrius užsakė Suvalkuose akmeninį paminklą su kryžiumi ir
lietuvišku užrašu viršuje, nes tikėjosi niekam netrukdant jį pastatyti
kaimo kapinėse. Paminklas kainavo 140 zlotų. Paaiškėjo, kad kapinės
yra dvaro žemėje, jo savininkas paminklo pastatyti kapinėse neleido.
Tada prašyta valdžios leidimo pastatyti paminklą sodžiuje. Kadangi ant jo buvo lietuviškas užrašas, statyti neleista. Paminklas metus
išgulėjo kluone. Pagaliau leista kryžių pastatyti panaikinus jame
iškaltą lietuvišką užrašą. Dėl to, kad rėmė lietuvišką organizaciją,
I. Mackevičiūtė-Brazinskienė 1935 m. iš valdinės mokyklos mokytojos pareigų atleista. Ji tapo įsteigtos „Ryto“ draugijos skaityklos vedėja, skyriaus susirinkimuose skaitydavo paskaitas. 1935 m. kovo 3 d.
spaudoje paskelbta, kad skyrius vaidins J. Židanavičiaus 3 val. trukmės
komediją „Mažas kryželis, bet sunkus“. Ar šis vakaras įvyko, nežinia.
1936 m. gegužės 15 d. darytos kratos „Ryto“ skaitykloje ir Šv. Kazimiero draugijos skyriaus pirmininko namuose. 1936 m. birželį apskrities viršininkas Šv. Kazimiero draugijos skyriaus ir „Ryto“ skai-
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tyklos veiklą sustabdė, o 1936 m. rugpjūčio 17 d. skyrių ir skaityklą
uždarė.
Š. L. LMAVB, f. 175, b. 33; Jaunimo draugas, 1931, Nr. 7–8, p. 25; 1933, Nr. 2,
p. 56; Vilniaus rytojus, 1929, gegužės 11, p. 7; rugpjūčio 10, p. 7; 1930, birželio
18, p. 3; rugpjūčio 1, p. 3; 1935, kovo 2, p. 4; gegužės 25, p. 3.

Žvikelių (Seivų vlsč.) skyrius
Skyriaus steigiamasis susirinkimas įvyko 1929 m. kovo 3 d. Išrinkta valdyba: pirmininkas – Petras Jonušonis, sekretorius – Jonas
Šliaužys, iždininkas – Jonas Šliaužys. Jau 1929 m. skyrius turėjo apie
80 narių, surengtos 2 paskaitos. 1930 m. gegužės 25 d. skyrius vaidino
E. Rucevičienės verstus 1 val. trukmės juokus „Nepavykusi komedija“. 1931 m. bibliotekėlėje buvo 135 knygos, iš kurių 36 dovanojo
Smalėnų klebonas, o 35 – J. Šliaužys, kitos gautos iš draugijos valdybos. Skyrius surengė 3 vaidinimus ir 3 paskaitas. Nors J. Šliaužio neleista rinkti į valdybą, jis vis tiek tvarkė skyriaus raštvedybą,
1931 m. jo rūpesčiu surengti net 6 vakarai. Tais metais skyrius statė
akmeninį kryžių, tačiau policija darbus sustabdė. 1933 m. jau buvo
aktyvi vaidintojų kuopelė. 1933 m. vasario 26 d. vaidinta J. Laukaičio
versta V. Pailerio 2 val. trukmės drama „Šventoji Agnietė“, o birželio
29 d. – S. Kymantaitės-Čiurlionienės 4 val. trukmės drama „Aušros
sūnūs“. Tais metais pagaliau pavyko pastatyti akmeninį kryžių, skirtą
Vytautui Didžiajam, jo statyba kainavo 250 zlotų. Apie vėlesnę skyriaus veiklą nėra nei ataskaitų, nei žinučių tų metų laikraščiuose. Skyrius likviduotas 1936 m. gruodžio 30 d.
Š. L. LMAVB, f. 175, b. 41; Vilniaus rytojus, 1930, rugsėjo 20, p. 3.

Vietoj išvadų
Suvalkų apskrityje sėkmingai dirbo Lietuvių šv. Kazimiero draugijos 28 skyriai, vienas iširo, o šešių neleista įsteigti. Be to, veikė dvi
Šv. Kazimiero draugijos skaityklos Seinuose ir Vaitakiemyje. Skyriams talkininkavo ne tik Šv. Kazimiero draugijos, bet ir „Ryto“ draugijos (Punsko ir Žagarių) skaityklų vedėjai. Iš 1926 m. įkurtų dešimties
pirmųjų draugijos skyrių penki iš jų buvo Suvalkų apskrityje. Reikšmingiausiai ir išradingiausiai darbavosi Punsko ir Seinų skyriai. Visi
aktyvūs skyriai subūrė didžiąją dalį lietuvių jaunimo ne tik savišvietai
ir kultūrinei veiklai, bet ir propagavo sportą, didžioji dauguma skyrių
turėjo jaunųjų ūkininkų ratelius. Skyriai ugdė norą išlaikyti gimtąją
kalbą ir etninę kultūrą.
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Kazys Misius (g. 1942 m. gruodžio 5 d. Paymėžio k., Kvėdarnos vlsč., Šilalės r.) – inžinierius, kraštotyrininkas, istorikas, kultūrologas, archyvų žinovas,
enciklopedininkas, mokslo darbuotojas, visuomenininkas.
1967 m. baigęs Kauno politechnikos instituto (KPI) Elektrotechnikos fakultetą,
K. Misius įgijo skaičiavimo mašinų ir prietaisų specialybę. Jis dirbo inžinieriumi
Vilniaus skaičiavimo mašinų ir Vilniaus elektros matavimo prietaisų (elektros
skaitiklių) gamyklose, taip pat iki 1992 m. – Prekybos ministerijos Skaičiavimo
centre. Nuo 1992 m. dirbo vyresniuoju specialistu Kultūros instituto Palikimo
studijų centre ir Kultūros paveldo centre. 2006 m. išėjęs į pensiją iki 2014 m.
darbavosi Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros institute. 1967 m. įsijungė į
Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos veiklą, buvo Vilniaus miesto kraštotyros klubo „Ramuva“ narys.
Dar sovietmečiu apvažiavęs daugelį šalies miestelių, bažnytkaimių, rinkęs me
džiagą ir fotografavęs kultūros ir sakralinius objektus, platinęs draustą litera
tūrą, užrašinėjęs kaimo žmonių atsiminimus, dėl kraštotyros veiklos ne kartą
nukentėjęs, sektas, tardytas, nepriklausomybės metais dalyvauja lokalinėse
ekspedicijose visoje Lietuvoje. Surinktus istorinius, etnografinius duomenis
naudoja rašydamas straipsnius knygoms, monografijoms apie valsčius, rengia
medžiagą enciklopedijoms, žinynams, yra daugelio leidinių sudarytojas, ben
draautoris. Nuo 1972 m. dirba valstybiniuose ir bažnyčių archyvuose – tyrinėja
lietuviškosios spaudos draudimą, kultūrinį ir ekonominį gyvenimą, miestelių ir
kaimų istoriją. Jo surastomis ir paskelbtomis miestelių paminėjimų, bažnyčių
pastatymo datomis ir kitais retais duomenimis naudojasi vietinės bendruome
nės. Bendradarbiauja tęstiniuose leidiniuose.
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Mokytojas, karininkas
Vladas Ivanauskas (1902–1952)
1902 m. kovo 28 d. gimė būsimasis Lietuvos kariuomenės kūrėjas,
savanoris, karininkas, operos solistas Povilas Vladislovas Ivanauskas.
Jis gimė Alytaus apskrityje, Simno miestelyje, ūkininkų Mykolo ir
Rozalijos (Mencevičiūtės) Ivanauskų šeimoje. Be Vlado, šeimoje dar
augo broliai Konstantinas (g. 1899), Albinas (g. 1905) bei Vaclovas
(g. 1909) ir sesuo Sofija (g. 1910). Tėvai turėjo 17 ha žemės. Tėvas
Mykolas mirė 1933 metais.
1912 m. Vladas pradėjo mokytis Seinų gimnazijoje, vėliau persikėlė mokytis į Vilnių. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, gimnazijų mokiniai 1915 m. evakuoti į Rusiją. Vladas gyveno ir mokėsi
Poltavoje bei Voroneže. 1917 m. Cholmo mieste jis baigė vidurinės
technikos mokyklos 1-ąją klasę. 1918 m. Voroneže baigė aukštesniąją
technikos mokyklą. Mokėjo rusų, lenkų, vokiečių kalbas.
1918 m. Vladas Ivanauskas grįžo į tėviškę. Tada pradėjo dirbti
mokytoju Simne. 1919 m. baigė Marijampolės vasaros mokytojų kursus, mokytojavo Krokialaukyje. 1920 m. sausio 16 d. kaip savanoris
įstojo į Lietuvos kariuomenę. 1920 m. spalio 17 d. baigus Karo mokyklą (III laida) jam suteiktas leitenanto laipsnis ir jis paskirtas į 12-ąjį
pėstininkų pulką. 1922 m. sausio 11 d. perkeltas į Šarvuotąjį autodivizioną, paskirtas šarvuočio „Šarūnas“ komandos jaunesniuoju karininku. 1925 m. sausio 8 d. paaukštintas vyr. leitenantu, 1928 m. lapkričio
23 d. – kapitonu. 1927 m. baigė Automobilizmo ir tankų valdymo kursus. 1930 m. liepos 14 d. paskirtas Šarvuočių rinktinės Auto kuopos
vadu. 1931 m. gruodžio 31 d. perkeltas į Karo technikos štabą, 1932 m.
vasario 2 d. paskirtas Lietuvos kariuomenės karvelidžių inspektoriumi
(kuopos vado teisėmis).
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Lietuvos kariuomenės kpt.
Povilas Vladas Ivanauskas.
1930 m. (Nuotrauka iš V. Kavaliausko archyvo)

Nuo 1926 m. Lietuvos kariuomenėje veikė Centrinė karvelidė
1931 m. kovo 21 d. pasirašytas Lietuvos kariuomenės Karo technikos
viršininko plk. Klemenso Popeliučkos įsakymas organizuoti pašto karvelių prižiūrėtojų 5 dienų kursus ir patvirtinti jų mokymo programą.
Įsakyme rašoma: „Šarvuočių rinktinės, šarvuotų automobilių kuopos
vadas kapitonas Povilas Ivanauskas Lietuvos kariuomenėje pirmas ir
niekieno neraginamas pradėjo organizuoti pašto karvelių tinklą plačiu
mastu.“ Toliau nurodoma, kad skirti etatai kariuomenės karvelidei, ir
kad kpt. Povilas Ivanauskas skiriamas tos karvelidės inspektoriumi
antraeilėms pareigoms. 1931 m. kovo 26 d. pranešime štabui nurodoma, kad prie šarvuotųjų automobilių kuopos nuo kovo 16 d. jau veikia
karvelidžių prižiūrėtojų kursai, kuriems vadovauja šarvuotų automobilių kuopos vadas kpt. Povilas Ivanauskas. Tuo metu Technikos štabo
viršininkas patvirtino ir „Pašto karvelių prižiūrėjimo ir treniravimo“
instrukciją. Buvo patvirtinti ir nuolatinių, ir kilnojamųjų karvelidžių
gamybos projektai. Į pašto karvelius buvo rimtai žiūrima visose kariuomenės dalyse. 1935 m. gegužės 1 d. ataskaitoje apie pašto karvelių laikymą ir treniruotes nurodyta tokia informacija apie karvelides:
Centrinė kariuomenės karvelidė veikia nuo 1926 m. ir turi 260 karvelių, kurie gali pernešti paštą iki 70 km atstumu; 1-ojo pėstininkų pulko
karvelidė irgi veikia nuo 1926 m. ir turi 72 treniruotus karvelius, skrai-
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dančius iki 107 km; 2-ajame ulonų pulke karvelidė veikia nuo 1928 m.
ir turi 119 karvelių, kurių dalis skraido iki 75 km; nuo 1928 m. veikia
ir 9-ojo pėstininkų pulko karvelidė, kurioje yra 102 karveliai, skraidantys iki 40 km; 2-ojo artilerijos pulko karvelidė veikia nuo 1930 m.
ir turi 72 karvelius, skraidančius iki 50 km; nuo tų pačių metų veikia
ir 7-ojo pėstininkų pulko karvelidė su 96 karveliais, skraidančiais iki
70 km; Telšių komendantūroje karvelidė irgi veikia nuo 1930 m. ir turi
48 karvelius, ištreniruotus skristi iki 55 km; 4-ojo pėstininkų pulko
karvelidė įsteigta 1932 m. ir turi 72 karvelius, galinčius pernešti paštą
iki 45 km atstumu. Karvelidės Lietuvos kariuomenėje laikytos iki pat
Sovietų Sąjungos okupacijos.
Vladas Ivanauskas karinėje spaudoje („Karyje“, „Trimite“) paskelbė straipsnius: „Pašto karvelis kaip ryšio priemonė“, „Pašto karveliai“, „Kai kas apie pašto karvelius“, „Kodėl mums įdomūs paštiniai
karveliai“.
Vladas Ivanauskas buvo apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (1928 m., medalio liudijimo Nr. 338), Lietuvos
Nepriklausomybės 10-mečio medaliu (1928 m., medalio liudijimo Nr.
3785), DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu (1932 m.). Kretingos apskrityje jam paskirta 8,5 ha žemės kaip Lietuvos kariuomenės savanoriui.
Vladas Ivanauskas, pradėjęs dainavimo studijas 1924 m. Klaipėdos valstybinėje muzikos mokykloje, 1928 m. rugsėjo 10 d. įsto-

Lietuvos kariuomenės puskarininkių, būsimųjų karo pašto karvelidžių
prižiūrėtojų, kursai Kaune prie Šarvuočių rinktinės „Auto“ kuopos.
Centre – karvelidžių inspektorius kpt. Vladas Ivanauskas. 1931 m.
(Nuotrauka iš G. Lučinsko kolekcijos)
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Lietuvos kariuomenės puskarininkių, būsimųjų karo pašto karvelidžių
prižiūrėtojų, kursai Kaune prie Šarvuočių rinktinės „Auto“ kuopos. 1931 m.
(Nuotrauka iš G. Lučinsko kolekcijos)

jo į Klaipėdos konservatoriją (mokėsi pas K. Jozevskaitę, vėliau pas
M. Čerkaskają ir prof. I. Volkovą). 1931 metais jis baigė dainavimo
klasės visą kursą ir eksternu baigė scenos technikos bei operos klasės
kursą (mokėsi pas prof. O. Marini, N. Karnavičienę). 1930 m. rugpjūčio 1 d. jis priimtas į Valstybinio teatro tarnybą, tapo kandidatu į operos artistus ir debiutavo Valstybinio teatro operoje. 1931 m. rugpjūčio
1 d. jis tapo 3-čios eilės operos artistu (pagrindinė alga buvo 450 litų),
o 1933 m. spalio 17 d. kaip operos artistui Vladui Ivanauskui pradėtas mokėti asmens priedas (237,50 litų). Operoje dainavo (su pertraukomis) ligi 1944 metų. Pagrindiniai operos solisto (jis buvo tenoras)
vaidmenys: donas Chosė (iš Bizė „Carmen“), Geraldas (iš L. Delibeso
„Lakme“), Turidu (P. Maskanjo „Cavalleria rusticana“) ir kt.
1933 m. kovo 26 d. Alytaus II notaras Bronius Sakalauskas patvirtino sutartį (dalyvaujant liudininkams Antanui Milinauskui ir
Antanui Zubrui), pagal kurią Mikas ir Rožė Ivanauskai, gyvenantys
Simno valsčiuje, Kaimynų kaime, savo dukrai Zofijai ir būsimam
jos vyrui Petrui Lastauskui (jeigu įvyks jų jungtuvės) padovanos
trobesius su visu gyvuoju ir negyvuoju inventoriumi, vaismedžiais,
10,8 ha žemės sklypą Kaimynų kaime (Simno vlsč.), 6,7 ha žemės
sklypą Simno miestelio laukuose ir 0,4 ha atskirą sklypelį, kuris vadinamas „Durpynu“, Kaimynų kaime (Simno vlsč.). Apdovanotieji,
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remiantis sutartimi, privalės iki gyvos galvos tinkamai išlaikyti savo
tėvus ir jaunosios broliams išmokėti įpėdines dalis pinigų: Konstantinui – 10 litų (nes tėvai jam jau išmokėję 1990 litų), Vladui – per 3 metus 1000 litų (nes tėvai savo lėšomis jį mokino), Albinui – per 5 metus
1000 litų (nes tėvai savo lėšomis jį mokino), Vaclovui – per 3 metus
2000 litų. Dovanotasis turtas įvertintas 14 000 litų.
Po 1926 m. gruodžio 17 d. perversmo Lietuvoje aktyvūs jo vykdytojai įsteigė karinę nacionalistinę organizaciją, kurią pavadino „Geležiniu Vilku“. Šios organizacijos šūkis buvo „Tautos garbė – Valstybės
gerovė“. Pagal vadovybės planą, „Geležinio Vilko“ tautinė apsauga
buvo pogrindinė, o 1927 m. viešai įregistruota tik „Geležinio Vilko“
sporto sąjunga. 1930 m. gegužės 24 d. Lietuvos Respublikos prezidentas Antanas Smetona savo įsakymu ją uždraudė, tačiau voldemarininkai įsakymui nepakluso ir veikė slaptai, ketindami sugrąžinti į valdžią
prof. Augustiną Voldemarą. 1930 m. liepos 18 d. iš Kauno ištremtas ir
A. Voldemaras. Buvusieji „vilkai“ įkūrė Slaptąją karininkų sąjungą.
1930 m. liepą–rugpjūtį jie 3 kartus bandė suruošti pučą prieš prezidentą A. Smetoną, tačiau visi bandymai baigėsi nesėkmingai.
Nušalintojo ministro pirmininko A. Voldemaro šalininkai 1934 m.
gegužės 6 d. Kaune, Aukštojoje Panemunėje, per įvykusį 9-ąjį „Geležinio Vilko“ grupių vadų suvažiavimą nutarė „Geležinį Vilką“ pakeisti į
Lietuvių nacionalistų partiją (LNP), kaip politiškai ideologinę organizaciją su aiškia politine programa ir demokratiniu rinkimų keliu sudaroma vadovybe. LNP nariai buvo Nepriklausomybės kovų savanoriai,
karininkai, studentai. Būdama opozicine tuometei valdžiai, LNP visą
laiką veikė slaptai (žinoma, voldemarininkų vardu). Už opozicinę ir
antivalstybinę veiklą voldemarininkai buvo persekiojami, šalinami iš
kariuomenės, kalinami. 1940 m. pavasarį Lietuvos saugumo policija
suėmė keliolika aktyviausių voldemarininkų ir įkalino Dimitravo bei
Pabradės priverstinio darbo įstaigose (iš jų netrukus kaliniai pateko į
sovietų saugumo rankas).
Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, vadovaujantis 1940 m. liepos
7 d. Saugumo departamento direktoriaus Antano Sniečkaus patvirtintu priešvalstybinių partijų ir liaudies priešų sunaikinimo planu bei
1940 m. lapkričio 28 d. slapta NKVD instrukcija, suimta apie 200 voldemarininkų. Iš Lietuvos į Vokietiją pasitraukę voldemarininkai dalyvavo steigiant Lietuvių aktyvistų frontą (LAF); vėliau dalyvavo jo
veikloje. 1941 m. birželio 26 d. LNP įregistruota viešai, su įstatais, jos
centras paskelbtas Kaune ir skyriai provincijoje. Taip pat įregistruotas
karinis padalinys („Geležinio Vilko“ kovinės grupės), kuriam vado-

89
vavo kpt. Ignas Vylius. Partijos ideologu ir vadu buvo laikomas prof.
A. Voldemaras (kol sugrįš iš tremties). LNP bandė sugyventi su naująja okupacine valdžia, nors ir turėdama antikomunistines ir antisovietines pažiūras, nacionalizmo ideologiją, bet sutiko nekelti Lietuvos
Nepriklausomybės klausimo iki karo pabaigos. Dauguma LNP narių
tikėjo, kad talkindami Vokietijai kare prieš Sovietų Sąjungą lengviau
atkurs Lietuvos Nepriklausomybę, apgins tautos interesus, jie rengė
memorandumus okupacinei valdžiai. Kaip potenciali opozicija, LNP
1941 m. gruodžio 17 d. uždrausta. Nutrūkus viešajai veiklai LNP nariai
dalyvavo antinaciniame pasipriešinime ir 1943 m. įkurtame VLIK-e.
Vokietijoje LNP iki 1946 m. priklausė VLIK-o sudėčiai. Egziliniam
LNP komitetui vadovavo dr. Vincas Misiulis. Iš LNP išaugo Lietuvos Atgimimo Sąjūdis (LAS), kuris įsteigtas 1948 m. balandžio 11 d.
Augsburgo suvažiavime. Savo tikslu LAS skelbė nepriklausomą, tautinę ir demokratinę Lietuvą.
1934 m. birželio 6–7 d. naktį Kaune voldemarininkai sukėlė pučą,
norėdami į ministro pirmininko postą grąžinti prof. Augustiną Voldemarą. Suvaidinę mokomąjį aliarmą, Karo aviacija, Šarvuočių rinktinė,
Husarų ir 5-asis pėstininkų pulkai, dalis 2-ojo pėstininkų pulko buvo
apginkluoti ir išvesti į miestą. Kariuomenė užėmė Vyriausiąjį štabą,
telefono ir telegrafo centrinę stotį, paštą, geležinkelio stotį, apsupo Vidaus reikalų ministeriją, Valstybės saugumo departamentą, policijos
nuovadas, pastatė sargybas ant tiltų, kiti patraukė A. Smetonos būstinės – prezidentūros – link. Buvo suimtas ir atvežtas į Vyriausiąjį štabą
Kauno miesto ir apskrities karo komendantas plk. Pranas Saladžius.
Norėta suimti ir ministrą pirmininką Juozą Tūbelį, bet šis spėjo išvažiuoti ir pasislėpti Kėdainiuose. Vienam policininkui kilo įtarimas, kad
toks neįprastas kariuomenės judėjimas nieko gero nežada. Jis iššovė
keletą signalinių raketų į orą, duodamas nustatytą pavojaus signalą. Į
šūvius atsiliepė kiti policijos postai. Prasidėjo tikrasis policijos aliarmas. Mat, Kauno policija buvo iš anksto paruošta galimiems neramumams ir apmokyta, kaip tokiu atveju elgtis. Greitai visa Kauno policija
sukilo ant kojų. Ginkluoti policininkai užsibarikadavo policijos nuovadose, o pagrindinės policijos pajėgos ėjo prezidentūros ginti. Su kariūnų daliniu aplinkiniais keliais, pro Napoleono kalną atskubėjo Karo
mokyklos viršininkas gen. Jonas Jackus. Pučistų šarvuočiai šiek tiek
pašaudė iš kulkosvaidžių, tačiau per tą šaudymą, kaip ir per visą pučą,
nebuvo nei užmuštųjų, nei sužeistųjų. Vyriausiojo štabo viršininkas
gen. ltn. Petras Kubiliūnas, atvykęs pas prezidentą A. Smetoną, pareikalavo, kad būtų sudarytas naujas ministrų kabinetas su pirmininku
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A. Voldemaru. Norėdamas laimėti laiko, prezidentas A. Smetona neatsikalbinėdamas sutiko sudaryti koalicinį ministrų kabinetą įsileidžiant
ir A. Voldemarą, bet, kai kareiviai sugrįžo į kareivines, jis pakeitė
sprendimą ir nė negalvojo vykdyti pažadų. Buvo duoti nurodymai izoliuoti A. Voldemaro šalininkus visoje Lietuvoje. Birželio 7 d. anksti
ryte iš ištrėmimo vietos Zarasų į Kauną aviacijos lakūnų buvo parskraidintas A. Voldemaras, tačiau jis jau buvo niekam nebereikalingas,
nes pučas baigėsi.
Nepavykus pučui, birželio 7 d. kpt. Vladas Ivanauskas buvo areštuotas ir kartu su kitais keliolika įvairaus rango karininkų įkalintas
Karo kalėjime. Įvykiams ištirti buvo sudaryta speciali tardymo komisija, kuri nustatė, kad puče dalyvavo 111 karininkų. 1934 m. liepos
9 d. „Vyriausybės žiniose“ buvo paskelbtas specialus Amnestijos įstatymas, kuriuo remiantis sukilimo dalyviai turėjo būti nubausti ne teismo, bet drausmine tvarka. Liepos 10 d. 15 val. atlikta tokia žeminanti
ceremonija: viename iš 6-ojo forto kiemų buvo išrikiuota 2-ojo pėstininkų pulko kareivių kuopa. Į eilę išrikiuotiems 22 įvairių kariuomenės
dalinių karininkams plk. Julius Čaplikas perskaitė įsakymą, kuriuo remiantis Prezidento aktu jie pažeminami į eilinius kareivius ir paleidžiami į kariuomenės rezervus. Kpt. Liudvikas Kaufmanas išlupo iš karininkų antpečių žvaigždutes, nuardė trikampius, nuėmė kitus skiriamuosius
ženklus. Tą pačią dieną 46 karininkai buvo paleisti į atsargą be iškilmių
ir pažeminimo: 23 padavę prašymus patys, kiti 23 – be prašymų. Visi
nubaustieji buvo išsiųsti į jų nuolatines gyvenamąsias vietas. Dar 32 karininkai, „kaipo vykdę savo viršininkų įsakymus ir nesuvokę įsakyto
darbo kaltingumo“, palikti nenubausti, bet perkelti į kitus dalinius.
Pučo vadovai – Vyriausiojo štabo viršininkas gen. ltn. Petras Kubiliūnas, Karo aviacijos viršininkas plk. ltn. Juozas Narakas ir Husarų
pulko vadas plk. Juozas Bačkus – perduoti teismui „už neveiklumą“.
Liepos 15 d. Karo lauko teismas sprendė pučo vadų bylą. Visi trys
buvo kaltinami tuo, jog „gavę tarnybinį pranešimą, kad Kaune prasidėjo sukilimas, norėdami sukilimui leisti plėstis ir įvykt, nesiėmė
priemonių jam numalšinti“. Karo lauko teismas nuteisė Petrą Kubiliūną, Juozą Naraką ir Juozą Bačkų mirti. Tą pačią dieną, nuteistiesiems
padavus malonės prašymus Prezidentui, mirties bausmė buvo pakeista kalėjimu: P. Kubiliūnas nuteistas kalėti sunkiųjų darbų kalėjime iki
gyvos galvos, J. Bačkui skirta 15 m., J. Narakui – 12 m. Taip pat 12 m.
atlikti bausmę sunkiųjų darbų kalėjime buvo nuteistas ir A. Voldemaras. 1936–1938 m. Prezidentui suteikus malonę visi iš kalėjimo buvo
paleisti.
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Atsidėkodamas policininkams, kurie gynė jį nuo voldemarininkų,
prezidentas A. Smetona apdovanojo „už ypatingą pasižymėjimą saugojant valstybės rimtį birželio 7 d. įvykių metu“ 12 policijos valdininkų. 1934 m. liepos 4 d. ordinus jiems įteikė Vidaus reikalų ministras
Steponas Rusteika.
Vladui Ivanauskui, kai jis buvo išleistas į atsargą, buvo uždrausta
gyventi Kaune. Jis apsigyveno Raseinių apskrityje, Jurbarko valsčiuje,
Montvilių kaime, pas brolį girininką. Nuo 1935 m. kovo jis gyveno
Klaipėdoje, kol gruodžio 29 d. vėl buvo areštuotas.
1935 m. vasarą grupė voldemarininkų vėl pradėjo rengti naują
pučą, siekdami išlaisvinti nuteistą A. Voldemarą ir padaryti jį svarbiausiu asmeniu Vyriausybėje. Iš kariuomenės pašalintas ltn. Petras
Skurauskas važinėjo į Joniškį, Pasvalį, Linkuvą, Žeimelį, Klaipėdą ir
ragino savo pažįstamus karininkus prisidėti prie naujai rengiamo sukilimo. Jis, padedant ltn. Aleksandrui Sinkevičiui, išspausdino ir platino nelegalius atsišaukimus „Atsišaukimas į Lietuvos visuomenę“,
pasirašytus „Patrijotinių sąjungų generalinio štabo“, kurio paskutinis
dešimtas punktas taip skambėjo: „Sukilimui vykdyti planas ir diena
bus pranešta vėliau. Sukilimui įvykus iš tų pačių Patrijotinių sąjungų
atstovų bus sudaryta laikinoji vyriausybė.“ Būdamas vienas iš organizatorių, 1935 m. gruodžio 26 d. traukiniu atvykęs į Kauną, P. Skurauskas susitikinėjo su kitais dalyviais, verbavo žmones tapti sukilėliais, platino atsišaukimus, rengė slaptus susirinkimus, kuriuose buvo
pasiskirstoma darbais, sutariama dėl slaptažodžių, svarstomi sukilimo
planai. P. Skurausko kviečiamas, buvęs kariuomenės kapitonas Vladas
Ivanauskas sutiko prisidėti prie rengiamo sukilimo ir pats davė nurodymų, su kuo reikėtų bendradarbiauti, kad sukilimas būtų sėkmingiau
įvykdytas. Stengtasi įtraukti į sukilimą ginkluotas kariuomenės dalis

Valstybės saugumo departamento suimtų asmenų fotografijos. Vladas Ivanauskas,
1935 m. gruodis (Nuotrauka iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo)
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ir policiją. Jonas Karutis jau buvo užverbavęs valstybės saugumo policijos valdininką Liudą Žukauską, kuris išdavinėjo sukilimo rengėjams
slaptas žinias apie tai, kas saugumo organams apie juos yra žinoma,
ir pats sutiko prisidėti prie rengiamo sukilimo. Jam, kaip dimisijos kapitonui, po pavykusio sukilimo buvo pažadėta vieta kariuomenėje ir
majoro laipsnis. Karo policijoje buvo užverbuoti 4 puskarininkiai: Povilas Žičkus, Stasys Bačianskas, Juozas Preibys ir Juozas Marma. Šie
puskarininkiai turėjo slaptažodį „šoviniai–durtuvas“, palaikė ryšius su
sukilimo rengėjais. Po sukilimo puskarininkiams buvo pažadėta viską
kompensuoti suteikiant jiems leitenanto laipsnį. P. Skurauskas „idėjiniais tikslais“ dar kalbino Kauno miesto policijos 3-čios nuovados viršininko padėjėją Bolių Dziubinską ir teiravosi apie policijos nuotaiką
ir kiekį. Mat, 1934 m. birželio 7 d. policija buvo labai pakenkusi, todėl
dabar buvo tikslinga patraukti į savo pusę kiek galima daugiau policijos. Pučo rengėjai buvo demaskuoti ir 1935 m. gruodžio pabaigoje
areštuoti. Vladas Ivanauskas suimtas 1936 m. sausio 2 d. ir įkalintas
Kauno sunkiųjų darbų kalėjime. Sausio 13 d. jis perkeltas į Karo kalėjimą.
1936 m. sausio 14–20 d. Karo lauko teismas uždarame posėdyje
nagrinėjo dešimties sukilimo rengėjų bylą. Jie buvo kaltinami, kad,
esant karinei būklei, rengė ginkluotą sukilimą ir raštu bei žodžiu tą
sukilimą kurstė įvykdyti, siekdami, kad naujai valdžiai vadovautų
A. Voldemaras. Sausio 19 d. teismo sprendimu pagrindiniai pučo organizatoriai P. Skurauskas, J. Karutis, A. Sinkevičius buvo nuteisti
mirties bausme, P. Žičkus ir J. Preibys – po 15 metų sunkiųjų darbų kalėjimo, P. V. Ivanauskas – 10 m. sunkiųjų darbų kalėjimo, o J. Marma –
8 m. sunkiųjų darbų kalėjimo. Visų nuteistųjų turtas konfiskuotas. Atsargos plk. ltn. Antanas Mačiuika, L. Žukauskas ir S. Bačianskas buvo
išteisinti. Nuteistiesiems mirti įteikus malonės prašymus Prezidentui,
bausmė buvo pakeista sunkiųjų darbų kalėjimu iki gyvos galvos.
Vladas Ivanauskas nuo 1936 m. sausio 20 d. kalėjo Kauno sunkiųjų darbų kalėjime. 1937 m. birželio 13 d. jis Prezidento malonės
aktu nuo likusios bausmės atleistas ir iš kalėjimo paleistas. Vyras vėl
apsigyveno Klaipėdoje ir dirbo dainavimo mokytoju. 1938 m. vasarį–gruodį gyveno Kaune. 1939 m. lapkričio 6 d. Prezidento malonės
aktu Vladui Ivanauskui buvo grąžinta karinės pensijos teisė ir kitos
pilietinės teisės, kurios buvo atimtos teismo nuosprendžiu.
1938 m. pabaigoje voldemarininkai vėl pradėjo smarkią agitaciją
tarp karininkų už valstybinį perversmą. Jį organizuoti ėmėsi buvusieji gen. Petro Kubiliūno pučo dalyviai, vėl pašaukti į karo tarnybą.
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Gruodžio 12 d. šeši organizatoriai buvo suimti ir įkalinti Kauno sunkiųjų darbų kalėjime. Gruodžio 16 d. Vidaus reikalų ministro nutarimu nuspręsta Vladą Ivanauską 6 mėn. priverstinai išsiųsti iš Kauno į
Raseinių apskritį, kur jį prižiūrėtų policininkai. Iš kalėjimo jis paleistas
gruodžio 28 d.
1939 m. rugpjūčio pabaigoje grupė voldemarininkų, tarp jų ir
Vladas Ivanauskas, kuris vėl gyveno ir dirbo Kaune, pradėjo ruoštis
naujam perversmui prieš prezidentą A. Smetoną. Taip siekta nuversti
vyriausybę ir valdžiai vadovauti paskirti A. Voldemarą, kuris susitaręs
su Vokietijos vyriausybe išgelbėsiąs nuo bolševikų ne tik Vilnių, bet
ir visą Lietuvą. Organizatoriai tikėjosi, kad dėl gresiančio bolševizmo
pavojaus prie jų prisidės daugelis karininkų. Tačiau sukilimui rengti
labai trukdė paskelbtoji mobilizacija, nes dauguma organizatorių buvo
pašaukti į kariuomenę ir nebegalėjo vadovauti parengiamiesiems darbams. Be to, aktyviai karo tarnyboje tarnaujantys voldemarininkų šalininkai, kilnojami į įvairias paskyrimų vietas kariuomenės daliniuose, taip pat buvo išblaškyti ir nebuvo galima užmegzti su jais ryšių.
Nepaisant to, sukilimas toliau buvo rengiamas ir vis dar norėta realizuoti sumanymą. 1939 m. spalio pradžioje sukilimo organizatorius
P. Skurauskas savo bendražygiams aiškino, kad sukilimui vykdyti esąs
susidaręs labai palankus momentas, nes visas saugumo organų dėmesys
esąs nukreiptas į komunistų sąjūdį, o Vyriausybė esanti užimta Vilniaus

Zofija Ivanauskaitė-Lastauskienė (sėdi dešinėje). Simnas, iki 1940 m.
(Nuotrauka iš V. Lastausko šeimos albumo)

s Ivanausijampolė,
m.
uka iš
usko šeimos
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krašto perėmimo darbais. Be to, pasak
P. Skurausko, tomis dienomis bus perkeliama iš Kauno į Vilniaus kraštą dalis
kariuomenės ir policijos. Tautiškoji visuomenė, jo teigimu, esanti išgąsdinta
komunizmo pavojaus ir mielai pritarsianti voldemarininkų žygiui, nes visi
esą įsitikinę, kad dabartinei vyriausybei
ilgiau pasilikus komunizmas tikrai įsigalės. Šis pučas buvo likviduotas 1940
m. gegužės 26 d., kai Lietuvos saugumo policija suėmė 8 aktyviausius dalyvius. Kratų metu rasta daug ginklų
ir nelegalios voldemarinės literatūros.
7 suimtieji buvo išsiųsti į Dimitravo ir
Pabradės priverstinio darbo įstaigas, o
P. Skurauskas išsiųstas į savo tėviškę
Linkuvą.
1940 m. gegužės 28 d., Kauno apskrities viršininko nutarimu,
kaip
pavojingas
valstybės
saugumui, Vladas Ivanauskas išsiųstas vieniems metams į Pabradės priverčiamojo darbo įstaigą.
1940 m. birželio 15 d. sovietams okupavus Lietuvą, jis pateko į sovietų okupantų rankas ir birželio 20 d. grąžintas į Kauno sunkiųjų
darbų kalėjimą. Spalio 22 d. jam išrašytas arešto orderis ir jis toliau
įkalintas Kauno sunkiųjų darbų kalėjime. Vladas Ivanauskas kaltinamas pagal Rusijos BK 58 str. 13 d., kad „buvo aktyvus voldemarininkas, kovojęs prieš Komunistų partiją ir revoliucioningai nusiteikusius
darbininkus“. Lietuvos SSR NKVD darbuotojo Iciko Dembo parengtoje pažymoje apie Vladą Ivanauską rašoma: „Voldemarininkas.
1939 m. spalį kartu su kitais voldemarininkais rengė aktyvistų socialinę programą. Pasireiškė aktyviai rengiant voldemarininkų sukilimą
(pranešimas 10-X-1939).“
1941 m. kovo 14 d. kaltinamojoje išvadoje, kurią pasirašė Lietuvos SSR NKVD tardymo skyriaus viršininkas E. Rozauskas, rašoma:
„Povilas Ivanauskas buvo aktyvus kontrrevoliucinės fašistinės „voldemarininkų“ partijos narys, o ši partija aktyviai kovojo prieš komunistus ir revoliucinį judėjimą ir siekė prijungti Lietuvą prie Vokietijos“, todėl jis kaltinamas pagal Rusijos BK 58 str. 4 d. ir 58 str. 11 d.
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Šį nutarimą patvirtino ir SSRS NKVD tardymo skyriaus tardytojas
ltn. Belovas Maskvoje. Su pateiktais kaltinimais Vladas Ivanauskas
nesutiko, neigdamas, kad priklausė kokioms nors kontrrevoliucinėms
organizacijoms. Jis pripažino tik tai, kad 1934 metais, tarnaudamas
Lietuvos kariuomenėje kapitonu, dalyvavo puče prieš Smetonos režimą. 1941 m. gegužės 17 d. pažymoje, kurią pasirašė Lietuvos SSR
NKVD kalėjimo Nr. 1 gydytojas V. Zilberis, rašoma, jog kalinys Povilas Ivanauskas yra sveikas ir tinkamas sunkiai fiziškai dirbti.
1941 m. birželio 22 d. kilus Vokietijos–Sovietų Sąjungos karui,
birželio 23 d. iš Kauno kalėjimo Vladas Ivanauskas išsilaisvino. Vokiečių okupacijos metais jis dirbo Kauno valstybinio teatro direktoriumi.
1942 m. kovo 21 d. Sverdlovsko mieste SSRS NKVD 1-ojo spec.
skyriaus viršininko pasirašytoje pažymoje rašoma, kad „dėl karo padėties pafrontės zonoje evakuoto kaltinamojo Povilo Ivanausko tardymo byla iš Lietuvos SSR NKVD gauta 1941 metais, o pats kaltinamasis
neaptiktas kalėjimuose, todėl kol jis bus surastas, tardymo byla perduodama laikinam saugojimui SSRS NKVD 1-ojo spec. skyriaus 5-ojo
skyriaus viršininkui“.
1947 m. birželio 9 d., 1949 m. vasario 4 d. Lietuvos SSR MGB valdybos Kauno „A“ skyriaus pažymose rašoma, kad „Povilas Ivanauskas, kuris kaltinamas pagal Rusijos BK 58 str. 4 d., yra paieškomas ir
privaloma jį areštuoti“. 1949 m. gegužės 10 d. nutartyje, kurią pasirašė Lietuvos SSR MGB Kauno valdybos tardymo skyriaus tardytojas
ltn. Ponomoriovis ir patvirtino šio skyriaus viršininkas plk. Sinicinas,
konstatuota, kad „byloje nėra įrodymų, jog kaltinamasis Povilas Ivanauskas priklausė pogrindinei antisovietinei „voldemarininkų“ organizacijai. Kaltinamojo prisipažinimas, kad jis buvo Voldemaro šalininkas nepakankamas kaltinimui pagrįsti, todėl Povilo Ivanausko paiešką
ir baudžiamąjį persekiojimą nutraukti, o archyvinę tardymo bylą
Nr. 2-075784 perduoti saugoti Lietuvos MGB archyvui“.
1944 m. vasarą Vladas Ivanauskas pasitraukė į Vokietiją. Įkūrus
Vokietijoje Pabaltijo universitetą (Hamburge), jame Vladas Ivanauskas dėstė dainavimą. Priverstinai emigravęs jis buvo vienas iš Lietuvių
nacionalistų partijos (LNP) atkūrėjų, o 1948 m. – vienas iš Lietuvos
atgimimo sąjūdžio (LAS) steigėjų, taip pat vyr. valdybos ir garbės
teismo narys.
1949 m. Vladas Ivanauskas persikėlė į Jungtines Amerikos Valstijas, apsigyveno Brukline (Niujorko valstijoje). Ten turėjo dainavimo
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studiją, rengė solo koncertus JAV ir Kanados lietuvių kolonijose. Mirė
1952 m. gegužės 31 d. Brukline.
Sūnėno Vaciaus Lastausko teigimu, dėdė Vladas (giminės vadintas Vladu, nors turėjo du vardus: Povilas Vladas) nebuvo sukūręs šeimos, vaikų neturėjo.
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1938 m. kovo 7 d. Trasninkų incidentas
amžininkų prisiminimuose
Trasninkai (vietos dzūkų tarme – Trasnykai) – kaimas Merkinės
seniūnijoje, Alytaus apskrityje, 8 km į pietryčius nuo Merkinės, prie
buvusios Lietuvos–Lenkijos demarkacijos linijos, į vakarus nuo Merkio upės. 1923 m. šiame kaime gyveno 125 gyventojai. Trasninkų kaimo vardas savotišku būdu pateko į Lietuvos istoriją.
1938 m. kovo 7 d., apie 5 val. ryto, ties Trasninkų pereinamuoju
punktu Lietuvos pasienio policininkas mirtinai šautuvo šūviais sužeidė į Lietuvos pusę 17 metrų perėjusį ir už kadagių krūmo besislapstantį Lenkijos pasienio korpuso kareivį Stanislavą Serafiną. Lietuvos
pasienio policininkui iššovus į viršų įspėjamąjį šūvį, lenkas pirmasis
iššovė į Lietuvos policininką taikomąjį šūvį, bet nekliudė. Lietuvos policininkas atsakė trimis šūviais ir jį mirtinai sužeidė (vyras mirė po
3 val.). Mišrios komisijos įvykiui ištirti lenkai atsisakė.
Šis įvykis, vadinamas Trasninkų incidentu, sudarė Lenkijos Vyriausybei progą 1938 m. kovo 17 d. pateikti Lietuvai garsųjį ultimatumą užmegzti diplomatinius santykius. Lietuvos istorijos tyrinėtojų
nuomone, Trasninkų incidentas buvo eilinė lenkų provokacija politiniams tikslams siekti. Lenkija, pasinaudodama įtampa Europoje, kai
Hitleris 1938 m. kovo 11 d. prijungė Austriją prie Vokietijos, smogė
Lietuvai: 1938 m. kovo 17 d. įteikė ultimatumą, prisidengusi Trasninkų incidentu. Reikalavimas buvo užmegzti diplomatinius santykius,
nesvarstant klausimo, ar grąžinti Vilnių.
Minint Trasninkų incidento 80-ąsias metines, šioje publikacijoje
pateikiami istorinėje literatūroje aprašyti to laikmečio amžininkų prisiminimai apie Trasninkų incidentą ir su juo susiję įvykiai.
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1940 m. leidinyje „Karo archyvas“ paskelbtas buvusio Alytaus
apskrities viršininko Broniaus Stosiūno (1897–1946) straipsnis „Trasnykų dienos“:
Pirmutinės žinios
1938 m. kovo 11 d. Kaune buvo apskričių viršininkų suvažiavimas. Nuvykau iš vakaro ir apsistojau „Kęstučio“ viešbutyje. Nakvojau viename numeryje su Utenos apskrities viršininku Jonu Motiejūnu-Valevičiumi. Suprantama, ilgiau nesimatę, ligi pusiaunaktų
kalbėjomės, o jau 6 val. ryto mane pakvietė prie telefono. Telefonu
Alytaus pasienio policijos baro viršininkas Petras Januškevičius man
pranešė, kad šiandien, vadinasi, kovo 11 d., 5 val. II rajono II-osios
(Trasnykų, Merkinės vlsč.) sargybos mūsų pasienio policininkas karinio šautuvo šūviu sužeidęs lenkų kareivį. Įvykis buvęs mūsų pusėje. Baro viršininkui Januškevičiui pavedžiau tuojau vykti vieton ir
daryti, kas bus reikalinga, o aš jau nebemiegojau, ir papusryčiavęs
su Motiejūnu-Valevičiumi nuėjau suvažiaviman, kuris buvo policijos
mokykloje. Suvažiavime man teko būti tiktai porą valandų, nes apie
11 val. mane pasikvietė atskiran kambarin policijos departamento
direktorius Svilas, o paskui atėjo ir vidaus reikalų ministras gen. Čaplikas, kuris įsakė vykti tarnybos vieton. Tuo pačiu laiku man paskambino užsienių reikalų ministerijos valdininkas dr. Petras Mačiulis ir pasisakė esąs siunčiamas vykti drauge su manim. Vidaus reikalų
ministerija davė savo automobilį, ir mudu su dr. Mačiuliu skubėjome
Alytun. Atvykome 15 val. Čia jau gavome tikslesnių žinių, kurias iš
mano buto telefonu kiekvienas pranešėme savajai ministerijai.
16 val. mudu su dr. Mačiuliu išvykome Merkinėn. Mus lydėjo
Alytaus nuovados viršininkas Antanas Vabolis.
Atvykę Merkinėn, suradome jau grįžusius iš įvykio vietos baro
viršininką Januškevičių, Kauno Apygardos teismo prokuroro padėjėją Vaitulevičių, nuolat gyv. Alytuje, teismo tardytoją Gaudušą ir
apskrities gydytoją Sukarevičių, taip pat valstybės saugumo policijos
Alytaus rajono viršininką Gimžauską.
Jie pranešė apžiūrėję vietą, kad įvykis buvęs 17 metrų mūsų
pusėje, kad atstumą nustatęs Merkinės prisiekusysis matininkas
Steigvila ir kad sužeistasis lenkų kareivis, Serafinas Stanislovas, patalpintas Trasnykų sargybos būstinėje.
Man beesant Merkinėje tuojau buvo atgabentas čia ir mirusiojo
Serafino kūnas, kurį atlydėjo mūsų pasienio policininkas Justas Lu-
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koševičius. Serafinas mirė Trasnykų sargybos būstinėje 8 val. 40 min.
Kūnas buvo patalpintas valsčiaus savivaldybės name.
Kaip žuvo lenkų kareivis Serafinas
1939 m. kovo 11 d. 5 val. Trasnykų sargybos policininkas Lukoševičius Justas, eidamas tarnybon, prie sargybos būsto išgirdo
8 šautuvų šūvius prie administracijos linijos, apie 750 m į pietų
vakarus nuo Trasnykų kaimo. Apie tai jis tuojau pranešė sargybos
viršininkui. Sargybos viršininkas vyr. policininkas Vaitkus Stasys
ir policininkas Lukoševičius skubiai vyko girdėtų šūvių link. Rado
sargyboje esantį policininką Večkį Antaną. Prie administracijos
linijos išgirdo lenkiškai kalbančius asmenis, kurių buvo 3-4. Sargybos viršininkas įsakė policininkui Lukoševičiui prislinkti arčiau
administracijos linijos ir patirti, kas kalba. Policininkui Lukoševičiui prisiartinus arčiau administracijos linijos, jisai pastebėjo mūsų
pusėje kažką vaikštinėjant ir apie tai pranešė sargybos viršininkui.
Artinosi arčiau pastebėtojo asmens. Pastebėjęs vaikštinėjantį asmenį mūsų pusėje, policininkas Lukoševičius sušuko „Stok!“. Nežinomasis tuo metu paleido šūvį į policininką Lukoševičių ir sušuko
„Stoj“. Šūvis nepataikė. Tuomet sargybos viršininkas įsakė šauti.
Lukoševičius paleido 4 šūvius, policininkas Večkys 2 šūvius. Tuo momentu iš anapus administracijos linijos į mūsų pusę buvo paleisti
6-7 šūviai.

Kadagių krūmas (kairėje), už kurio slėpėsi Lenkijos kareivis Stanislavas
Serafinas (Nuotrauka iš leidinio „Karo archyvas“. T. 12. Kaunas, 1940, p. 294)
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Susišaudymas įvyko 5 val. 15 minučių. Po susišaudymo priėjus
artyn prie krūmo, iš už kurio buvo paleistas šūvis į policininką Lukoševičių, rastas sužeistasis į kairįjį šoną lenkų kareivis. Prie sužeistojo rastas vokiškas šautuvas. Šautuvo lizde buvo tūtelė, o sandėly
4 šoviniai. Vamzdis ir rastoji šovinio tūtelė dvokė tik ką išdegusiojo
parako dūmais.
Kareivis buvo apsijuosęs odiniu diržu, prie diržo buvo durtuvas
su pakaba, ir du odiniai vokiški šovinynai, kurių viename buvo 25
šoviniai, antrame, vietoj šovinių, įdėtos 3 kaladėlės. Ties įvykio vieta
per administracijos liniją buvo žymūs vieno asmens pėdsakai iš lenkų
pusės į mūsų pusę.
Sužeistasis 6 val. buvo atgabentas į Trasnykų sargybos bustą,
kur jam buvo suteikta pirmoji medicinos pagalba.
Toje vietoje, kur gulėjo sužeistasis lenkų kareivis, buvo pastatyta
sargyba. Beje, po susišaudymo, kai sužeistasis dar gulėjo savo vietoje, priėjo 6 ginkluoti lenkų kareiviai, o 2 kareiviai stovėjo pamiškėje.
Atvykę kareiviai, matyt, išgirdo sužeistojo vaitojimą. Vienas jų tarė:
„Serafin, pocoz przeszedl granicę? Serafin, niemozesz przepelznąc
granicę?“ Sužeistasis atsakė: „Niemogę“. (Lenkų kareiviai, matyt,
nebuvo pastebėję mūsų sargybinių, nes jie buvo užsimaskavę). Toliau lenkas dar paklausė sužeistojo: „Serafin, gdzie jestes ranny?“
Sužeistasis atsakė: „Do brzucha. Niemogę“. Po to atėjo dar 2 lenkų
kareiviai. Visi kažką tarėsi. Po to vienas pasakė: „Chlopcy, idziemy
przeniesc jego tutaj“. Tuomet mūsų policininkas Lukoševičius pradėjo balsiai šaukti: „Vyrai, sunkųjį kulkosvaidį statykite tenai, lengvąjį neškite čionai“. (Nei kulkosvaidžių, nei policininkų, be jų dviejų,
esančių sargyboje, nebuvo). Po policininko Lukoševičiaus „komandos“ vienas lenkų tarė: „Mają karabin maszynowy, odejsc“ ir visi
lenkai nuėjo į mišką.
Lenkams nuėjus, po keleto minučių atvyko su vežimu sargybos
viršininkas parvežti sužeistojo. Tuomet iš miško prie administracijos
linijos atvyko Viršrodukos lenkų kordono viršininkas ir mūsų sargybos viršininkui pareiškė: „Wezcie prędko, bo my zabierzemy“. Sargybos viršininkas atsakė lietuviškai: „Dedame į vežimą ir vežame“.
Baro viršininko pasimatymas su lenkų K. O. P. bataliono vadu
1938 metų kovo 11 d. 17 val. 20 min. pasienio policijos Alytaus
baro viršininkas Petras Januškevičius matėsi su lenkų bataliono
vadu plk. ltn. Žabinskiu. Iš mūsų pusės taip pat dalyvavo valstybės
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saugumo policijos Alytaus rajono viršininkas Kazys Gimžauskas ir
Alytaus policijos nuovados viršininkas Antanas Vabolis.
Bataliono vadas pasakė iškvietimo tikslą ir norėjo sužinoti apie
Serafiną. Bataliono vadui buvo paaiškinta, kaip buvę ir pranešta,
kad reikalą tiria teismo organai. Be to, Januškevičius pasiūlė plk. ltn.
Žabinskiui sudaryti mišrią komisiją, kad tuo būdu galima būtų objektyviau išaiškinti įvykį. Bataliono vadas Žabinskis nuo šios komisijos
atsisakė ir pareiškė nuomonę, kad tokius įvykius galima tirti dalyvaujant iš vienos pusės jam, kaipo bataliono vadui, ir iš kitos pusės
mūsų baro viršininkui. Susitarta dar kartą pasimatyti. Mūsų baro
viršininkas Januškevičius dar pasiūlė lenkų bataliono vadui dalyvauti š. m. kovo 12 d. Merkinėje Serafino skrodime ir drauge atsivežti
savo gydytoją. Bataliono vadas ir nuo to atsisakė. Pasakė, kad šis
skrodimas yra nereikalingas, nes mirtis ir be to aiški.
Pagaliau buvo susitarta po skrodimo atiduoti lenkams lavoną
per Trasnykų pereinamąjį punktą kovo 12 d. 16-17 val.
Čia labai įžūliai pasirodė Marcinkonyse stovinčios lenkų kuopos
vadas poručnikas Grigorosevicz, kuris, mušdamas kumsčiu krūtinėn, pasakė:
– Ja osobiscie zastrzelę za jednego polskiego žolnierza, pięciu
waszych policjantow.
Nei baro viršininkas Januškevičius, nei dr. Mačiulis su purkštaujančiu poručniku nesiginčijo.

Sužeistas Lenkijos kareivis Stanislavas Serafinas Trasninkų sargybos būstinėje
(Nuotrauka iš leidinio „Karo archyvas“. T. 12. Kaunas, 1940, p. 299)
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Tiesa, aš šiame pasimatyme nedalyvavau, nes, nusistovėjusiu
papročiu, galėjau būti, jeigu atvyktų lenkų starosta.
Kaip buvo perduotas lenkams Serafino lavonas
Serafino lavoną lenkams perdavė rajono viršininkas Dubauskas
Trasnykuose 1938 m. kovo 12 d. 17 val. 10 min. Mūsų 16 žmonių sargyba, kuriai vadovavo rajono viršininkas Marciūnas, pagerbė ginklu.
Lenkų pusėje susirinko apie 60 žmonių (kariai ir civiliai). Vadovavo
Marcinkonių kuopos poručnikas. Įvykis buvo nufotografuotas. Karstas buvo pervežtas sunkvežimiu. Lavonas buvo pašarvotas civiliais
rūbais, tik karste buvo nubašninko kepurė.
Poručnikas pasakė, kad lavono su mūsų karstu nepriimsiąs, lenkai turį savo karstą. Be to, pasakė draudžiąs fotografuoti prie administracijos linijos, nes ir juos, lenkus, drauge nufotografuosią. Lenkui
buvo atsakyta, kad fotografuosime savo pusėje.
Kai sunkvežimis pasiekė ribą, priėjo 6 lenkų kareiviai, paėmė
karstą ant pečių ir nusinešė savo pusėn. Lenkų poručnikas sukomandavo „Ginklu gerbk“. Po to, lenkai padėjo karstą ant žemės prie vežimo ir pasigirdo komanda „Pagerbta“.
Beje, karstą Serafinui parūpino Merkinės vls. savivaldybė su užrašu „Ilsėkis ramybėje“.

Karstas su žuvusiojo palaikais prie Trasninkų sargybos būstinės
(Nuotrauka iš leidinio „Karo archyvas“. T. 12. Kaunas, 1940, p. 296)
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Karstas su žuvusiojo palaikais prie Trasninkų pereinamojo punkto
(Nuotrauka iš leidinio „Karo archyvas“. T. 12. Kaunas, 1940, p. 296)

Lenkai lavoną perdėjo savo karstan ir mūsų karstą čia pat grąžino. Lenkai karstą su lavonu įdėjo į karinį gurguolės vežimą, pakinkytą pora arklių. Buvo matyti vainikas, padarytas iš eglių šakų.
Pasimatymas ant Varėnos tilto
Kaip buvo susitarta, baro viršininkas Januškevičius kovo 13 d.
atvyko Varėnon pasimatyti su lenkų K. O. P. bataliono vadu plk. ltn.
Žabinskiu.
Baro viršininką Januškevičių pasimatyman lydėjo Varėnos rajono viršininkas Skinkis ir vietos nuovados viršininkas Venckus. 14 val.
5 min. ant Varėnos tilto atidarė vartus du lenkų seržantai – Kosmalia
ir Glinskis. Kosmalia mūsiškiams pranešė, kad plk. ltn. Žabinskis neatvyks ir ištarė jam, matyti, įkaltus žodžius:
– Tą sprawę będzie zalatwiala Najjasniejsza Rzeczpospolita
Polska.
Pasidarė aišku, kad plk. ltn. Žabinskis, kuris pirmiau Serafino
nušovimą laikė vietos pobūdžio įvykiu, gavo įsakymą pasitariman neatvykti, ir kad Varšuva pradės ieškoti priekabių.
Serafino laidotuvės
Lenkai Serafiną palaidojo Marcinkonyse kovo 13 d. Laidotuvėse
dalyvavo daug kareivių ir karininkų. Kalbą pasakė „Korpus ochrony
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Lietuvos pasienio policininkai pagerbia mirusįjį lenkams nuimant nuo
sunkvežimio karstą su žuvusiojo palaikais (Nuotrauka iš leidinio „Karo
archyvas“. T. 12. Kaunas, 1940, p. 297)

pogranicznej“ 23-čio bataliono vadas plk. ltn. Žabinskis. Jis išgyrė
kareivį Stanislovą Serafiną, kaipo gerą sienos saugotoją, uoliai ėjusį
savo tarnybą, gerai gaudžiusį kontrabandininkus. Pažymėjo, kad Serafinas kovo 11 d. buvo lietuvių policininko nukautas. Be to, plk. ltn.
Žabinskis pagrąsino: „Mes lenkai iškovojome ir davėme lietuviams
laisvę, o lietuviai susidėjo su rusais bolševikais. Tegul nemano lietuviai, kad visa tai jiems išeis geran.“
Vėliau ant Serafino kapo lenkai pastatė paminklą.
Prieš Serafino laidotuves, kovo 12 d., lenkai Marcinkonyse suėmė daug lietuvių, kvotė ir po to išvežė į Gardiną.
Spaudos atstovai Trasnykuose
Kaip jau esu minėjęs, Užsienio reikalų ministerijos atstovas dr.
Mačiulis įvykio dienos vakare jau buvo atsilankęs Trasnykuose ir čia
vietoje sužinojo, kas yra įvykę. Kovo 14 d. dr. Petras Mačiulis vėl
atsilankė Trasnykuose ir Alytuje su keliolika žurnalistų, kurių daugumas buvo užsienio spaudos atstovai.
Pietų metu Alytaus šaulių namų klube, kur dalyvavo visi atvykusieji Lietuvos ir užsienio žurnalistai, dr. Mačiulis, baro viršininkas
Januškevičius ir aš, visų žurnalistų vardu prabilo „Reiterio“ atstovas dr. Polieskis ir pabrėžė, kad tiesa yra lietuvių pusėje.
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Pasitaręs su dr. Mačiuliu, aš padėkojau spaudos atstovams ir
pasakiau, kad mums tiek Lietuvos, tiek ir užsienio spaudoje rūpi tik
tikri įvykių aprašymai.
Ši tiesa šiandien buvo galutinai patvirtinta ir tardyme, kurį
kruopščiai atliko prokuroras Vaitulevičius su teismo tardytoju Bagdonu.
Neveltui, todėl ministro pirmininko pavaduotojas, susisiekimo
ministras inž. Stanišauskis kovo 19 d. Seime galėjo pasakyti, kad
turimais duomenimis mūsų policininko elgesys buvo teisėtas tiek vidaus teisės, tiek tarptautinės teisės atžvilgiu.
Lenkų kareivis Stanislovas Serafinas
Mačiau jį negyvą Merkinėje kovo 11 d. vakare. Serafiną atlydėjo mūsų pasienio policininkas Justas Lukoševičius, tasai pats, kuris
gindamas mūsų žemės teises, paleido į Serafiną mirtinuosius šūvius.
Stanislovas Serafinas, matyt, gudas, lenkų pasienio apsaugos
eilinis kareivis. Tai pilkas kareivėlis, plikai apkirptas, menkai apsirėdęs.
Tiesa, 1938 m. balandžio 24 d. laikraštyje „Monitor Polski“ buvo
paskelbta žinia, kad lenkų ministras pirmininkas įsakė apdovanoti
Stanislovą Serafiną pasižymėjimo ženklu, vadinamuoju „Krzyz zaslugi“. Be to, Serafinas po mirties buvo pakeltas grandiniu (kapral).
Pasienio policininkas Justas Lukoševičius
Justas, Justo sūnus, Lukoševičius, gimė 1900 m. rugsėjo 9 d.
Švenčionių apskr., Linkmenų valsč., Maksiūnų k. Iki 1920 m. liepos
1 d. gyveno pas tėvus Maksiūnų kaime. Lenkams okupavus tėviškę
ir pradėjus vyrus imti į lenkų kariuomenę, nuo 1920 m. liepos 1 d.
slapstėsi miškuose ir pagaliau su kitais draugais atbėgo į Nepriklausomą Lietuvą. Čia jis nuvyko Utenos komendantūron ir įstojo į
Lietuvos kariuomenę. Buvo paskirtas į 2-ąjį pėstininkų pulką. Dalyvavo mūšiuose su lenkais ties Augustavu ir Seinais. Pateko lenkų nelaisvėn ir buvo nuvežtas į Vadovicų stovyklą (buv. Austrija).
Grįžo 1920 m. gale. Vėl tarnavo 2-ame pėstininkų pulke, kuris tuo
laiku stovėjo Vilniaus bare: Musninkai, Širvintos, Giedraičiai. Iš
kariuomenės išėjo 1922 m. spalių 6 d. Įstojo į partizanus Neutralioje zonoje. Pagaliau 1934 m. birželio 11 d. įstojo pasienio policijon ir
tarnavo Alytaus pasienio bare.

Lietuvos pasienio
policininkas Justas
Lukoševičius
(Nuotrauka iš
leidinio „Karo
archyvas“. T. 12.
Kaunas, 1940, p. 300)
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Ko Serafinas ėjo lietuvių pusėn
Ieškant atsakymo į tai, ko Serafinas ėjo lietuvių pusėn, tenka pažiūrėti į santykius, kurie buvo su lenkais Alytaus pasienio bare. O
tie santykiai, tiesą pasakius, Alytaus pasienio bare buvo tokie, kaip
ir kituose pasienio baruose. Turėjome tikrai labai neramų kaimyną.
Lenkai, nepaisydami 1928 m. Karaliaučiuje pasirašytosios konvencijos, nežiūrint lietuvių pastangų vengti visokių nesusipratimų,
kurie ne tik gadino dviejų pasienio apsaugos organų santykius, bet
labai daug blogo darė vietos ramiems gyventojams nuolatos kėlė
įvairių kivirčų. Pradėkime bent 1929 metais.
1. 1929 m. birželio 12 d. plukdant sielius Merkio upe lenkai nušovė mūsų pusės gyventoją Stepą Gražėną iš Kaibučių k., Merkinės vls.
2. 1929 m. birželio 18 d. plukdant sielius Merkio upe lenkai nušovė Martyną Malinavičių iš Perlojos bažnytkaimio, Merkinės vls.
3. 1935 m. liepos 18 d. lenkai okupuotoje Lietuvoje ties Smalininkų kaimu nukovė nelegaliai perėjusį jų pusėn Prienų miesto gyventoją Joselį Cveigą.
4. 1937 m. sausio 12 d. lenkai pašovė jų pusėn nuėjusį Merkinės
miestelio gyventoją Petrą Sinkevičių. Sinkevičius mirė Gardino ligoninėje.
Tai tiek žmonių aukų.
Administracijos linija nuolatos buvo labai nerami. Lenkai grobstė mūsų medžių sielius, šaudė mūsų pusėn, kada sumanydami, uždarinėjo pereinamuosius punktus, leido mūsų pusėn savo lėktuvus,
grobstė mūsų gyvulius. 1929-1938 metais Alytaus bare buvo net 150
įvairių įvykių.
Savo pusės pasienio gyventojus lietuvius lenkai visokiais būdais
spaudė, kad parduotų savo ūkius ateiviams lenkams. Bet dzūkai atkakliai kovojo.
Tai ko gi Serafinas ėjo mūsų pusėn?
Lenkai sakė, jis vijęsis kontrabandininkus. Bet kodėl gi jis, būdamas 17 metrų mūsų pusėje, pasislėpęs už tankaus kadugio krūmo,
šovė į mūsų policininką?
Yra spėliojimų, kad Serafinas ieškojęs progos įvykiui, kuris
rengtų kelią lenkų trokštamiems santykiams su Lietuva. Gal?..
Taip, Varšuva geriau galėjo žinoti, ko Serafinas ėjo mūsų pusėn.
Atsiminkime, ką yra pasakęs buvęs lenkų užsienių reikalų ministras
Bekas Varšuvoje Lenkijos senate 1938 m. kovo 23 d. Jis taip išsitarė:
„Apie patį įvykį pasakysiu trumpai, kad nekalbant apie jo dramatinį
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bėgį, jis buvo vien tiktai fragmentas tarptautiniame klausime. Tačiau
du dalykus turi pabrėžti. Žuvo pasienio apsaugos korpo kareivis.
Jeigu jo kraujas patikrins dviejų kaimyninių tautų, lenkų ir lietuvių,
santykius, tai bus žuvęs garbingam reikalui. Be to, pasaulis turi žinoti, kad Lenkijoje už kiekvieno savo tarnybą einančio kareivio stovi
visa valstybė“.
Lenkų ultimatumas ir santykiai su Lietuva
Visose lenkų valdomose žemėse, Serafinui žuvus, buvo sukeltas
didelis triukšmas. Mitingai, eisenos, grasinimai. Spauda rėkė nežmoniškai. Pagaliau, į Nepriklausomosios Lietuvos sienas ėmė žygiuoti
Lenkijos kariuomenė: pėstininkai, artilerija, tankai, raiteliai. Vilnius
susilaukė daug lenkų lėktuvų. Lenkai pasirengė pulti Lietuvą.
Lietuvos Vyriausybė per savo pasiuntinį Taline 1938 m. kovo
14 d. pasiūlė lenkų vyriausybei sudaryti mišrią komisiją ir pavesti
jai:
1. Ištirti kovo 11 d. administracijos linijos incidentą,
2. Nustatyti priemones, kurios užkirstų kelią panašiems incidentams ateityje.
Kovo 17 d. mūsų Vyriausybė nutarė pavesti savo pasiuntiniui
Paryžiuje pranešti Lenkijos ambasadoriui, kad ji yra pasiryžusi pavesti tam pasiuntiniui sueiti kontaktan su Lenkijos ambasadoriumi
Paryžiuje, kad išaiškintų padėtį tarp abiejų valstybių.
Bet tą pačią kovo 17 d. 21 val. Lenkijos pasiuntinys Taline įteikė
Lietuvos ministrui Estijoje tokio turinio ultimatumą:
Savo Vyriausybės pavedamas turi garbę Jūsų Ekscelencijai pranešti štai ką:
1. Lietuvos Vyriausybės š. m. kovo mėn. 14 d. pasiūlymas negali būti priimtas, nes jis neduoda pakankamų garantijų dėl saugumo
sienoje, ypatingai turint galvoje visų ligi šiol mėgintų lietuvių-lenkų
derybų neigiamus rezultatus.
2. Turėdama tai galvoje, Lenkijos Vyriausybė pareiškia, kad ji
vieninteliu padėties rimtumą atitinkančiu sprendimu laiko tuojau
užmegzti diplomatinius santykius be jokios parengiamosios sąlygos.
Tai yra vienintelis kelias kaimynystės klausimams tvarkyti kiekvienai vyriausybei, tikrai norinčiai gera valia išvengti pavojingų
taikai įvykių.
3. Lenkijos Vyriausybė duoda Lietuvos Vyriausybei 48 valandas,
skaitant nuo šios notos įteikimo momento, šitą pasiūlymą priimti,
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pranešant, kad diplomatiniai atstovai Kaune ir Varšuvoje turi būti
akredituoti vėliausiai ligi š. m. kovo mėn. 31 d. Ligi šios datos visi
techniško ir kitokio pobūdžio pasikalbėjimai tarp Lenkijos Vyriausybės ir Lietuvos Vyriausybės turėtų būti vedami nepaprastų pasiuntinių ir įgaliotų ministrų Taline.
Pasikeitimas čia pridedamomis notomis, liečiančiomis diplomatinių santykių nustatymą, turėtų būti padarytas prieš 48 valandų terminui pasibaigiant Taline tarp Lenkijos ir Lietuvos ministrų Taline.
4. Aukščiau minėtas pasiūlymas negali būti diskusijų objektu nei
turinio, nei formos atžvilgiu – šis pasiūlymas negali būti keičiamas.
Atsakymo nedavimas arba pateikimas bet kurių papildymų arba
rezervų Lenkijos Vyriausybės bus laikomas atmetimu. Šiuo neigiamu
atveju Lenkijos Vyriausybė garantuos savo Vyriausybės tikrą interesą savomis priemonėmis.
Be to, prie ultimatumo buvo pridėtas priedas, kurio turinys yra
toks:
Savo Vyriausybės pavedamas turiu garbę pranešti, kad Lenkijos
(Lietuvos) Vyriausybė yra nutarusi užmegzti nuo šios dienos normalius santykius tarp Lenkijos ir Lietuvos (Lietuvos ir Lenkijos) ir šiuo
tikslu įsteigia pasiuntinybę Kaune (Varšuvoje).
Lenkijos ministeris (Lietuvos ministeris) tinkamai akredituotas
įteiks savo kredencialus Kaune (Varšuvoje) vėliausiai ligi šių metų
kovo 31 dienos.
Lenkijos (Lietuvos) Vyriausybė iš savo pusės garantuoja Lietuvos (Lenkijos) pasiuntinybei Varšuvoje (Kaune) normalinio funkcio
navimo sąlygas ir ryšium su šiuo nuo šių metų kovo 31 d. garantuos galimumą tiesioginio susisiekimo sausuma, upėmis, oru, paštu,
telegrafu ir telefonu tarp šios pasiuntinybės ir Lietuvos (Lenkijos)
vyriausybės.
Kovo 19 d. nepaprastajame Seimo posėdyje Ministro pirmininko
pavaduotojas, susisiekimo ministras inž. Stanišauskis padarė platų
pranešimą. Jo kalba, kurioje buvo pareikštas Vyriausybės nutarimas
patenkinti Lenkijos Vyriausybės reikalavimus, buvo sutikta mirties tyla.
Seimo pirmininkui davus žodį Seimo atstovams pasisakyti dėl
Vyriausybės nusistatymo ir pasakytosios Ministro pirmininko pavaduotojo kalbos, tribūnon išėjo dr. Janavičiaus ir pasakė:
Gerbiamieji tautos atstovai! Aš siūlau Seimui priimti tokį nutarimą: Seimas, išklausęs Ministro pirmininko pavaduotojo pranešimą
apie Lenkijos Vyriausybės Lietuvos Vyriausybei įteiktą ultimatumą,
kuriuo Lenkijos Vyriausybė reikalauja iš Lietuvos Vyriausybės nea-
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tidėliojant užmegzti diplomatinius santykius, atsižvelgdama į faktinę
padėtį ir būtiną reikalą šiuo taip kritingu Europai metu išlaikyti taiką, laiko, kad Vyriausybė esamose sąlygose buvo priversta priimti
Lenkijos Vyriausybės ultimatumą.
Daugiau iš atstovų niekas nekalbėjo. Per balsavimą prieš šį dr.
Janavičiaus pasiūlymą niekas nebalsavo.
Tokiu būdu pasiūlymas buvo priimtas ir prasidėjo Lenkijos ir
Lietuvos santykiai.
Santykiams prasidėjus
Kovo 19 d. 13 val. 40 min. Varėnoje lenkų seržantas Kosmalia
atidarė pereinamojo punkto vartus (ant tilto) ir ėmė sveikinti mūsų
sargybinį, kad jau esanti taika, pasakė, kad jis sveikinąs Lenkijos kariuomenės vardu ir kalbąs ne kaip priešas.
Mūsų sargybinis nieko jam nesakė.
Tą pat dieną 14 val. 40 min. Uciekoje lenkų sargybos viršininkas
taip pat mėgino pasveikinti mūsų sargybos viršininką ir tiesė jam
ranką, bet mūsiškis nuėjo šalin.
Nuliūdo Dzūkija. Labai nusiminė Perlojos gyventojai, tie garsūs
Lietuvoje partizanai, kurie jau buvo pasirengę karan.
Alytaus miestas paniuro. Būdinga pasakyti, kad dar kovo 19 d.
rytą atėjo pas mane darbininkų klubo vedėjas Kupriūnas ir pasakė,
kad 500 darbininkų jau tuojau imą ginklus. Nuovados viršininkas Vabolis pranešė, kad jo įstaigon plaukią būriai miestelėnų, klausdami,
ar jau priimami savanoriai. Organizacijos pirko šauliams ginklus.
Pasiryžimas buvo didžiausias.
Ir aš, kaip buvęs Alytaus apskrities viršininkas, nuo kovo 11 d.
ligi kovo 19 d. ir naktį neturėjau ramumo. Kovo 19 dieną, tiesa, lyg
aprimo, bet pasidarė sunkiau.
Teko laukti. Sulaukėme Vilniaus!
1962 m. Niujorke išleistoje knygoje „Trys ultimatumai“ teisininkas, diplomatas dr. Petras Mačiulis (1895–1978) aprašė savo atsiminimus apie Trasninkų incidentą bei Lenkijos ultimatumą ir pateikė jų
vertinimą:
Lenkijos ultimatumas
Lietuvos Užsienio reikalų ministerijoje 1938 m. kovo mėn. pirmomis dienomis buvo budima be pertraukos ir naktimis. Kauną pa-
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siekė žinios, laikomos dar gandais, kad lenkai ruošia Lietuvai įteikti
ultimatumą dėl incidento Trasninkų pereinamajame punkte, Alytaus
bare. Lenkų pasienio sargybinis, kareivis Serafimas, peržengęs administracinę liniją, Lietuvos pusėje susišaudė su lietuviu sargybiniu Lukoševičiumi. Incidentas atrodė nereikšmingas ir paprastas, bet iš jo
lenkai, matyti, darė nepaprastas ir rimtas išvadas.
Praėjo kelios dienos. Kovo 17 d. vakare Užsienio reikalų ministerijoje teko man budėti su kitais kolegomis. Apie 10 val. vakare
atvyko pats mūsų šefas, Užsienio reikalų ministeris S. Lozoraitis.
Keli iš mūsų su ministeriu buvome politikos departamento direktoriaus kabinete, kai pasigirdo pažįstamas man automatinės telefono stoties skambutis. Pakėlęs telefono ragelį, išgirdau: „Prašau kalbėti su Tallinu“. Buvusieji kabinete sužiuro. Kas čia taip
vėlai skambintų? Kai garsiai pasakiau, kad telefonu kalba mūsų
atstovas Dailidė ir ruošiasi perduoti ultimatumo tekstą, gautą lenkų atstovo iš Varšuvos Vyriausybės ir ką tik perduotą, tai telefoną
paėmė ministeris S. Lozoraitis. Jis pats užrašė ano nelemto ultimatumo tekstą.
Kambaryje nuščiuvo. Visų veiduose pasirodė ne nuogąstavimas,
o labai aitri lenkų adresu grimasa. Niekas iš mūsų kurį laiką nekalbėjo, nė ministeris. Su mumis atsisveikindamas, pasakė vykstą painformuoti valstybės prezidentą Antaną Smetoną.
Kaip tokiais atvejais paprastai esti, visi tada buvusieji ministerijoje mano kolegos, apstoję dar kartą klausinėjo, kaip gi ten buvo su
tuo nevykėliu Serafimu aną kovo 7 d, apytamsį rytą apie 5 valandą?
Ko jis lindo mūsų pusėn? Kodėl taip negudriai pradėjo šaudyti, kai
mūsiškis sargybinis, pastebėjęs jį už ėglių krūmo besislepiantį, norėjo
sulaikyti?
Man teko pakartotinai pasakoti, ką tos pačios dienos popietėje
mačiau savo akimis. Matė ir lenkų bataliono pasienio sargybos viršininkas ir kiti.
Ultimatumui pagrindo nebuvo, bet ultimatumas atsirado – pirmasis nepriklausomai Lietuvai ir, turbūt, pirmasis toks diplomatinėje istorijoje, nes tuo ultimatumu pareikalauta užmegzti su Lenkija
diplomatinius santykius, kurie buvo nutraukti po Suvalkų sutarties
sulaužymo. Tiesa, tie prievarta užmegzti diplomatiniai santykiai neilgai tetruko: tiktai nuo 1938 m. kovo 31 d. iki 1939 m. spalio mėn.
vidurio. Kaip jie būtų vystęsi toliau taikos metu, nežinia. Vokiečių –
lenkų karas ir kiek vėlesnis bolševikų išdavikiškas puolimas lenkų iš
užpakalio, sugniuždė ne vienus lenkus.
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Kai Antrojo pasaulinio karo siaubas jau buvo nuslinkęs, lenkai
užsieniuose pradėjo skelbti savo atsiminimus, iš kurių tik tiek galima patirti, kad lenkų politikos vairuotojams, karą pralaimėjus, buvo
kažkaip nesmagu prisiminti savo negudrios politikos faktus.
Trasninkų incidentas
Dar nuo 1937 m. pavasario palei administracijos liniją prasidėjo
iš lenkų pusės provokaciniai veiksmai. Žiūrėk, tai Merkinės – Seirijų,
tai Galadusio ežero saloje, tai Ukmergės – Širvintų rajone, tai, pagaliau, Alytaus bare lenkai iš nakties perkeldavo po kelias ar keliolika
gairių, išmesdami jas į mūsų pusę arba nusinešdami savo pusėn, kaip
mačiau savo akimis Galadusio ežero saloje. Lenkai sąmoningai provokavo mūsų pareigūnus, matyti, kam nors iš anksto ruošdamiesi.
Mums tai buvo aišku.
Ir taip išaušo 1938 m. kovo 7 d. apniukęs rytas, atskleidęs mums
Trasninkų pereinamojo punkto incidentą. Tą rytą, apie penktą valandą, ties Trasninkų pereinamuoju punktu mūsų sargybiniai atkreipė
dėmesį į lenkų pusėje sukeltą aliarmą. Lenkų buvo paleisti keli šūviai,
bėgiota palei plynai iškirstą ir suartą liniją, ginčytasi tarpusavyje,
esą gaudomieji, greičiausia, būsią perbėgę liniją lietuvių pusėn ir ten
miško pakraštyje pasislėpę.
Eilinis lietuvių policininkas šlaitu nusileido į Trasninkų kaimelį
painformuoti savo viršininką apie lenkų pusėje sukeltą sargybinių
triukšmą. Rajono viršininkas su tuo pačiu policininku išvyko apsidairyt. Sargybiniui paliepė eiti pačia pabare; pats ėjo apie dvidešimt
metrų atstumu nuo pakraščio, paprastu sargybinių taku. Toje vietoje kaip tik baigėsi mūsų pusėje nedideliu trikampio iškyšuliu miškas.
Nieko nepastebėjęs, viršininkas sugrįžo šlaitu į savo būstinę.
Tuo tarpu ėjęs palei pačią liniją policininkas pastebėjo už vieno aukšto ėglių krūmo judant kažkokį šešėlį. Spėdamas, kad už to
krūmo slepiasi tariamas perbėgėlis, policininkas paleidęs aukštyn
įspėjamąjį šūvį – stok! Tan balsan iš anapus ėglio krūmo buvo paleistas šūvis į mūsų policininką. Tuomet mūsiškis, jau taikydamas į ėglio
krūmą, iššovęs dar triskart. Buvę lenkų pusėje sargybiniai pradėję
savo draugą vardu kviesti, kad grįžtų savo pusėn. Iš užu krūmo pasigirdęs balsas: „Kad negaliu, mane sužeidė“. Supratęs, kas atsitiko,
lietuvis policininkas greitai priėjęs prie to krūmo ir pradėjęs lenką
sargybinį barti, kodėl jis po įspėjamojo šūvio nepasisakė, kas esąs.
Kodėl jis šovęs? Juk pasieniečiai sargybiniai tarpusavyje nesišaudo...
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Lietuvių policininko dar tą pačią dieną duotame valstybės gynėjui parodyme randame tokį lenkų sargybinio atsakymą: „Kad kvailas
buvau, neatsiliepiau“...
Paaiškėjo, kad vienas iš lenkų sargybinių, gaudžiusių spėjamus
linijos perbėgėlius, sumanęs pats pereiti mūsų pusėn ir pasidairyti,
bene pamatys tariamą kontrabandininką. Čia jis ne kontrabandininką, bet lietuvis policininkas jį pastebėjo ir norėjo sulaikyti. Tuo
laiku miške buvo gana tamsu ir jis negalėjęs žinoti, kas už to krūmo
slapstosi. Prieš pusvalandį girdėto šaudymo lenkų pusėje paveiktas,
policininkas ir negalėjęs kitaip duoti įsakymo sustoti, nepaleidęs
įspėjamojo šūvio.
Štai ir turime Trasninkų pereinamojo punkto incidento istoriją,
kaip ji buvo oficialių teismo įstaigų surašyta
Nei prieš tai, nei seniau tame administracijos linijos ruože tarp
lietuvių ir lenkų sargybinių jokių nesusipratimų nebuvo buvę, todėl
negalėjo būti ir kalbos apie kokius kerštavimus ar asmenines sąskaitas. Nei viena pusė neturėjo intereso priekabių ieškoti; priešingai,
vieni kitiems dažnai padėdavo kontrabandininkus sulaikyti. Incidentas įvyko tik dėl jauno lenkų kareivio neapdairumo ir nesusivokimo,
kaip tokiu atveju elgtis. Sužeistasis lenkų kareivis tik spalio mėnesį
buvo pradėjęs atlikti savo karinę prievolę.
Lietuviai policininkai sužeistąjį parnešė į savo sargybos punktą,
kur buvo suteikta pirmoji pagalba. Bet kol iš Merkinės (už 10 km)
atvyko gydytojas, praėjo daugiau nei 2 valandos. Suteikta medicinos
pagalba sužeistojo gyvybės nebeišgelbėjo: 10 val. ryte lenkų kareivis
Stanislaw Serafin mirė.
Grąžinamas lavonas ir ... karstas
Dvylikai valandų praėjus, ties ta pačia gaire, kur lenkų karys
perėjo į mūsų pusę, susitiko lietuvių baro viršininkas ir lenkų bataliono vadas išsiaiškinti incidento ir susitarti dėl lenkų mirusio kario
lavono perdavimo. Kadangi visas reikalas buvo perimtas Lietuvos
prokuratūros žinion, tai su lenkų bataliono vadu buvo sutarta, kad
rytojaus dieną po lavono abdukcijos, jis bus perduotas lenkų pasienio
batalionui 17 val. Trasninkų pereinamame punkte.
Kvota dėl šio incidento mūsų prokuratūros tuo metu buvo dar
nebaigta. Painformuoti apie įvykio smulkmenas mūsų baro viršininkas susitarė susitikti su lenkų bataliono vadu artimiausią sekmadienį Varėnoje, 14 val. Manau, pravartu pastebėti, kad visą tą
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pokalbį tarp mūsų baro viršininko ir lenkų bataliono vado sekiau
kaip liudininkas, specialiai komandiruotas iš mūsų Užsienio reikalų
ministerijos.
Kovo 8 d. sutartą valandą lietuvių punkto sargyba su kariška palyda ir pagarba savo sunkvežimiu pervežė lenkų mirusio kario karstą
kiton pusėn administracijos linijos. Lenkai iškėlė lavoną iš karsto ir
perkėlė į savo atsivežtąjį, lietuviams grąžindami tuščią karstą. Toks
lenkų elgesys eilinio incidento nemalonų įspūdį tik labiau paaitrino,
nes vargu kur kitur tokiais atvejais panašiai elgiamasi. Gi kovo 8 d.,
sekmadienį, sutartą dieną ir valandą, užuot pasirodęs lenkų bataliono vadas, Varėnon atvyko lenkų seržantas ir pareiškė. Kad jo vadas
nerandąs reikalo kalbėtis, nes „klausimą spręsianti Lenkijos Respublika“. Incidentas pakvipo nauja lenkų provokacija.
Ultimatumas
Tuo pačiu metu visame administracijos linijos bare lenkai pradėjo šaukti protesto mitingus dėl tariamo Lietuvos kriminalo. Akiplėšiškai buvo teigiama, kad lenkų kareivis buvęs lietuvių policininko
pašautas lenkų pusėje ir t. t.
Tokie ir panašūs lenkų „argumentai“ nebuvo keliami lenkų pasienio bataliono vado incidento dieną, nes jam buvo visai aišku, kur
ir dėl ko įvyko susišaudymas ir kurioje vietoje S. Serafimas buvo sužeistas. Man teko iš Kauno palydėti į incidento vietą keliolika žurnalistų ir žinių agentūrų atstovų, kurie savo akimis įsitikino vietoje,
kodėl ir kur įvyko susišaudymas. Dauguma žurnalistų buvo užsienio
spaudos atstovai – korespondentai.
Kelioms dienoms praslinkus, p. Martin, Estijos atstovas Varšuvoje, painformavo savo vyriausybę, o pastaroji – mūsų atstovą Talline, kad lenkai Trasninkų incidento nemato laikyti atsitiktiniu, bet
teikia jam daug didesnės reikšmės. Duota suprasti, kad lenkai ruošią
Lietuvai ultimatumą.
Dirbtinė lenkų propaganda, nukreipta prieš Lietuvą, buvo pademonstruota eisenomis Varšuvoje ir Vilniuje šūkaujant: „Do Kowna,
Do Kowna“. Nebuvo jokios abejonės, kad lenkai ruošia Lietuvai naują smūgį, nors jo niekas neišprovokavo.
Paskutinio lenkų Užsienio reikalų ministerio J. Becko pasakyti
Varšuvoje, Seime, pilni potoso žodžiai S. Serafimo adresu nesudaro jokio pasiteisinimo. Tai buvo tik priedanga naujo smurto, kurio
p. Beckas ir savo atsiminimuose nesugebėjo nuslėpti.
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Kovo 17 d. 20 val. 15 min. lenkų ultimatumas buvo per jų atstovą
Przesmickį Talline įteiktas Lietuvos atstovui B. Dailidei. Tekstas telefonu perduotas tą patį vakarą į Kauną. Atsakyti į ultimatumą buvo
palikta 48 val. terminas.
Taip didesnis kaimynas be kaltės apkaltino Lietuvą ir privertė
užmegzti diplomatinius ir konsulinius santykius.
Anomis dienomis Kaunas turėjo žinių, kad Lenkijos Užsienio
reikalų ministerijos politinio departamento direktorius, plk. Kobylanskis, buvo paruošęs daug griežtesnį ultimatumo tekstą, tačiau
protingesni lenkų kaimynai patarę atsisakyti nuo tokio griežtumo,
nes lietuviai turėsią pagrindo ir galėsią jo nepriimti. Lenkai būsią
priversti griebtis ginklo, o tai nežinia dar kuo gali baigtis.
Nemanau daug suklysiąs teigdamas, kad tolimesnė Lietuvos tragedija prasidėjo kaip tik anuo nelemtuoju ultimatumu, kurį galėjom
atmesti, kaip vėliau pasielgė suomiai, atmesdami bolševikų ultimatumą.
Mokytojas Jonas Miškinis (1895–1982) 1966 m. Londone išleistoje atsiminimų knygoje „Manoji Dzūkija“ Trasnykų įvykį aprašė taip:
1938 m. kovo 17-18 d. d. Lenkija pasinaudojo eiliniu įvykiu prie
administracijos linijos, ties Trasnykų kaimu, Merkinės valsč., Alytaus
apskrityje, kur naktinio susišaudymo metu Lietuvos pusėje buvo sužeistas lenkų kareivis, kuris vėliau nuo žaizdų mirė. Dėl šio įvykio
Lenkijos Vyriausybė sukėlė didžiausią triukšmą ir įteikė Lietuvos Vyriausybei griežčiausią ultimatumą.
Panašių įvykių prie administracijos linijos yra buvę kelios dešimtys, ir vis tekdavo nukentėti lietuviams. Nuo 1919 m. ligi 1938 m.
buvo per 80 susišaudymų, kurių metu lenkų sargybiniai yra nušovę 50 lietuvių. O kiek kartų lenkai buvo pagrobę lietuvius pasienio
sargybinius ir kelerius metus kalinę, žiauriausiai juos kankinę! Taigi
1938 m. kovo 11 d. įvykis nebuvo kažkoks ypatingas, o tik eilinis paryčio tamsoje susišaudymas, kurio auka buvo lenkų kareivis.
Bet Lenkija, nepaisydama nei tiesos, nei teisės, atmetė visus
Lietuvos Vyriausybės pasiūlymus įvykiui likviduoti taikiu būdu. Tai
parodė, kad Lenkijai 1938 m. kovo mėn. įvykis buvo patogus ir seniai laukiamas pretekstas imtis prieš Lietuvą naujų smurto žygių.
Kovo 17 d. vakare Lenkijos Vyriausybė įteikė Lietuvai 48 valandų
ultimatumą, kuris toli prašoko įvykio rimtumą. Vietoj atitinkamų
kompensacijų už įvykio nuostolius Lenkija pareikalavo ligi kovo 31 d.
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užmegzti diplomatinius santykius. Jei taip nebūtų padaryta, Lenkija
pati imsis priemonių savo reikalams apsaugoti.
Vadinas, tie įvykiai ties Trasnykų kaimu pasitarnavo lenkams.
Vokietija tuo metu vykdė Austrijos anšliusą. Trasnykų įvykį pasigavo
lenkų radiofonas jau kovo 12 d. vakare, tendencingai tą įvykį atpasakodamas ir nurodydamas, kad Lenkijos Vyriausybė rezervuoja sau
teisę užimti šiuo reikalu tokią poziciją, kokios reikalauja susidariusios padėties rimtumas.
Po to lenkų spauda pradėjo skelbti provokacinius straipsnius
prieš Lietuvą. Kovo 13 d. karių leidinys „Polska Zbrojna“ rašė apie
padėtį Kaune po Trasnykų įvykio, kilusią paniką ir Lietuvos kariuomenės dalinių koncentravimą ties Vokietijos siena.
Varšuvon grįžo Bekas. Kovo 13 d. Vilniaus Vileikoje įvyko lenkų
šaulių mitingas, kuris buvo transliuojamas per radiją. Lenkų šovinistai šaukė: „Do Kowno, my chcemy Klaipedy“ Tokie šėlimai truko
visą savaitę. Net ir vaikų radijo valandėlėse Vilniuje, Varšuvoje ir
kitur buvo kreivai informuojama apie Trasnykų įvykį. Na, žinoma,
triukšmu pasinaudojo ir užsienio spauda, ypač vokiečių. Toks „Koenigsberger Allgemeine Zeitung“ savo kovo 14 d. numeryje paskelbė,
kaip Lenkija nusistačiusi veikti prieš „lietuvių provokaciją“. Prancūzų ir anglų, pvz., tokie rimti laikraščiai, kaip „Times“ ar „Daily
Telegraph“, nors domėjosi įtempimu ir darė kai kuriuos spėliojimus,
tačiau nepuolė Lietuvos. Prancūzijos spauda, parodžiusi didelį susidomėjimą, ne tik pranešė apie patį įvykį, bet supažindino savo skaitytojus su Lietuvos istorija ir su Vilniaus byla, spausdino žemėlapius, iš
kurių buvo matyti Lietuva ir ją supantieji kraštai. Kai kurie prancūzų laikraščiai plačiai rašė apie lietuvių-lenkų santykius („Ocuvre“,
„Le Journal“, „Populare“, „Ce Soir“, „Republique“, „La Tribune des
Nation“). Šioje spaudoje galima buvo pastebėti prancūzams įprasto
kai kurių dalykų ar santykių nesupratimo, nesiorientavimo, tačiau
parodyta nemaža objektyvumo ir gilaus Lietuvos interesų vertinimo.
Latvių „Jaunakas Zinas“ rodė nuosaikumą.
Per Vilniaus radiją Ostrauskis ragino lietuvių „pavergtus“ lenkus išsilaisvinti iš priespaudos. Girdi, dabar gera proga. O vokiečių
spauda talkininkavo lenkiškajai, ragindama lenkus priversti savo
atkaklųjį kaimyną paklusti jų valios. Paryžiaus „Humanite“ stambia antrašte išsispausdino informaciją „Berlynas spaudžia Varšuvą
prieš Lietuvą“.
Lietuvių „Lietuvos Aidas“ kovo 18 d. nurodė, jog sausio-vasario
mėn. privatūs asmenys vedė pasitarimus tarp Lietuvos ir Lenkijos,
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o ultimatumo dienos vakare Lietuvos pasiuntinys Paryžiuje pranešė
Lenkijos pasiuntiniui apie Lietuvos pasiryžimą sueiti į ryšį su Lenkijos Vyriausybe išsiaiškinti padėčiai.
„Lietuvos Aidas“ tada dar rašė, kad lietuvių tauta tikinti, jog teisingumas dar nėra iš pasaulio išnykęs, ir ramiai, šaltai, be isterikos,
be kiršinančių riksmų ir kultūringai tautai nederančių plūdimų ji yra
pasiruošusi pati savo likimą išspręsti taip, kaip diktuos jos tautiniai
ir valstybiniai interesai.
„XX Amžius“ vedamajame pabrėžė, kad atėjo valanda, kada
gana kalbėti žodžiais apie vienybę. Esą, laikas pamiršti smulkius savus interesus, žiūrėti bendros tautos ir valstybės gerovės ir vieningai
budėti laisvės sargyboje. „XX Amžius“ skatino į konsolidaciją, ir tai
geriausias esąs kelias į ateitį.
Kovo 19 d. visi dienraščiai išsispausdino Lietuvos kariuomenės
Kūrėjų Savanorių Sąjungos rezoliuciją vyriausybei, prašančią visuomenę laikytis vienybės ir drausmės, o Vyriausybę – daryti visų
žygių, kad Lietuvos suverenumas ir tautos garbė nebūtų pažeista.
„Lietuvos Žinios“ vedamajame, pavadintame „Istorinė valanda“, pasisakė už visos tautos jėgų sutelkimą tokią kraštui svarbią
valandą.
Lietuvos žydų spauda irgi vienu balsu pasisakė už visų jėgų vienybę. „Idiše Štime“ reikalavo konsolidacijos, neišskiriant ir tautinių
mažumų, ypač žydų. Panašiai rašė ir „Das Vort“ bei „Volksblat“. Šis
pastarasis pažymėjo, kad istorija žinanti, jog sveikos ir darbščios
tautos randančios priemonių apsisaugoti nuo pavojų.
Italijos spauda vedė griežtai priešlietuvišką akciją.
Bet ir Sovietų Rusijos „Izvestija“ piktinosi lenkų tokiu pasielgimu.
Tai, štai, kokią politinę įtampą sudarė skurdus Dzūkijos kaimelis
Trasnykai.
1974 m. Čikagoje išleistoje knygoje „Lietuvos policija įstatymų ir
tvarkos tarnyboje“ publikuoti teisininko, žurnalisto Broniaus Kviklio
(1913–1990) atsiminimai „Pasienio incidentas Trasnykuose“:
Kiekvienų metų kovo mėnesio vidury mes prisimename Lietuvai
porą nemalonių dalykų: garsųjį Lenkijos ultimatumą ir Klaipėdos
krašto netekimą. Pirmąjį 1938 metais padiktavo mums Lenkijos vadai, antrąjį – 1939 metais naciškosios Vokietijos fuehreris Hitleris.
Ir vienas, ir kitas labai skaudūs. Tuo tarpu čia prisiminkime pirmąjį.
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Kai 1920 metais Lenkija užėmė visą trečiąją dalį Lietuvos su
sostine Vilniumi, Lietuva, negalėdama surasti teisybės nė tarptautinėse institucijose (Tautų Sąjungoje), nė jėga išstumti fiziškai stipresnio kaimyno, protesto ženklan uždarė su Lenkija visą susisiekimą,
įskaitant ir tarptautinį. Nė savas, nė svetimtautis, norėdamas keliauti į kitą kraštą per Lietuvą, negalėjo nepastebėti fakto, kad šioje
vietoje kas nors negera. Lenkams tai labai nepatiko, tačiau jie ilgus
metus nerado būdų priversti Lietuvos tokį susisiekimą atidaryti. Tuo
tarpu ant geležinkelio bėgių, einančių iš Lietuvos į Vilnių, spėjo užaugti jau aukštos pušaitės... Lenkijos ponai nerimo ir visą eilę metų
ieškojo priekabių prieš Lietuvą. Per visus 1920-1939 metus Lietuvos – Lenkijos pasienyje būklė buvo labai įtempta: ir viena, ir kita
pusė ne juokais saugojo laikiną sieną (administracijos liniją), lenkai
kėlė incidentus, grobė mūsų sargybinius, juos kalino ir žudė, kilnojo
į mūsų pusę šiaudines gaires. Vieno tokių incidentų priedangoje atsirado ir garsusis kovo mėnesio ultimatumas. Štai kaip viskas įvyko.
Alytaus apskrityje, 8 km nuo Merkinės, prie administracijos linijos, netoli Merkio upės, yra Trasnykų kaimas (1923 metais čia buvo
22 sodybos su 125 gyventojais). Per jo laukus kaip tik ir ėjo administracijos linija. Tykus ir ramus, niekuo nekaltas kaimas. Tų metų
kovo 11 dieną pasienio sargybinis Justas Lukoševičius 4 val. 50 min.
ryto, eidamas per kaimą į savo sargybos vietą, išgirdo porą šūvių
lenkų pusėje. Trumpam laikui praslinkus – dar tris šūvius. Atrodė,
kad šaudymas buvo vykdomas 2-3 žmonių ir vyko prie administracijos linijos tarp 16-17 sargybos vietų. Apie tai sargybinis Lukoševičius tuojau pranešė vyresniajam policininkui Vaitkui, kuris tuojau
įsakė policininkui Lukoševičiui ištirti šaudymo priežastį. Netrukus
atvyko ir policininkas Večkys. Tuojau Lukoševičius pamatė šiapus
administracijos linijos krūmuose besislapstantį žmogų ir jam suriko:
„Stok!“. Tačiau iš vietos, kur slapstėsi įtartinas žmogus, į policininką
Lukoševičių buvo paleistas šūvis. Jam atsakydamas ir mūsų sargybinis paleido vieną šūvį, kiek vėliau dar tris šūvius. Po jo iš lenkų
pusės į mūsiškius atlėkė trys šūviai, juos palydėjo iš ten pat siųsti
dar trys šūviai. Iššovė ir policininkas Večkys. Paaiškėjo, kad šiame
susišaudyme buvo sunkiai sužeistas lenkų sargybinis Serafinas. Lenkų kareiviai klausė, kodėl jis perėjo administracinę liniją ir šaukė jį
atgal, tačiau šis pasisakė esąs sunkai sužeistas ir negalįs šliaužti į
lenkų pusę. Visa tai įvyko tarpe 5.15-5.25 valandos. Sužeistasis lenkų
kareivis buvo atvežtas į Trasnykų kaimą 5.50 val., buvo perrištas ir
skubiai iš Merkinės iššauktas medicinos felčeris 7.20 val. suteikė jam
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medicinos pagalbą. 8 val. iš Alytaus atvažiavo apskrities gydytojas
Sukarevičius, kuris apžiūrėjo sužeistąjį ir dar kartą perrišo. Tačiau
žaizda buvo mirtina ir sužeistasis 8.40 val. mirė.
Tame rajone buvo jaučiamas lenkų didelis susijaudinimas ir buvo
grasinama, kad už Serafiną būsią nušauti penki lietuviai sargybiniai.
Tą sakė ir lenkų kuopos vadas kovo 11 dieną 17.20 val. Alytaus baro
Januškevičiui dalyvaujant mūsų saugumo policijos rajono viršininkui
Gimžauskui ir Alytaus apskrities policijos nuovados viršininkui Vaboliui. Jie kalbėjosi su lenkų 23 bataliono vadu pulk. Žibinski, kuris
domėjosi kareivio Serafino būkle. Baro viršininkas pasiūlė jam dalyvauti kvotos vedime ir taip pat rytojaus dieną daromo mirusiojo kūno
skrodime. Pulk. Žibinski atsisakė ir tik prašė išduoti lavoną. Lavonas
lenkams buvo atiduotas kovo 12 dieną tarp 16-17 val., mūsų sargyboms iškilmingai gerbiant ginklu. Gi su pulkininku Žibinski buvo susitarta susitikti kovo 13 dieną, 14 val. ant Varėnos tilto įvykio aplinkybėmis išsiaiškinti. Deja, mūsiškiai ten nuvykę lenkų nesulaukė.
Kareivio Serafino sužeidimas įvyko mūsų pusėje, 17 metrų nuo
administracijos linijos. Mūsų policininkas iššovė po to, kai į jį buvo
paleistas šūvis. Visa tardymo medžiaga parodė, kad mūsų sargyboms
nebuvo galima prikišti jokios kaltės; jie elgėsi teisėtai, tiek mūsų įstatymų, tiek tarptautinės teisės ribose. O tačiau...
Tuo metu Lenkijos kariuomenės vadas Smigly Rydzas iš Varšuvos atvyko į Vilnių. Varšuvoje, Krokuvoje, Vilniuje ir kituose Lenkijos
ir lenkų užimtuose miestuose, valdžios patvarkymu, buvo vykdomos
didelės demonstracijos, nukreiptos prieš Lietuvą. Karšti lenkų kalbėtojai kaltino Lietuvą, girdi, ji norinti sukelti karą Europoje. Buvo
spaudoje ir per radiją vesta smarki akcija prieš Lietuvą, kreiptasi į maršalą Smiglą, prašant jį organizuoti žygį į Kauną. Lenkijos
karo pajėgos Lietuvos pasienyje sustiprintos. Pagaliau kovo 17 dieną
Lenkijos pasiuntinys vienoje svetimoje valstybėje įteikė Lietuvos pasiuntiniui ultimatumą, kuriame buvo reikalaujama, kad Lietuva užmegztų su jais diplomatinius ryšius, atidarytų susisiekimą ir kita. To
neįvykdžius buvo grasinama karu.
Karas, žinoma, tuo tarpu neįvyko: Lietuva ultimatumą priėmė.
Į Lietuvą atvažiavo lenkų pasiuntinys Charwatas su visu pasiuntinybės personalu, iš Lietuvos į Varšuvą nuvyko mūsų Škirpa; buvo
užmegzti konsuliniai santykiai, prasidėjo įvairios abiejų kraštų derybos. Lenkams spaudžiant, Lietuvoje buvo uždaryta Vilniaus Vadavimo Sąjunga. Lietuvoje lenkai pradėjo sukti naujus savo šnipinėjimo
lizdus. Lenkai ne juokais planavo naują žygį į Kauno Lietuvą.
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Tačiau prievartos būdu įgyta meilė nebuvo ilga. Praslinkus pusantrų metų lenkų žygis į Kauną tikrai buvo įvykdytas, tik šiuo kartu
žygiavo jie ne aukštyn iškėlę nosis, bet jas nubedę žemyn: čia vyko
paskutinis Lenkijos tragedijos aktas, po to, kai jų galingą armiją,
kuria taip dažnai grasindavo Lietuvai, sumušė Vokietija, veikdama
drauge su Sovietine Rusija.
Mums buvo labai gaila žiūrėti į suvargusius Lenkijos kareivius
bei civilius pabėgėlius. Lietuvai buvo puiki proga garbingai įžygiuoti į senąją savo sostinę. Tačiau lietuviui atrodė baisiai negarbinga
smogti smūgį į mirštančios Lenkijos nugarą: mūsiškis mat kitokio,
gero (kartais per daug gero) būdo. Lietuviai šiltai priėmė, sušelpė ir
priglaudė Lenkijos pabėgėlius, gi Vilnių kiek vėliau gavo iš Sovietų
Rusijos malonės; rusai atidavė mums dalį Vilniaus krašto, gi pasiėmė
visą Lietuvą – principu – Vilnius mūsų, Lietuva rusų...
Taip atrodo visa, trumpai suglaudus, garsiojo ultimatumo istorija. Ją visada lietuvis prisimena su dideliu kartėliu lenkų atžvilgiu.
2001 m. išleistoje knygoje „Saugojau žmonių gyvybę ir turtą“
(atsiminimai rašyti 1971–1977 m.) buvęs policijos pareigūnas Kazimieras Čaplikas (1900–1985) pateikė savo prisiminimų apie 1938 m.
Lenkijos ultimatumą:
Man dirbant Jurbarke, Lietuvą sukrėtė trys lemtingi jos ateičiai
įvykiai: Lenkijos 1938 m. kovo 17-osios dienos ultimatumas, Klaipėdos krašto 1939 m. kovo 22 d. atidavimas Vokietijai ir tų metų rugsėjo
1 d. prasidėjęs Antrasis pasaulinis karas.
Lenkai iš pradžių buvo labai karingai nusiteikę, net reikalavo
savo kariuomenės vadų, kad šie pultų Lietuvą ir vestų pulkus į šalies
laikinąją sostinę – Kauną. Tačiau užsienio valstybės, ypač Anglija ir
JAV juos apramino, aiškino Lenkijai, kad tokiais karingais ultimatumais gali sukelti Europoje karą. Lenkai nusileido, pasitenkino tik
diplomatinių santykių atnaujinimu.
Gavus ultimatumą, Kaune buvo sušauktas skubus Seimo posėdis padėčiai apsvarstyti. Seimo nariai, vengdami atsakomybės
už savo pasiūlymus, tylėjo. Deputatas gen. Julius Čaplikas savo
kalboje pasiūlė Lenkijos ultimatumą atmesti ir ginti šalį visomis
turimomis jėgomis. Jis tam turėjo argumentą, nes Sovietų Rusija
svarstė galimybę Lietuvai suteikti karinę pagalbą. Lenkams Juliaus
Čapliko kalba nepatiko, jie savo spaudoje jį išvadino išsišokėliu ir
neišmanėliu.
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Laisvės kovų dalyvis Juozas Jakavonis (g. 1925) 2005 m. išleistoje
atsiminimų knygoje „Šalia mirties“, skyrelyje „Incidentas su lenku“,
taip rašė:
1933 m. mes išsikėlėme į vienkiemį, kuris nuo kaimo buvo už vieno kilometro, taip pat ant Merkio kranto, prie miško. Prie mūsų namo,
pakrantėje, buvo takas, kuriuo vaikščiojo pasienio policija, saugodama, kad kas nors nepereitų sienos. Ir štai vieną 1938 m. pavasario
ankstų rytą lenkų pasienio kareivis S. Serafimas perėjo sieną prie
Trasninko kaimo, tačiau lietuvių pasienio policininkų buvo sunkiai
sužeistas į pilvą ir vežant į Alytų mirė. Visi šnekėjo, kad jį peršovė
policininkas Lukoševičius. Vieną kartą Lukoševičius pats papasakojo mano tėveliams, kaip ten buvo (jis buvo perkeltas iš Trasninko į
Puvočius, nes bijota, kad aname kaime jo nenušautų lenkų žvalgai).
Lukoševičius papasakojo, kad dar prieš minėtą įvykį dirbo policijoje
Trakų apskrityje. Ten jį lenkai paėmė į nelaisvę ir užverbavo norėdami, kad jis dirbtų jų naudai. Bet Lukoševičius nieko svarbaus nepranešdavo, tik ką nors nereikšmingo – su Lietuvos žvalgybos nurodymu. Lenkai jį greitai perprato ir norėjo paimti gyvą, bet jam pavyko
pabėgti. Lukoševičius buvo perkeltas į kitą vietą ir apgyvendintas
Trasninko kaime. Lenkai sužinoję, kur jis yra, dėjo visas pastangas jį
sugauti. Išsiaiškinę, kurią valandą jis būna sargyboje, stebėjo ir įsidėmėjo vietą, kurioje Lukoševičius labiausiai mėgdavo ilsėtis. Ankstų
rytą, kai Lukoševičius buvo savo mėgstamiausioje vietelėje ir snūduriavo, staiga jis išgirdo šūvį. Kitoje linijos pusėje lenkiškai kažkas
rėkė: „Eik čia!“
Sargybos viršininkas išleido kitą policininką, Večkį, kad šis pakeistų Lukoševičių. Večkys pamatė, kaip artyn šliaužia lenkas, atkišęs šautuvą. Lenkas sėlino Lukoševičiaus link. Policininkas Večkys
sušuko: „Stok!“ Tačiau lenkas nusigandęs iššovė į Lukoševičių, bet
nepataikė. Tada Večkys šovė į lenkų kareivį ir pataikė į pilvą. Tuo
metu patikrinti sargybos kaip tik ėjo sargybos viršininkas, jis greitai
atbėgo į tą vietą. Lenkai nesitikėjo, kad čia gali būti tiek daug lietuvių policininkų. Jie manė pereiti sieną ir jėga pasiimti savo sužeistą
kareivį. Nors lenkai šaukė sužeistą kareivį grįžti į savo pusę, bet jam
jau buvo išsekusios jėgos.
Lietuviai jį sutvarstė ir išvežė į Alytų, tačiau lenkas pakeliui
mirė (palaidotas Marcinkonyse). Atvežė jį tada gražiame karste į
Trasninko kaimą ir laukė lenkų. Šie buvo baisiai įpykę, nors žinojo,
kad kalti jie patys, nes buvo atvykusi anglų ir prancūzų komisija, kuri
dėl to įvykio apkaltino lenkus. Tačiau lenkai 1938 m. kovo 17 d. vis
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tiek paskelbė Lietuvai ultimatumą. Palei Merkį praskrido 25 lenkų
lėktuvai, demonstruodami savo galybę.
Po ultimatumo mes negalėjome dainuoti dainų apie Vilnių.
Mums, jauniems, tai buvo didelis smūgis, nes tos dainos buvo mums
mieliausios, o reikėjo tylėti. Po kurio laiko įtampa atslūgo, bet žmonės vis dar šnekėjo apie tai, kas atsitiko.
2006 m. išleistoje atsiminimų knygoje „Ilga mano kelionė“ prelatas dr. Ignas Urbonas (1910–2012) aprašė savo įspūdį apie 1938 m.
Lenkijos ultimatumą:
Kuklios Varėnos neaplenkė ir istorinis įvykis. Buvo 1938 m. kovo
19-oji – Šv. Juozapo diena, ir mano bažnyčioje vyko Šv. Juozapo atlaidai. Atvažiavo kaimynų kunigų. Tądien lenkai davė ultimatumą
Lietuvai užmegzti diplomatinius santykius. Lietuva sutiko tartis ir
atsiuntė iš Kauno delegaciją į Varėną, kur ant Merkio tilto susitiko su
lenkų atstovais iš Varšuvos. Parapijos name prie klebonijos gyveno
pasienio rajono viršininkas kapitonas Skinkys. Jis man pranešinėjo,
kas čia vyksta. Iš Kauno atvyko autobusas su žurnalistais (iš jų prisimenu tik studentą Joną Sakevičių; po karo atvykęs į Čikagą, jis susilietuvino pavardę ir tapo Sakas). Ant tilto prisirinko daug žmonių.
Lenkai džiaugėsi, mojavo, o iš Lietuvos pusės buvo tik tyla. Kunigai
klebonijoje irgi buvo tylūs ir liūdni. Kunigas Romualdas Stundžia,
Perlojos klebonas, vis kartojo negalįs melstis, negalįs džiaugtis, nes
jam visada skambąs prarastas Vilnius... Tada manyta, jog ultimatume buvo klauzulė atsižadėti Vilniaus, tačiau pasirodė, kad toks reikalavimas nekeltas.
2015 m. išleistoje knygoje „Policininko atsiminimai“ (atsiminimai
rašyti 1946–1947 m.) buvęs policijos pareigūnas Juozas Kvaraciejus
(1908–1947) trumpai aprašė savo patirtį apie 1938 m. Lenkijos ultimatumą:
1938 m. pavasarį Lenkija įdavė Lietuvai ultimatumą užmegzti
diplomatinius santykius, priešingu atveju pradėsianti karą prieš Lietuvą. Mūsų visuomenėje kilo didelis susijaudinimas. Visoje Lietuvoje
vyko dideli mitingai ir demonstracijos prieš Lenkiją. Lietuvoje buvo
paskelbta apgulos padėtis. Lietuvos kariuomenė ir visa visuomenė
reikalavo nenusileisti.
Tuo metu ir Pivašiūnuose buvo mitingai, kur dalyvavo tūkstančiai žmonių. Vietos lenkeliai ėmė pūstis ir viešai pasirodyti. Kartą
net prieš juos turėjau pavartoti fizines priemones. Lietuvoje buvo įsi-

o
kapavietė
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leistas lenkų atstovas Charvatas ir užmegzti diplomatiniai santykiai, paliekant Vilniaus klausimą atvirą. Lenkai
mane apskundė Charvatui ir patraukė
teismo atsakomybėn. Kaip tarnautoją
teisė Kauno apygardos teismas, bet
neradus kaltės buvau išteisintas.
2018 m. kovą istorijos liudytoja
Angelė Ūselytė-Priekulienė (g. 1934)
papasakojo:
Antanas Večkys buvo mano tėvo
kaimynas ir draugas. Jis nusipirko
žemės sklypą apie 10 ha, dar prieš
pirmąją sovietų okupaciją, Leipalingio valsčiuje, Savanorių kaime. Večkių
šeima gyveno maždaug už kilometro
nuo mūsų sodybos. Žmona buvo Julija
Dūdytė, kilusi nuo Alytaus. Ji buvo labai graži. Večkių šeimoje augo 5 dukros: dvynės Aldona ir Gražina, Palmyra, Nijolė, Danutė. Večkiai statėsi trobesius. Karo metais
ūkininkavo, bet pragyveno sunkiai. Turėjo 1 arklį, 2 karves. Po karo
nebuvo neištremti, nes buvo daug vaikų, be to, jie vargingai gyveno. Vieną kartą stribai Večkį sumušė, sulaužydami jam ranką. Iki
1950 m. Julija Večkienė mirė nuo tuberkuliozės, netrukus mirė ir Antanas Večkys. Mergaitės pateko į vaikų prieglaudą.
Tėvas man pasakojo, kad, kai nušovė Lenkijos kareivį Serafiną,
lenkai reikalavo išduoti pasienio policininką Večkį, bet vadovybė iškėlė Večkį tarnauti kitur. Lenkų kareivis buvo perėjęs „rubežių“, kai
policininkai jį peršovė. Serafinas šovė į policininką Lukoševičių, o
Večkys šovė į Serafiną ir jį sunkiai sužeidė. Prieš tai lenkai nušovė ne
vieną lietuvių policininką. Lenkai neėmė iš lietuvių karsto, Serafino
kūną persikėlė į savo karstą. Tėvas sakė, kad dėl šio įvykio „čiut neįvyko karas“. Prie „rubežiaus“ skraidė lenkų lėktuvai. Lietuvą privertė priimti ultimatumą.
Visi kaimynai Večkį labai gerbė. Žmonės patriotai kalbėjo, kad,
kai nušovė lenkų kareivį, tai lenkai nustos žudyti mūsų policininkus.
Večkys pasielgė labai didvyriškai, mes į jį žiūrėjome su pagarba.
Lenkų išprovokuoto incidento metu nukautas kareivis Stanislavas Serafinas 1938 m. kovo 13 d. palaidotas Marcinkonių parapijos
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kapinėse, lenkai jam pastatė paminklą. Kapas su betoniniu antkapiu
išlikęs iki šių dienų.
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Tremtiniai: iš namų išvežti,
Tėvynėje nesuprasti
Įvadas. XX amžius pasauliui atnešė du baisius karus. Šių pasaulinių konfliktų sūkuryje atsidūrė ir Lietuva. Nors Lietuva su niekuo
nekariavo, tačiau ji buvo tarsi prie slenksčio, per kurį ėjo frontas, palikdamas savo kruvinus pėdsakus. Karų ir okupacijų metais Lietuva
neteko dalies savo teritorijos. Seinų ir Vilniaus kraštą po Pirmojo pasaulinio karo atplėšė Lenkija, Klaipėdos kraštą 1939 metais atėmė nacistinė Vokietija. Vėliau, 1940 metais, visą Lietuvą okupavo ir aneksavo Sovietų Sąjunga. Šiame darbe bus apžvelgiama, koks likimas laukė
lietuvių Seinų krašte po to, kai jie Antrojo pasaulinio karo pradžioje
atsidūrė Lenkiją užpuolusios Vokietijos teritorijoje. Kokia buvo jų padėtis, kodėl ir kaip buvo tremiami į sovietinę Lietuvą, koks likimas jų
laukė karo ir pokario metais? Į šiuos klausimus bus atsakoma šiame
darbe. Vis dėlto pirmiausia domina klausimas: ar 1941 metais vokiečių
iškeldintus iš Seinų krašto lietuvius galima vadinti tremtiniais? Visiems žinoma tremtinio sąvoka: tai – žmogus, iškeldintas į kitą vietovę
uždraudžiant sugrįžti. Taigi tremtinys gali būti ir žmogus, kuris iškeldinamas iš savo namų ir išsiunčiamas gyventi į savo tėvynę. Taip ir
nutiko šiuo atveju. Seinų krašto lietuviai buvo iškeldinami į Lietuvą,
kuri buvo pavergta šalis, bet jų tėvynė. Tad darbe bus kalbama apie
savotišką tremties rūšį – tremtį ne į svetimą kraštą, bet tremtį į tėvynę.
Šia tema tarybiniais metais nebuvo daug kalbama, ypač mokslinėje erdvėje. Kontaktai tarp ištremtųjų ir likusiųjų Lenkijos pusėje buvo
labai sudėtingi. Retas žmogus galėjo tokiomis sudėtingomis sąlygomis
apsilankyti savo tėviškėje. Vėliau ši tema buvo šiek tiek pamiršta ir tik
nepriklausomybę Lietuvai atgaunant vėl pradėta ne tik kalbėti, bet ir
savotiškai veržtis aplankyti seniai paliktų namų, giminių.
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Praėjus beveik aštuoniems dešimtmečiams nuo skaudžių įvykių,
kai Seinų krašto lietuviai prievarta buvo iškeldinti, vis dar atsiranda
žmonių, kurie visa tai vertina labai abejingai. Ne vienam atrodo, kad
1941 metų pavasarį nacių vežami žmonės iš savo namų į jau sovietinę
Lietuvą važiavo tiesiog laimės ieškoti arba dėl to, kad neturėjo valios
pasipriešinti šiai akcijai. Kiti galvoja, kad šie žmonės gal ieškojo nuotykių. Manoma, kad, jeigu jie ir buvo tremiami, tai nelabai nuskriausti
– važiavo prisikrovę turto. Kaip buvo iš tikrųjų? Ar jie galėjo rinktis?
Kas priklausė nuo jų pačių? Kokia buvo jų kelionė iš namų į sovietų
užgrobtą Lietuvą? Šie klausimai kyla ne vienam žmogui, nebepamenančiam tų laikų, neišgyvenusiam šios tremties, nebesidominčiam istoriniais faktais, o tik paviršutiniška jų interpretacija.
Blogiausia, kad net dabar, kai visi istoriniai šaltiniai jau yra prieinami, atsirado manančiųjų, kad šie žmonės neturėtų būti vadinami
tremtiniais. Gerai, jeigu taip teigiama tik nežinant visų aplinkybių, bet
gali būti, kad tiesiog nenorima suvokti, kas tuomet vyko tų 1941 metų
pavasarį Seinų krašte. Nežinant istorijos arba klaidingai interpretuojant jos faktus galima padaryti didelių klaidų.
Seinų–Suvalkų krašto prievartinio gyventojų iškeldinimo tema
jau yra nagrinėta daug mokslinių veikalų. A. L. Arbušauskaitės monografijoje „Gyventojų mainai tarp Lietuvos ir Vokietijos pagal 1941
metų sausio 10 dienos sutartį“ (Klaipėda 2002) analizuojama politinė
situacija, iškeldinimo aplinkybės ir istorija. Tema buvo nagrinėjama
1997 metų rugpjūčio 22–23 dienomis konferencijoje Marijampolėje,
kurios pranešimai spausdinti leidinyje „Molotovo-Ribentropo pakto
pasekmės“. Šią temą nagrinėjo N. Kairiūkštytė moksliniame straipsnyje „Lietuvių bei kitataučių apgyvendinimas Lietuvos SSR, vykdant
1941.01.10 SSRS ir Vokietijos susitarimą“, G. Surgailis savo darbe
„Lietuvių prievartinis iškeldinimas iš Klaipėdos krašto ir Suvalkijos –
1941 metų genocido aktas“, „Aušros“ žurnale šiuos įvykius aprašė ir
juos analizavo K. Žemaitis straipsnyje „Tremtis į tėvynę“ („Aušra“,
Lenkijos lietuvių dvisavaitinis žurnalas, Punskas, 2011, Nr. 2, Nr. 3,
Nr. 4; str. pradžia – Nr. 2; tęsinys – Nr. 3; pabaiga – Nr. 4). Čia aprašomos iškeldinimo priežastys, istorija, tolimesnis likimas. Temą yra
nagrinėję ir kiti autoriai.
Nacių ir sovietų sąmokslas. Naciams okupavus didžiąją Lenkijos
dalį, greitai įsigaliojo jų tvarka. Kaip teigia A. Arbušauskaitė, „naujoji
administracija pradėjo nuosekliai vykdyti numatytą nacistinę tautinių
mažumų programą <...> etniniai lietuviai pradėti persekioti <...> Jokių
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lietuviškų organizacijų! Čia bus Didžioji Vokietija! – šitaip būtų galima apibūdinti vokiečių vykdomą politiką etninių krašto gyventojų
atžvilgiu“. Todėl 1941 m. sausio 10 dieną abidvi Lenkiją okupavusios
valstybės, tai yra nacistinė Vokietija ir Sovietų Sąjunga, „pasirašė susitarimą dėl Vokietijos piliečių ir vokiečių tautybės asmenų perkėlimo
iš Lietuvos SSR į Vokietiją, taip pat dėl Lietuvos piliečių bei lietuvių,
rusų, baltarusių tautybės asmenų perkėlimo iš Vokietijos (Memelio,
Suvalkų sričių) į Lietuvos Tarybų Socialistinę Respubliką“. Ši sutartis
ir tapo lietuvių prievartinio iškeldinimo pagrindu. Ką ji reiškė, konferencijoje kalbėjo Bronius Makauskas: „1941 metų sausio 10 d. įvyko
galutinis susitarimas tarp Maskvos ir Berlyno dėl sienų ir draugiškų
santykių. Vokiečiai norėjo išvesti dar gyvenančius Lietuvoje vokiečius, tuo rusai, aišku, pasinaudojo ir mainais vokiečiai jiems atidavė
Klaipėdos krašte dar gyvenančius lietuvius, o Suvalkų krašte – lietuvius ir sentikius. Sutarties forma buvo labai graži, diplomatiška, buvo
kalbama apie vietos lietuvių geranorišką išsikeldinimą. Tai skambėjo
kaip repatriacija, bet, aišku, labiau apsišvietusiems lietuviams, ūkininkams buvo aišku, kad repatriacija yra labai sudėtingas ir melagingas
terminas, nes jie buvo keliami iš savo gyvenamos vietos, iš savo tėvonijų. Padėtis Lietuvoje jiems jau buvo neaiški, žmonės žinojo tiek,
kad siena aklinai uždaryta, kad Lietuva yra sovietų okupuota, todėl
lietuviai keltis nenorėjo.“
Išvykimas. „Gyventojų mainai vyko žiemą, todėl neretai laiku išgabenti žmones iš punktų trukdė pūgos ir užpustyti keliai. <...>
Dėl to atvykusieji būdavo priversti kelias paras laukti punkte. Per šį
punktą (Kalvarijos – aut. pastaba) atvykstama buvo intensyviai. Vien
per vasario mėn. jame buvo užregistruoti 1127 atvykusieji iš Suvalkų
krašto.“ Gintautas Marcinkevičius, aprašęs Klevų kaimą, atskleidžia
šio krašto žmonių likimą pateikdamas liūdną statistiką: „Prieš Antrąjį pasaulinį karą Klevų kaime buvo 47 ūkininkai ir tiek pat sodybų.
1941 m. į Lietuvą iš Klevų išvyko 15 šeimų. Karui baigiantis į Vokietiją
pasitraukė dveji Dingfaltai. Po karo iš Lietuvos į savo ūkius sugrįžo tik
4 šeimos.“ Panaši situacija buvo visoje Seinų krašto lietuvių gyvenamoje teritorijoje.
Daugiausia Lenkijos lietuvių atvyko per Lazdijų punktą. Remiantis A. L. Arbušauskaitės istoriniais duomenimis, tai buvo 6792 asmenys, iš kurių – beveik 3 tūkstančiai vaikų. Per Lazdijų punktą atvykusieji sudarė apie vieną trečdalį visų atkeldintųjų į Lietuvą. Žinoma,
per šį punktą buvo atkeliami ir kitų tautybių asmenys. Nacių ir sovietų
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„sutartis numatė, kad perkeliamieji asmenys turi teisę pasiimti su savimi ir šeimą. Perkeliamiems asmenims buvo numatytos šios teisės:
1. Pervežti geležinkeliu savo daiktus. Šeimos galvai iki 50 kg, šeimos nariams iki 25 kg.
2. Perkeliant arkliais ir autotransportu vienam ūkiui leidžiama
išvežti tiek mantos, kiek sutelpa viename dviem arkliais kinkytame
vežime, jei tos mantos turėta iki 1940 m. liepos 1 d.
3. Leista išvežti savo naminius gyvulius ir paukščius, bet ne daugiau kaip 2 arklius, vieną karvę, dvi kiaules, tris avis ir ožkas ir 10
įvairių paukščių vienam ūkiui, jei šie gyvuliai ir paukščiai buvo persikeliančiojo nuosavybe iki 1940 m. liepos 1 d.
4. Leista išvežti gatavos žemės ūkio produkcijos ne daugiau kaip
250 kg vienam ūkiui.
5. Įvairių profesijų žmonėms dar leista išsivežti darbo įrankius,
išskyrus – rentgeno aparatus ir prietaisus, varomus elektros motorais.
Šis turtas buvo tikrinamas ir užrašomas specialiame sąraše.“
Daug kančios lydėjo paliekančiuosius savo namus. Ne kartą atsigręžę suaugusieji ir vaikai stebėjo tolstančius trobesius, sodą, ežero
pakrantę. Juk dar tą pačią dieną jie ten valgė pusryčius, kūreno krosnį,
pašėrė gyvulius. Važiuojant pro sodybas netoliese, jų gyventojai žiūrėjo, mojavo ir linkėjo Dievo palaimos, linkėjo, kad galbūt kada nors
susiklostys tinkamos aplinkybės ir išvykstantieji sugrįš. Išlydintieji,
be abejo, gailėjo savo kaimynų, bet kartu ir bijojo dėl savo neaiškios
ateities. Atvykę į Lietuvą, žmonės ilgai nejautė, kad yra namuose. Zita
Dapkevičiūtė-Žemaitienė iš Klevų kaimo prisimena: „Tėvus nuolat
kamavo tėviškės ilgesys. Jie dažnai prisimindavo gimtąsias sodybas,
naujoje vietoje pastatytus trobesius. Ūkiniai pastatai jau buvo baigti,
iškastas šulinys, gyvenamojo namo pamatai irgi jau buvo, greta didelis
Klevo ežeras, prie jo aukštas piliakalnis. Sakoma, kad tai buvo jotvingių gynybinis įtvirtinimas. Mėgstama vieta šis kalnas buvo ne tik vaikams žaisti, bet ant jo vykdavo ir įvairūs renginiai. Kartą jau prieš pat
karą buvo atvažiavęs net Lietuvos konsulas, susirinko daug žmonių.
Taip mintimis ten skrido tėvai, ir ne tik jie, bet ir mes, vaikai. Dažnai
sapnuose raičiojomės nuo piliakalnio, žaisdavom slėpynių jo šlaituose
augančių kadagių krūmuose. Netoli, gal už poros šimtų metrų, buvo
mamos tėviškė. Ten ir mes kurį laiką gyvenome. Prieš išvežant mus
į Lietuvą mirė močiutė. Ji buvo labai daug išvargusi, nes jauna liko
našlė. Buvo labai graudu, kai artėjo vežimas prie pasienyje įrengtos
perėjos. Vežime tik tiek, kiek leidžiama vežtis: vienas kitas daiktas,
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patalynė, šiek tiek rūbų ir maisto. Bet ir to didelę dalį atėmė. Mat pasienio sargai pastebėjo, kad statinėje ne rauginti kopūstai, o mėsa.
Atvažiavus į Lietuvą nebuvo kur apsistoti. Marijampolėje susibūrė nemažai atvykusiųjų. Pasirodė vietiniai ūkininkai su vežimais ir
pasiėmė kiekvienas po šeimą. Gal jiems buvo nurodyta konkrečiai, kuriuos žmones imti su savimi, o gal patys rinkosi. Papuolėme į Šunskus,
už 12 kilometrų nuo Marijampolės. Vėliau valdžia įsakė persikelti į
tuščius pasitraukusių iš Lietuvos vokiečių namus.“
Kas laukia kitoje pusėje? Ar ten dar Lietuva? Taip. Žmonės ten
dar tie patys. Sovietų okupacija, be abejo, išgąsdino, bet dvasios nepakeitė, nors ir atsirado kolaborantų. Ten dar gyvena ta senoji, patriotiškai išugdyta ir labai religinga karta. Ten yra daug giminių, bet ir jie
suvarginti, nežinia, ar dar neištremti, neįkalinti.
Po tremties Seinų–Suvalkų krašto etninė sudėtis labai pasikeitė.
Pasikeitė ir socialinė gyventojų padėtis, nes ištremti buvo daugiausia
ūkininkai.
Kieta duona Tėvynėje. Lietuvoje ne visi žmonės suprato, kas tie
atvykusieji. Buvo įvairiai svarstoma: gal jie nenorėjo dirbti, tad išvažiavo iš namų, gal jie čia atvyko dėl tokių pačių priežasčių, kaip tuo
metu jau pradėję važinėti iš Rusijos naujieji kolonistai.
„Papildomą psichologinį barjerą tarp jų ir Lietuvos vietinių gyventojų sudarė faktas, kad šie atvykėlius ėmė įtarinėti esant sovietų
padlaižiais. Mat pradžioje niekas iš vietinių ūkininkų neturėjo nė mažiausio supratimo, kokiu tikslu ir kokiu būdu jie čia atkeldinti. Kaip
informuodavo sovietinė valdžia ir žiniasklaida, perkėlimas buvo savanoriškas ir vyko „repatriacijos“ pagrindu.“
Tik vėliau, kai prasidėjo tremtys į Sibirą, vietiniai gyventojai suprato, kas yra tremtis, ir pakeitė nuomonę apie atkeltuosius dzūkus.
Atkeltieji dar ilgai nepradėjo ramiai gyventi: Lietuvą užėmę vokiečiai daugelį perkeltųjų vijo iš namų. Neleista pasilikti net menko
turto, kurį žmonės buvo spėję užgyventi. Juos vokiečiai vijo tuščiomis
rankomis ir apgyvendino Vilniaus krašte, kur atvykusieji gyveno bijodami nuolat vykstančios kovos tarp lenkų partizanų ir nacių. Ne visi
suprato, kad tremtiniai užėmė tuščius lenkų ūkius ne savo noru. Karo
pabaigoje vėl iš naujo kraustytasi. Vėl prasidėjo nelaimėlių kelionė bėgant nuo fronto. Vėliau dažniausiai kraustytasi į tuščius namus, kur jie
buvo apgyvendinti dar 1941 m. žiemą.
Atvykusieji jau iš pradžių buvo ruošiami naujai kolūkinei santvarkai: „Vokiečių paliktuose ūkiuose, taip pat nacionalizuotuose vietiniuose dvaruose dažniausiai apgyvendinta po kelias šeimas. Tokiu
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būdu, neva visai nejučia, bandyta įtraukti juos į „kolektyvinio“ šeimininkavimo sistemą, pratinta prie veikiai turėsiančių įvykti pokyčių
– kolūkių kūrimo.“ Vėliau, po karo, kolūkiai labai išvargino žmones.
Viena iš perkeltųjų 1941 metais, G. Kmieliauskaitė prisimena: „Į kolūkį įstojom ne iš karto. Kelerius metus bandėm atsispirti, bet ilgainiui nebuvo įmanoma kitaip. Dirbom ilgą laiką, gal penkerius metus,
beveik už dyką. Metų gale gaudavom vieną kitą maišą grūdų. Tokį
uždarbį gaudavo „Smetonos laikais“ bernas per mėnesį.“
Dalis tremtinių išgyveno ir dar vieną siaubą – Sibirą. „Didžiausi
buvo trys trėmimai: 1948 m. gegužės, 1949 m. kovo ir 1951 m. spalio
mėnesio. Tai vyko okupuotoje Lietuvoje, kai miškuose kovojo partizanai. Trėmimai buvo neteisėti antikonstituciniai aktai, bolševikų valdžios vykdytos tautų genocido politikos apraiška. 1949 m. kovo 25–30
dienomis tremiamuosius (operacija „Priboj“ – „Bangų mūša“) buvo
nuspręsta išvežti neribotam laikui į Krasnojarsko, Chabarovsko, Omsko ir Tomsko rajonus.“ Šiais ir kitais etapais iškeliavo ne vienas Seinų
krašto dzūkas.
Lietuva, apie kurią tiek svajota, iškeldintiesiems netapo „pažadėtąja žeme“, bet varginančios tremties žeme. Čia ne tik jausta baimė, nepriteklius, kraustytasi iš vienos vietos į kitą ne savo
noru, patirta nacių, o vėliau sunkaus ir ilgo komunistinio režimo ne tik fizinė, bet ir ideologinė prievarta. „Ne kartą ir ne vienas atsiduso: ne toks čia skanus šulinio vanduo, ne tokia čia skani duona kaip vaikystėje. Bet priprato tremtinys, susigyveno su
savo likimu, augino vaikus ir anūkus, sodino obelis, kepė duoną,
dainavo jaunystėje išmoktas dainas. Daug išvargęs, iškentęs lietuvis kaip ne laiku persodintas medelis visgi prigijo, ir žemė, į kurią
nenorom kažkada suleido šaknis, tapo sava.“ Lietuvoje šie žmonės buvo pagaliau įvertinti tik po daugelio dešimtmečių: „Pagal
Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų
okupacijų, teisinio statuso įstatymą, perkeltaisiais asmenimis pripažįstami asmenys, pagal Sovietų Sąjungos ir nacistinės Vokietijos
1941 m. sausio 10 d. susitarimą dėl gyventojų mainų atkelti į Lietuvą, ir jų vaikai, gimę 1941 m. sausio 10 d. – 1945 m. gegužės 8 d.“
Išvados. Prabėgus beveik aštuoniasdešimčiai metų, dar kartą prisimename skaudų 1941 metų pavasarį, kai buvo išardyta graži Seinų krašto dzūkų bendruomenė. Sovietų Sąjunga ir naciai įvykdė dar
vieną okupacinio kolonializmo aktą. Ištrėmus šimtus šeimų iš gražaus
lietuviško krašto, buvo gerokai susilpninta lietuvybė. Kita vertus, ją
dar puoselėjo giminės, šeimos. Taip pat buvo padaryta didelė morali-
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nė skriauda. Išvežus gyventojus nusavintas jų turtas. Buvo labai nuskriausti tūkstančiai Seinų krašto lietuvių.
Šie žmonės ilgus dešimtmečius buvo praradę artimą ryšį su likusiais savaisiais, niekados nesusigrąžino užgyvento turto, kol pritapo
naujoje aplinkoje, gyveno tarsi svetimi tarp savųjų, kęsdami nepriteklių. Tačiau jie greitai įrodė, kad yra darbštūs, sumanūs, verti ir pasitikėjimo, ir pagarbos.
Vis dėlto 1941 metų pavasario įvykiai gražiojoje Seinų krašto
Dzūkijoje mums pateikia neginčijamų faktų, kad tuomet vyko žiaurus
lietuvių šeimų trėmimas. Taigi visi pagal sovietų–nacių susitarimą iškeldinti žmonės tikrai yra tremtiniai.
Straipsnis recenzuotas
KĘSTUTIS ŽEMAITIS – kanauninkas, teologijos daktaras, Vytauto Didžiojo
universiteto Katalikų teologijos fakulteto profesorius. Tyrimų sritis – Katalikų
Bažnyčia Lietuvoje 1918–1940 metais. El. p. kestutis.zemaitis@gmail.com.
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VIENO KAIMO ISTORIJA
Žiūronių kaimas
Prienų rajono, Balbieriškio seniūnijos Žiūronių kaimas yra nutolęs 8 km į pietvakarius nuo Balbieriškio. Šis kaimas – prie Peršėkės
ir jos intako Rudės. Žiūronys – mano gimtasis kaimas, todėl jaučiu
pareigą apie jį parašyti. Kaimas yra senas ir turi savo istoriją. Iki Nepriklausomos Lietuvos didžiosios Žemės reformos kaimas priklausė
Liudvikavo ir Pramezio dvarininkams.
Žiūronių kaime nuo Balbieriškio–Krokialaukio kelio atsišakoja
kelias į Marijampolę pro Gudelius. Sodybos išsirikiavusios ir prie vieno kelio, ir prie kito. Turbūt tik šiame krašte sodybų eilės prie kelių
vadinamos linijomis: Žiūronių kaime prie Krokialaukio–Balbieriškio
kelio yra pirma linija, prie kelio į Marijampolę pro Gudelius – antra
linija.
Panašiai linijomis yra skirstomi ir kiti šio krašto kaimai. Tai – labai gera nuoroda, padedanti nusakyti kurio nors gyventojo gyvenamąją vietą. Netoli teka Nemunas, tyvuliuoja Žuvinto ežeras ir jo palios, Ūdrijos ežeras. Kraštas išraižytas daugybės didesnių ir mažesnių
upeliukų. Dešimties kilometrų atstumu teka Peršėkė, Rudė, Gulbė,
Kamaria, Varputys, Vidupis, Rudelė, Vaičiukupis… Dar yra Pramezio ir Krokialaukio tvenkiniai, čia pat – ir Balbieriškio, Barkūniškio,
Struogos miškai.
1923 m. kaime buvo 29 sodybos su 183 gyventojais. 2001 m. Žiūronių kaime gyveno 98 gyventojai, 2011 m., remiantis gyventojų surašymo duomenimis – 81, o 2014 metais – 61 gyventojas.
Iš šio kaimo buvo daug vyrų, tapusių partizanais. Partizanaudami
žuvo Albinas, Antanas ir Juozas Bazevičiai, Petras Kazlauskas, Pranas
ir Vincas Raškauskai, Antanas Varėna, Petras Zenkevičius.
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Žiūroniškis Vitas Rutkauskas lig šiol prisimena baisią tremties
dieną. Buvo labai gražus, saulėtas 1948 m. gegužės 22 d. rytas, žydėjo
sodai, atrodė, jog nieko blogo tokį rytą negali nutikti. Tas grožis ištirpo
iš savų namų išvežamų žmonių raudose. Į Sibirą ištremta Rutkauskų
šeima – šeši asmenys, Dranginių šeima – septyni asmenys, Kazlauskų
šeima – trys asmenys. Ištremta buvo Stadulių šeima – motina ir dvi
dukros. Sūnui pavyko likti Lietuvoje.
Atrodė, kad visas kaimas sustingo iš siaubo; kaimynai bėgo prie
kelio, kad paduotų išvežamiesiems maisto: kas duonos, kas lašinių...
Julija Malinauskienė atsimena, kaip jos mama nubėgo ant kelio su
duonos kepalu ir dviem sūriais, norėdama įduoti nelaimėn patekusiems Rutkauskams.
Kazlauskų paaugliui sūnui pavyko likti neištremtam labai neįtikėtinomis aplinkybėmis. Kai iškraustė jų šeimos mantą iš vežimo tam,
kad ji būtų įkrauta į sunkvežimį, jis atsisėdo į vadeliotojo vietą ir ramiausiai nuvažiavo atgal – taip jis ir liko. Belieka stebėtis vaikinuko
sumanumu ir susitvardymu.
Sulaukę garbaus amžiaus to krašto gyventojai (ne vien žiūroniškiai) prisimena ir jaunesnėms kartoms jau skamba kaip legenda pasakojimai apie Žiūronių kaimo pribuvėją Pranutę Zenkienę. Zenkai pa-

Atminimo kryžius žuvusiems
už Tėvynės laisvę šio krašto
kovotojams
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tys savo vaikų neturėjo, bet daug aplinkinių kaimų naujagimių pasaulį
išvydo su Pranutės pagalba.
Tarpukariu Žiūronių kaime gyveno dar vienas labai visiems reikalingas žmogus, kurį irgi pažinojo aplinkinių kaimų gyventojai – kalvis Juozas Raškauskas. Kitas kalvis buvo kažkuriame kaime netoli
Krokialaukio. Žiūroniškiai broliai Vincas ir Pranas Raškauskai pokario metais buvo Lietuvos partizanai. Žuvus broliams Pranui ir Vincui,
Juozas Raškauskas broliams atminti prie tėviškės sodybos beržo prikalė kryžių.
Dabar kitoje kelio pusėje pastatytas gražus medinis kryžius.
2010 m. birželio 13 d. kryžių pašventino Didžiosios kunigaikštienės Birutės motorizuotojo pėstininkų bataliono kapelionas kapitonas
Jonas Tamošiūnas.
Prie kryžiaus yra pritvirtinta atminimo lenta, kurioje išvardyti
šiame krašte už Lietuvos laisvę kovoję partizanai. Dauguma išvardytųjų žuvo pokario kovose. Ne visi jie yra kilę iš šio krašto kaimų, bet
visus juos pokario metu pažinojo vietiniai gyventojai ir laikė savais.
Ramanauskas Adolfas-Vanagas (1918–1957)
Jėčys Dominykas-Ąžuolis (1898–1947)
Degutis Kazimieras-Gardenis (1908–1946)
Petraška Juozas-Patrimpas (1916–2001)
Abramavičius Mikas (1923–2004)
Bazevičius Albinas (1926–1945)
Bazevičius Antanas (1928–1951)
Bazevičius Juozas (1920–1948)
Brusokas Vladas (1922–2009)
Kazlauskas Petras-Genys (1914–1946)
Kuncevičius Jurgis (1922–2004)
Marcinkevičienė Anelė-Klajūnė (1920–2010)
Marcinkevičius Juozas-Lapinas (1916–1946)
Mitrulevičius Petras-Kilbukas (1915–1946)
Motūza Kazys (1921–1946)
Motūza Jurgis (1923–1946)
Naudžiūnas Česlovas-Kerštas (1925–1947)
Petraitis Jonas (1931–1951)
Petraška Kazys (1928–1952)
Petraška Pranas-Katinas (1927–1946)
Raškauskas Pranas (1901–1945)
Raškauskas Vincas (1910–1945)
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Varėna Antanas (1921–1945)
Zenkevičius Petras (1924–1945)
Zienius Juozas (1927–1946)
Žukauskas Vincas (1921–1946)
1996 m. Don Bosko Saleziečių leidykla išleido knygelę „Vieno
kaimo istorija“. Tai – Žiūronių kaimo šviesuolio Juozo Raškausko, gimusio 1908 m., prisiminimai apie savo kaimą. Prisiminimai girdėti iš
tėvų ir senelių. Taip pat aprašyta sava gyvenimo patirtis. Prisiminimus
užrašė jo dukra Aušra Rimavičienė.
Knygelėje gražiai aprašyta kaimo buitis, vyrų ir moterų darbai
ūkyje; nurodytos kaimo ribos, išvardyti visi abiejų kaimo linijų gyventojai. Paminėti kaime iki melioracijos buvę du dideli raistai, kurie
turėjo pavadinimus: Jaučiaraistis ir Kupstinė. Labai įdomiai aprašytas kaimo žmonių gyvenimas panaikinus carinę baudžiavą. Juozas
Raškauskas taip vaizdžiai atpasakojo savo tėvo prisiminimus, kad jie
tiesiog prašosi būti pakartoti. Tokį aprašymą retai kur paskaitysi, o
knygelė buvo išleista nedideliu tiražu.
Iš J. Raškausko prisiminimų knygelės „Vieno kaimo istorija“:
Kai rusų caras davė įsakymą panaikinti baudžiavinį darbą
(1861 m.) ir palikti žemę nuosavybėn tų, kas ją dirbo, dvarininkai
pasiliko pievas ir miškus savo nuosavybėn. Nori pašienauti ar pasimalkauti, prašyk, kad leistų, o už tai dvarui reikės atidirbti. Dėl
pievų ir miško žmonės skundėsi carui. Buvo duotas įsakymas, kad
jei pieva patenka į ūkininko žemę, tai priklauso ūkininkui, ir dvarininkas turi leisti žmonėms apsirūpinti malkomis. Dvarininkai išdavė žmonėms po 52 numeriukus metams kiekvienam kiemui. Buvo
leidžiama kiekvieną savaitę prisirinkti po vieną vežimą malkų. Jei
kurią savaitę neparsiveši, tai numeriukas jau bevertis. Kitą savaitę su juo malkų negausi. Žiūronių kaimui buvo nustatyta malkauti
tik Balbieriškio miške ir visiems vienu keliu namo važiuoti – per
Tadaušavo dvarą. Ten stovėdavo eigulys, paimdavo numeriuką, apžiūrėdavo, ar nėra kirviu nukirstų malkų (mat, buvo leidžiama tik
rankomis nusilaužti). Jei tik pamatė, kad kirviu yra kirsta – malkas
versk, kirvį atiduok ir dar ponui praneša, o tas – teismui. Teismas
priteisia žmogui sumokėti dvarui baudą arba atidirbti. Toks vargas
tęsėsi 15 metų.
Kai mano tėvas Vincas Raškauskas grįžo iš rusų kariuomenės,
mokėjo gerai rusų kalbą, mokėjo rusiškai rašyti ir skaityti. (Tarnavo rusų kariuomenėje 5 metus: vienus metus Sevastopolyje ir 4 m.
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Suomijoje – Helsinkyje. Suomiai tada autonomiją turėjo. Turėjo savo
pinigus – markes, savus teismus ir labai nekentė rusų. Jei sužinodavo, kad kareivis lietuvis arba lenkas – didžiausi draugai tapdavo.)
Sugrįžęs iš kariuomenės, pradėjo rašyti carui laiškus, skųsdamasis
dėl malkų. Parašė kelis, bet atsakymo negavo. Mat, Vilniaus generalgubernatorius Muravjovas, žmonių „koriku“ vadinamas, tuos laiškus
sunaikindavo.
Tėvas sužinojo, kad kažkur Veiveriuose yra žmogus, kuris gerai
moka rašyti. Nuvažiavo į Veiverius, susirado tą žmogų, tas pasikvietė vargonininką ir surašė carui visus nusiskundimus ponais. Tačiau
laišką antrašavo (adresavo) ne rusų carui, o vokiečių kaizeriui, prašydami persiųsti rusų carui ir dar užtarti jam Lietuvos žmones. Greitu laiku mano tėvas gauna iš caro laišką. Caras rašo: „Vaikeliai, ko
kreipiatės į svetimus valdovus, atvažiuokit tiesiai pas mane, pasikalbėsim, susitarsim“. Tėvui buvo labai didelis džiaugsmas, kad su caru
teks susitikti. Pasivadino Mackių kaimo Zienių ir pasileido abu į kelionę. Kaimynas nuvežė į Daugpilį, o toliau – traukiniu į Peterburgą.
Atvažiavo naktį. Kelia tėvas Zienių ir sako: „Kelkis, į dangų atvažiavom“. Elektros lemputės tik žiba, tik šviečia kaip danguj žvaigždutės.
Sekančią dieną su tuo laišku pateko pas carą. Pasikalbėjo su caru
apie visas ponų daromas skriaudas kaimui, ypač apie kurą. Susitarė
su caru, kad dvaro ponai turi pagaminti savo jėgomis pirmos rūšies
malkų po 2 ir ¼ kubinio sieksnio (apie 20 kubinių metrų), kad nebūtų
pripuvusios, drebulinės ar kitos menkavertės. Caras išleido įsakymą,
kad visoje Lietuvoje taip būtų. O tėvui davė raštą parvežti savo ponui ir teismui, kad sunaikintų visas iškeltas bylas dėl malkų. Tėvas su
Zieniumi nuvežė teismui tą raštą. Teismas buvo Sintakyje. Tai teisėjas
visas bylas už 15 metų prie jų akių dėjo į krosnį ir sudegino.
Ir dar iš tų pačių prisiminimų:
Užėjo pirmas pasaulinis karas. Tarp abiejų kaimų esančiuose
laukuose rusai iškasė apkasus. Visaip iškraipė griovį, padarė kameras sužeistiesiems, jas uždengė lentomis, užpylė žemėmis, tik angas
paliko ginklui iškišti. Prieš apkasus kokios 5-6 eilės spygliuotos vielos
išsukinėta. Net ant kelio vartai padaryti. Antroje kaimo linijoje tada
buvo 11 ūkininkų ir 2 grytelninkų sodybos, gražios, su dideliais sodais. Tai rusai, kad sodybos jiems horizonto neužstotų ir būtų geriau
matyti vokiečiai ateinant – padegė viso kaimo trobesius. Neliko nė
vieno pastato, net ir tvoros sudegė, ir medžiai. Baisus buvo vaizdas
– viskas juoduoja. O rusai, gal nė karto neiššovę, pabėgo. Tai buvo
1915 metų rugpjūčio mėnesį.
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<...>
Spaudos draudimo metais į kaimą atnešdavo knygas knygnešys
Šolys Jurgis iš Šlavantų kaimo. Palikdavo pas Raškauskų Vincą. Tas
perskaitydavo ir į kaimą atiduodavo.
Mokyklų arti nebuvo, todėl kaimo vaikai niekur nesimokė.
Kiek tėvai pramokydavo, tiek ir mokėjo.
<...>
Kai ateidavo šaukimas į rekrūtus, vieni eidavo į kariuomenę
(buvo išėjęs ir mano tėvas Raškauskas Vincas), o kiti nenorėjo eiti
– tai bėgdavo į Ameriką. Nuo kariuomenės į Ameriką iš Žiūronių kaimo yra pabėgę Staniulis Petras, Vitkauskas Adomas ir Vitkauskas
Jurgis. Tuo laikotarpiu iš kaimo į Ameriką emigravo: Raškauskai – 4
asmenys, Vitkauskai – 2 asmenys, Dranginiai – 2 asmenys, Staniulių
šeimos 2 asmenys.
Pasakojant apie Žiūronių kaimą, labai reikia papasakoti ir apie
Motiejų Tarasevičių, labai darbštų ir išradingą žmogų (Tarasevičiai
buvo mūsų, Vitkauskų, kaimynai). Motiejų Tarasevičių net ir aplinkiniai kaimai vadino „kytru diedu“ (kytras – „gudrus“). Šis pasakymas nebuvo tikra pravardė, tai buvo kaip pagiriamasis žodis. Be to,

Motiejus Tarasevičius, esantis antroje eilėje pirmas iš kairės, su savo kaimynais
žiūroniškiais. Šalia jo stovi kaimynų Vitkauskų sūnūs: Vincas, Antanas,
Alfonsas. Sėdi iš dešinės: Antanas Bucevičius, Ona Bužinskaitė, Juozukas
Vitkauskas, Algis Vyšniauskas, Albina Vitkauskaitė, Teofilė Jokubynaitė
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šia pavarde gyventojų buvo ir daugiau, todėl kaip ir kituose kaimuose
atskirti kaimynus galima buvo tiktai davus jam kokią nors pravardę.
Motiejus Tarasevičius dirbo ne tik visus reikalingus kalvystės
darbus, bet ir pirmas šiose apylinkėse pradėjo pjauti skiedras stogams
dengti. Be to, jis dirbo dar rimtesnį darbą. Iš užsakovų medžiagos jis
statydavo rąstinius namus. Tai buvo labai svarbu sovietiniais laikais,
kai valdžia draudė naujų pastatų statybas vienkiemiuose. Iš suženklintų rąstų žmonėms ant senų pamatų kartais per naktį būdavo pastatomas naujas namas. Už tokias statybas, be abejo, žmonės būdavo
dėkingi.
Motiejus Tarasevičius iki kolūkių laikų gyveno ir sėkmingai ūkininkavo Marijampolės rajone, Daugirdų kaime. Jis turėjo įsirengęs
malūną, maniežą kūlimui, linų sėmenų aliejaus spaudyklą. Malė ir kūlė
javus aplinkiniams ūkininkams. Kadangi buvo turtingas ūkininkas,
jo šeimai pokario metu iškilo tremties grėsmė. Viską palikusi likimo
valiai, Motiejaus Tarasevičiaus šeima slapstėsi, kad nebūtų išvežta į
Sibirą. Daugiausia jie slapstėsi Žiūronių kaime, kuriame vėliau ir apsigyveno.
Reikia plačiau aprašyti buvusios Žiūronių pradinės mokyklos
sode gulintį įspūdingą akmenį. Tas akmuo yra iš Motiejaus Tarase-

Poilsis ant kažkada neišsipildžiusių vilčių akmens. Fotografuota tam, kad galima
būtų spręsti apie akmens dydį, palyginus jį su žmogumi
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vičiaus linų sėmenų aliejaus spaudyklos įrangos – tai tarsi buvusio
laikotarpio liudininkas. Motiejus rado tą milžinišką akmenį Gudelių
laukuose, netoli Žuvinto palių. Tada ūkininkas pasamdė akmentašius,
kurie ir paruošė akmenį reikiamam darbui.
Pasakojama, kad tą akmenį tempė aštuonios poros gerų arklių.
Įsteigus kolūkius Tarasevičių ūkis pakliuvo į Marijampolės r. „Tarybinės žemės“ kolūkio teritoriją. Įranga buvo išdraskyta, tik akmens
niekas neįstengė pasiimti. Akmuo šiaip taip buvo atitemptas į kolūkio
mechaninių dirbtuvių kiemą: ant jo ir valgyta, ir gerta, ir ugnis kūrenta... Gesindami kūrentą laužą žmonės pylė kibirais vandenį ir įkaitęs
akmuo skilo.
Norėta akmenį gelbėti. Jau Nepriklausomybės metais sugalvojau iš apleistų buvusių kolūkio dirbtuvių, pagerbdamas savo buvusį
kaimyną Motiejų Tarasevičių, akmenį partempti į Žiūronis. Dabar jau
arklių nereikėjo, tam pasitarnavo galinga technika, ir akmuo rado kitą
vietą. Gaila, kad net ne visi vietiniai gyventojai žino jo istoriją, kuri
pilna ir prasmingo darbo, ir prievartos, ir gal netgi susižavėjimo...
Žiūronių kaimo pradinė mokykla

Žiūronyse, kaip ir daugelyje Lietuvos kaimų, carinės Rusijos laikais mokyklų nebuvo. Kad pamokytų vaikus skaityti ir rašyti, kaimiečiai samdydavo mokytoją. Žiūroniškiai apie 1910–1912 m. pasamdė

139
Juozą Adomavičių. Vaikus jis mokino pas vaikų tėvus: kiek šeimoje
buvo vaikų, tiek dienų truko pamokos. Vėliau mokykla įkurta pas ūkininką Simoną Dranginį ir valdžia skyrė šiai mokyklai mokytoją iš Marijampolės, pavarde Truputis. Jį pakeitė mokytojas Virbickas, o vėliau
dirbo mokytojas Baliūnas.

Žiūronių pradinės mokyklos mokiniai su mokytojais. Ši sena nuotrauka buvo
Sūkurių kaimo gyventojos Stražnickienės albume, bet iškaboje galima įskaityti,
kad tai – Žiūronių pradinė mokykla

Žiūronių pradinės mokyklos mokiniai su mokytojomis. Priekyje iš kairės sėdi
Petronėlė Baranauskienė ir Eugenija Valentinienė. Fotografuota 1961 metais
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1926 m. valdžia pastatė mokyklos pastatą, kuriame buvo dvi atskiros patalpos – dvi klasės. Mokykloje jau dirbo du mokytojai.
Nėra galimybės archyvuose patikrinti, kokie mokytojai kuriuo
metu dirbo šioje mokykloje, todėl vėl reikia remtis Juozo Raškausko
surinkta medžiaga iš knygelės „Vieno kaimo istorija“.
Smagu žiūrėti į tokį gausų būrį vaikų prie mokyklos ir kartu darosi graudu, žinant tolesnį tos mokyklos likimą. Tada, tais geraisiais
laikais, mokykloje dirbo šie mokytojai: Vincas Matulevičius, Žiginskaitė, Petronėlė Gelčytė-Baranauskienė. P. Gelčytė-Baranauskienė
šioje mokykloje išdirbo iki pensijos – 42 metus, o V. Matulevičių ištiko
tremtinio dalia.
Dar skaudesnis likimas laukė jauno, energingo mokytojo iš Daugirdų kaimo – Kazimiero Petraškos. Jis buvo pašauktas į kariuomenę ir
1952 m. gegužės 20 d., apkaltinus „antitarybine veikla ir tėvynės išdavimu“, K. Petraška ir dar keli lietuviai vaikinai nušauti, o didelė grupė
vaikinų nuteisti kalėti 25 metus. Tai buvo, ko gero, patys baisiausi pokario metai, kaip dabar dažnai sakome, trukę iki Stalino mirties.
Vienus metus mokykloje dar dirbo mokytoja Leonida Jokubauskaitė-Veličkienė. Daug ilgiau, net 23 metus, Žiūronių pradinėje mokykloje dirbo mokytoja Eugenija Marčiukaitytė-Valentinienė.
1992 metais mokykloje sumažėjo mokinių. Vieni pradėjo važinėti
į Balbieriškio, kiti – į Krokialaukio mokyklas. Taigi Žiūronių pradinė
mokykla buvo uždaryta.
1996 metais Žiūronių pradinė mokykla vėl atvėrė duris mokiniams. Tai buvo didelis džiaugsmas aplinkinių kaimų mažiesiems
mokinukams ir jų tėveliams, tačiau įregistruota mokykla buvo tik
1998 m. birželio 25 d. Tik atidarius mokyklą pradėjo dirbti mokytoja
Vilma Brūzgaitė. Nuo 1996 m. iki tol, kol mokykla buvo įregistruota,
mokytoja dirbo be atlyginimo. Ją už darbą finansiškai rėmė kunigas
Pranas Gavėnas SDB.
Balbieriškio klebonas Kęstutis Vosylius pašventino naujai atidarytą Žiūronių kaimo pradinę mokyklą ir jos vėliavą, skirtą Lietuvos
mokyklos 600 metų jubiliejui paminėti. Tai pirmoji mokyklos vėliava
visame Prienų rajone.
Mokyklėlei ilgai išsilaikyti nepavyko dėl labai aiškių ir paprastų
(nors ir skaudžių ne vien šiam kraštui) priežasčių – kaimuose mažėjo
jaunų šeimų, taigi mažėjo ir mokinių kaimo mokyklose. 2001 m. liepos 1 d. Žiūronių pradinė mokykla vėl buvo uždaryta. Buvusios mokyklos patalpose įkurta biblioteka ir pradėti rinkti eksponatai krašto
muziejui.
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1996 m., kunigui Pranui Gavėnui pritariant ir palaikant idėją, prie
mokyklos pastatytas paminklas MOKYTOJUI. Jo skulptorius – Antanas Ambrulevičius.

Gegužinės pamaldos buvusioje Žiūronių pradinėje mokykloje

Žiūroniškiai prie buvusios mokyklos
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Uždarytos mokyklos patalpose kurį laiką gyventojams pageidaujant veikė įkurta koplytėlė, kurioje vakarais vykdavo gegužinės ir birželinės pamaldos.
Šaltiniai
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Raškauskas, Juozas. 1996. Vieno kaimo istorija, Don Bosko Saleziečių leidykla,
Vilnius.
Kavaliauskienė, Scholastika. 2016. Kur sruvena Vidupis..., Alytus.

Vitkauskas
ALFONSAS VITKAUSKAS (g. 1949 m.) studijavo Lietuvos veterinarijos akademijoje. Dirbo Alytaus 8-ojoje vidurinėje mokykloje dorovinio ugdymo mokytoju. Organizavo vaikų vasaros stovyklas, rašė prevencinio vaikų užimtumo
programas, organizavo tautinės savimonės ugdymo šventes, prisidėjo prie
paminklų Lietuvoje statymo. Šiuo metu dirba „Saleziečių žinių“ redakcijoje. Prienų r. Balbieriškio sen. kaimų bendruomenės „Vidupis“ pirmininkas,
Alytaus apskrities literatų klubo ir Alytaus TAU narys. Bendruomenėje organizuoja įvairius kultūrinius renginius, knygų pristatymus. Jo iniciatyva rengiami
poezijos pavasarėliai. Aktyviai dalyvauja įvairiuose literatūriniuose renginiuose. Bando kurti prozą.
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DAIKTŲ IR ŽMONIŲ ISTORIJOS
NEATSKIRIAMOS
		
Ūdrijos miestelio Černiauskų muziejus
Žmogaus gyvenimas neišvengiamai yra susijęs su jį supančiais
daiktais. Kokie tie daiktai, kokia buvo jų paskirtis, kaip jie buvo naudojami – iš viso to galime spręsti apie juos naudojusių žmonių profesiją arba pomėgius. Be to, taip galime sužinoti apie juos naudojusių
žmonių sugebėjimus, išmanumą, nes daiktai gali būti įvairiai patobulinti, pagražinti, ir galima palyginti, kurie daiktai buvo ilgiau naudoti.
Kartais žmonės atidaro privačius muziejus. Vieni jų klesti kaip
tam tikra verslo sritis – dažniausiai kaupiami įvairūs meno kūriniai ir
po tam tikro laiko jie parduodami. Kitus privačius muziejininkus veda
aistra ieškoti, surasti, turėti ir kitiems parodyti...
Taip pat yra ir tokių privačių muziejų, kurie įkurti iš savininko meilės gimtinei, iš pagarbos savo krašto žmonėms, tėvams ir protėviams.
Tokių muziejų kūrėjai gyvena pagal posakį, kad nėra ir negali būti ateities be praeities. Taip šia veikla jie išreiškia ir meilę, ir pagarbą...
Alytaus rajono Ūdrijos miestelio Birutės gatvėje šešioliktu numeriu pažymėtoje sodyboje Aldona ir Rimvydas Černiauskai apsigyveno
1999 metais, kai abu Aldonos tėvai, Elena ir Vladas Pangoniai, jau
iškeliavo iš šio pasaulio. Kiekvienas tėviškės sodyboje esantis daiktas, kiekvienas naudotas kažkokiems darbams įrankis Aldonai buvo
brangus, liestas artimų žmonių rankomis. Jokia jėga negalėjo priversti
tų daiktų ar įrankių išmesti į sąvartyną, nes atrodė, kad juose likusios
paslėptos juos lietusių žmonių mintys ir jų palaiminimai.
Kokia asociacija kyla, išgirdus žodžius muziejus ar muziejinis?
Muziejinis – tai ne vien meninis ar senovinis daiktas. Dažnai manoma,
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Ūdrijos miestelio Černiauskų muziejaus iškabą pagamino Ūdrijos pagrindinės
mokyklos mokiniai per darbų pamokas

kad toks daiktas – beviltiškai pasenęs, dabar neturintis didelės vertės,
visiškai nepritaikomas, įdomus nebent kaip kokia praeities keistenybė.
Tebūnie, iš dalies taip ir yra... Tik ar dažnai mes susimąstome, kur yra
mūsų šaknys? Juk muziejiniai eksponatai – tai atmintis, o atmintis –
irgi sielos pojūčių dalis. Mus su protėviais sieja ne tik kraujo, bet ir
dvasiniai saitai. Ne tik kūnas, bet ir dvasia paveldima. Gal todėl muziejuose dažniausiai vaikštome susikaupę ir nesinori garsiai šūkauti...
Černiauskų muziejuje, esančiame Ūdrijoje, iš pradžių pradėtas
eksponuoti verpimo ratelis, šiaip taip nukeltas nuo gyvenamojo namo
aukšto. Tačiau toje patalpoje, be kitų daiktų, dar buvo didelė senovinė kraitinė skrynia. Neaišku, kaip ji ten buvo užkelta, nes nukelti jos
nebuvo jokių galimybių. Skrynioje Aldona Černiauskienė rado visą
rinkinį tautinių juostų, gražiai susuktų į ritinėlius ir surištų, kad neišsisklaidytų. Juostos austos labai kruopščiai, raštai smulkūs, o kai kurios
iš jų – siaurokos. Ko gero, jos buvo skirtos susijuosti vyriškų tautinių
rūbų palaidinę. Tėvo skrynioje Aldona rado ir daugiau įvairių daiktų,
kurie nenumaldomai žadino prisiminimus ir kėlė pagarbą žmonėms,
išsaugojusiems šiuos daiktus.
Taip 2007 metais Ūdrijos miestelyje pamažu ir įkurtas muziejus.
Sodybos kieme stovėjo tuščias Aldonos Černiauskienės tėvų 1926
metais statytas didelis svirnas. Aldona prisimena, kad svirno sienos
seniau buvo išklijuotos vokiškais laikraščiais. Vėliau ji apgailestavo,
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kad, norėdama pagražinti sienas, jas išklijavo tapetais. O juk tie laikraščiai galėjo būti muziejiniai eksponatai.
Aldona ir Rimvydas Černiauskai pasitarė su kaimo bendruomenės pirmininke Gene Zorskiene, kuri minčiai įrengti muziejų labai entuziastingai pritarė. Idėją palaikė Ūdrijos parapijos klebonas Arūnas
Simonavičius, Ūdrijos pagrindinės mokyklos direktorė Vitalija Vitkauskienė ir visa mokyklos bendruomenė.
Černiauskai surinko iš savo sodybos tinkamus muziejui daiktus.
Pasklidus žiniai apie būsimą muziejų, eksponatai tarsi patys pradėjo
rinktis. Bendruomenės pirmininkė Genė Zorskienė padovanojo audimo stakles, senovinį stalių medžio oblių. Vėliau audimo staklėms kaimynė Stasė Krutulienė atnešė skietų, nyčių – ne audėjos nelabai ir
atspėtų, kam tokia įranga skirta. Antanas Marcinkevičius padovanojo
kitą retą įrankį, linų šukas, ir 1941 metais pagamintą grėblį. Anatolijus
Baranovas atnešė Smetonos laikų butelių kolekciją.
Kaimynė Genė Reklaitienė naujam muziejui padovanojo pintinę
lašiniams laikyti, seną stalą, suolą. Kita kaimynė Albina Vaičiulienė
– mamos mergautiniais laikais austą lininį rankšluostį, o Irena Gudaitienė – staklėmis austo milalio išsiuvinėtą kilimėlį.

Kilimėlis, siuvinėtas tarpukariu Žemaitijoje. Išsiuvinėtas pirmas vokiečių poeto,
Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjo Jurgio Zauerveino eilėraščio posmelis.
Šis tekstas buvo sugiedotas kaip „Jaunųjų lietuvininkų giesmelė“ 1896 m. Tilžėje
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Muziejuje puikuojasi ir Aldonos tetos, tremtinės Valerijos Mieliauskienės
Vorkutos priverstinio darbo stovykloje daryti rankdarbiai. Tai irgi istorija,
susiejanti daiktą ir prisiminimą apie žmogų. Kad turėtų audinio rankdarbiams,
Aldonos teta Valerija sukarpė priverstinio darbo stovykloje duotus marškinius...
Taip ir susisieja daiktų ir žmonių istorijos, sudarydamos gyvąją atmintį

Įvairių daiktų, dabar atrodančių beveik egzotiškai, padovanojo
Petras Baranauskas, Marytė Markevičienė, Aldona Motuzienė.
94 metų Monika Leščinskienė, Aldonos Černiauskienės krikšto
mama, taip pat muziejui padovanojo staklėmis austą rankšluostį.
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Muziejų naujais eksponatais pildė ne tik ūdrijiškiai,
bet ir aplinkinių kaimų gyventojai. Arminų kaimo gyventoja Ona Ražanskienė atnešė sėtuvę, lino rankdarbių, austų lovatiesių.
2010 m. gegužės 26 d. Aldonos ir Rimvydo Černiauskų muziejus buvo viešai pripažintas. Tą dieną vyko oficialus privataus Ūdrijos Černiauskų muziejaus atidarymas. Krokialaukio seniūnijos seniūnas Rimas Jarmala ir
Alytaus rajono savivaldybės tarybos sekretorius Simas
Salickas perkirpo juostelę, o kunigas Arūnas Simanavičius muziejų pašventino. Koncertavo Ūdrijos etnografinis
ansamblis „Rūta“.
Karoliai ant Aldonos kaklo yra seniausias muziejaus
eksponatas. Juos iš Amerikos parsivežė Aldonos prosenelė iš tėvo pusės Magdalena Vartanavičienė. Šiems karoliams apie 180 metų, jie labai panašūs į gintarinius, bet iš tiesų pagaminti iš pusbrangio akmens (tiksliai nustatyti, koks tai akmuo, yra
nelengva), yra sunkūs.
Ūdrijos muziejaus atidarymas buvo visuomenės pastebėtas. Atidarymo dalyviai dalijosi įspūdžiais, apie šventę rašė spauda. Tikriausiai todėl eksponatų po to daugėjo. Žmonės atnešdavo, atveždavo senovinių, nenaudojamų daiktų, džiaugdamiesi, kad nereikės jų išmesti.

Audimo staklės, kurioms apie 100 metų

Aldona ir
Rimvydas
Černiauskai,
Ūdrijos miestelio
ir apylinkių
muziejaus įkūrėjai
ir šeimininkai
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120 metų senumo kultuvė
Įranga sviestui mušti

Senoje skrynioje rastos juostos

Šukos linų pluoštui šukuoti

Smetonos laikų butelių kolekcija

Įvairūs namų apyvokos daiktai

Ližė, naudojama duonai kepti,
skirta pašauti duonos kepalą į
krosnį

Apie 100 metų lininiai rankšluosčiai
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Aldona Černiauskienė
prie verpimo ratelio

Kiekvienas daiktas atsinešdavo ir savo istoriją, o gal ir jį lietusių rankų
energijos dalelę. Muziejui senovinius daiktus dovanojo ne tik ūdrijiškiai, čia taip pat yra eksponatų iš Vilkaviškio, Marijampolės, Alytaus,
Kalvarijos, Lazdijų, Nedzingės...
Muziejuje labai svarbūs ten sukaupti eksponatai. Kadangi visko
parodyti neįmanoma, tačiau bent dalį parodyti yra būtina.
Muziejuje yra daug lovatiesių – austų, nertų ir siuvinėtų; taip pat
daug senų knygų, laikraščių; daug senovinių buities rakandų ir t. t.
Kai kurių iš jų paskirtį ne iš karto išeina nustatyti, ne iš karto suprantama, ką su jais galima dirbti ir ką su jais dirbo... Visam tam turtui jau
trūksta vietos. Šeimininkai svarsto, kaip galima būtų panaudoti svirno
pastogę, o gal galima daiktus eksponuoti prie svirno sienos prisiglaudusiame garaže?
Muziejus turi savo lankytojų atsiliepimų knygą, kurios pradžioje
yra pačios Aldonos Černiauskienės įrašas. Toje knygoje yra daug padėkų ir labai šiltų atsiliepimų apie muziejų.
Černiauskų muziejų dažnai aplanko Ūdrijos pagrindinės mokyklos mokiniai, kuriems toks apsilankymas – edukacinės pamokėlės.
Aldona vaikams parodo, kaip kažkada moterys skalaudavo skalbinius
upėje ar tvenkinyje, naudodamos kultuvę. Taip pat pademonstruoja,
kaip būdavo kuliama su spragilu, kam yra naudojama ližė, sviestmušė
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ir kiti senoviniai rakandai... Tokias pamokėles jinai pradėjo vesti po
vieno pokalbio su ikimokyklinukais. Ji paklausė vaikų, ar jie žino, kam
buvo naudojama kultuvė. Vaikai labai rimtai svarstė ir pagaliau vienas
nutarė, jog su ta kultuve senovėje tikriausiai mušė neklaužadas vaikus.
Teko pademonstruoti, kam iš tikrųjų tas įrankis naudojamas.
Atsiliepimų knygoje yra nemažai Ūdrijos pagrindinės mokyklos
mokinukų ir mokytojų nuomonių bei padėkų. Knygoje yra ir buvusio
LR seimo nario Antano Nedzinsko, žurnalisto Jurgio Kochansko padėkos. Paliko knygoje įrašus grupės lankytojų iš Vilkaviškio, Alytaus,
Jonavos, Marijampolės, Kauno... Jau tapo įprasta, kad ūdrijiškiai savo
svečiams būtinai parodo Černiauskų muziejų – taip muziejų aplanko
žmonės iš vis įvairesnių vietovių. Tokiu būdu knygoje atsirado svečių
iš Rusijos, Barnaulo, ir svečio iš Prancūzijos padėkos.
***
Aldonos ir Rimvydo Černiauskų gyvenimo istorija gniaužia kvapą ir visai nenuostabu, jog jie taip nesavanaudiškai kūrė ir įkūrė miestelio ir jo apylinkių muziejų.
Šių žmonių istorija tokia. Jauna Černiauskų šeima susilaukė labai
laukto kūdikio. Pagyvenęs kelias dienas ligoninėje jų sūnelis mirė. Tai
buvo didelis smūgis abiem, bet jaunystė tuo ir žavi, kad jos metu greičiau susidorojama su liūdesiu ir sugebama tikėti ateitimi. Ir Aldona, ir
Rimvydas tikėjo susilauksią savo mažylių. Kažkodėl likimas nusprendė kitaip: vienas po kito pasitaikę trys persileidimai pamažu jaunos
šeimos gyvenimą vedė į neviltį. Aldona dirbo miestelio siuvykloje siuvėja, darbas jai patiko, atlyginimas buvo normalus – trūko tik šeimos.
Kai jau abu, galima sakyti, neteko vilties susilaukti savo atžalėlių,
paskambino iš Vilkaviškio Aldonos sesuo, kuri dirbo kūdikių namuose. Ten atsirado du vaikeliai – broliukas ir sesutė, kurių atsisakė tikra
mama. Visas kūdikių namų personalas labai gailėjo tų mažylių ir ieškojo jiems gerų įtėvių.
Štai tada sesė pagalvojo apie Aldonos šeimą. Ji puikiai žinojo apie
sesės ir svainio didelį troškimą turėti vaikų. O gal?.. Ilgo pokalbio
telefonu nereikėjo, Černiauskai nusprendė nuvažiuoti, pasižiūrėti, o
paskui pamąstyti – čia juk didelė atsakomybė. Kūdikių namų administracija pasiūlė pirmiausia pasiimti vaikučius tik susipažinti, nors Aldonos akys žiūrint į mažuosius drėko nuo besikaupiančių ašarų. Kodėl
taip? Kodėl atsiranda motinų, kurios pagimdo ir numeta vaikus kaip
nereikalingus daiktus?.. Važiuojant namo iš Vilkaviškio Rimvydas pasiūlė žmonai nupirkti ką nors skanaus vaikams. Sustojęs prie pakelės
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parduotuvės jis jau lipo iš automobilio, tik staiga suriko berniukas:
„Tėveli, ar jau tu mus palieki?“ Taip buvo galutinai atrakinta spyna į
Černiauskų širdis ir jau, net neprivažiavę savų namų, abu žinojo, kad
nereikalingas joks išbandymo laikotarpis, kad tai – jų vaikai.
Po neilgo laiko tarpo vėl paskambino susirūpinusi Aldonos sesė
– ta pati mama paliko ligoninėje ir trečią berniuką. O gal jį galima
priglausti prie broliuko ir sesutės? Labai nedrąsiai išsileido į kelionę
Černiauskai, svarstė – ar ne per drąsu... Nuvažiavo... Paėmusi kūdikį
ant rankų ir pamačiusi jo akis Aldona iš karto suprato, kad jau turi tris
vaikus. Užaugino visus tris... Neslėpė nuo vaikų tiesos, paaugusiems Scholastika
Kavaliauskienė
papasakojo jų gyvenimo istorijas, bet tai tikriausiai tik sustiprino vaikų pagarbą ir meilę tėvams.
Tėvų idėją rinkti ir kaupti įvairius senovės daiktus, primenančius
praeitį ir žmones, kurie tais daiktais naudojosi, vaikai labai palaikė, ir
dabar jie didžiuojasi Ūdrijos miestelio Černiauskų muziejumi.
Nuotraukos autorės.
Scholastika Cibulskaitė-Kavaliauskienė (g. 1943 m. Klydžionių
kaime, Alytaus raj.) – poetė, rašytoja. Mokėsi Butrimonių vidurinėje mokykloje, vėliau Daugų žemės ūkio technikume. Išleido devynias eilėraščių knygas
suaugusiems, dvi – skirtas vaikams, du dainynėlius, keturias knygas dokumentinės prozos. Sudarė Jono Arbačiausko prisiminimų knygą Iš kartos į kartą
(2013) ir kartu su Genovaite Švabiene knygą Tarškutis. Muzikos, dainos ir
šokio kelyje (2012). 2013 metais pasirodė S. Kavaliauskienės romanas Vargo
bitės, o 2016 – poezijos knyga Sidabriniais voratinklių tiltais.
Gyvena Alytuje.
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Lietuviškos salos Gudijoje
Per paskutiniuosius šimtmečius lietuvių gyvenamųjų vietų mažėjo. Mažėjo teritorija, mažėjo ir tautiečių skaičius. Didžiausia asimiliacija vyko rytinėje pusėje. Rytuose, dabartinėje Gudijoje, yra dvi išlikusios lietuviškos salos. Tai – Gervėčiai ir Pelesa.
Jau penktą dešimtmetį artimai bendrauju su Pelesos bendruomene. Dar 1976 metais šį kraštą aplankiau lydimas Dzūkijos istorikų,
Sibiro tremtinių. Lankiausi Gardino srityje, Varėnavo rajone, Pelesos
kaime, pas šio kaimo šviesuolę Mariją Kruopienę. Gyveno ji mažame
mediniame namelyje, statytame po Pirmojo pasaulinio karo. Gyveno
sunkiai, o tiksliau – skurdžiai. Ji privalėjo dirbti kolūkyje laukininkystės darbus, su kauptuku ar šakėmis rankose. Tai buvo pats sunkiausias darbas tuometiniame sovietmečio kaime. Už gaunamą atlyginimą
buvo sunku pragyventi. Gudijos kolūkiečiams buvo skirtas tik 30 arų
pasodybis sklypas, kuriame jie sodino bulves ir daržoves. Karves žmonės ganydavo bendrose ganyklose, kaip ir visi karvių laikytojai, eilės
tvarka. Paruošti žiemai šieno žmonės nuolatinio sklypo neturėjo, jis
būdavo paskirtas tik rudenį. „Nepaklusniesiems“ kolūkiečiams sklypą skirdavo vėlai rudenį, kai rudeninė saulė žolės nebeišdžiovindavo.
Koks buvo šios moters pragyvenimo šaltinis? Radusi laisvą valandėlę,
ji sėsdavo prie senoviškų staklių ir ausdavo lovatieses, rankšluosčius,
kuriuose būdavo senųjų lietuviškų raštų. Dar po dešimtmečio jos namudės darbus nukonkuravo gudiškoji tekstilės pramonė. Tuomet karvė buvo maitintoja. Moters namuose nebuvo nei šaldytuvo, nei dujinės
viryklės. Dėl savo sunkios materialinės padėties ji nesiskundė, o gal
net nežinojo, kad svetur žmonės geriau gyvena. Jau per pirmąjį susitikimą sužinojau apie jos dvi problemas: kaip įsteigti Pelesoje lietuvišką
bažnyčią ir lietuvišką mokyklą.
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Lietuviškų kaimų vargai prasidėjo, kai buvo panaikintas lietuviškos spaudos draudimas. Tada Pelesa priklausė Rodūnės parapijai. Paaiškėjo, kad pusę parapijos sudarė lietuviai, bet lenkai neleido
lietuviams lietuviškai melstis. Buvo atvejų, kai bažnyčioje lietuviai
buvo sumušti. Lietuviai, neapkentę šių skriaudų, 1923 metais pastatė
Pelesoje savo bažnyčią. Tada jie gavo kunigą lietuvį – Vienožinskį.
Taip pasakojo M. Kruopienė.
Prieš karą Pelesoje baigiau lietuvišką pradžios mokyklą, kurią
greitai uždarė ir įsteigė lenkišką. Septynis skyrius baigiau Rodūnėje
lenkų kalba. Labai norėjau mokytis toliau, bet tai buvo neįgyvendinama svajonė; tėvai gyveno skurdžiai, kaip ir dauguma Gudijos gyventojų.
1939 metais prasidėjo karas. Čia atėjo rusai, tuoj juos išvijo vokiečiai. Tuo metu labiausiai kentėjome ne nuo vokiečių, o nuo
AK. Lenkų partizanų šiame krašte buvo daug, maisto produktus jie
imdavo tik iš lietuvių. Iš visų okupacijų švelniausia buvo vokiečių.
Tada mūsų regionas priklausė Lydos apskričiai, šiame mieste stovėjo
Lietuvos apsauginis pulkas, buvo stiprus lietuvių komitetas, kuriam
vadovavo lietuvis – patriotas Vilčinskas. Vokiečių valdžios nurodymu
buvo atliktas gyventojų surašymas; nustatyta, kad Lydos apskrityje
gyveno 28 000 lietuvių.
Grįžus rusams prasidėjo pragaras. Tik frontui nuslinkus į Lietuvos pusę, mūsų regione pradėta gaudyti vyrus. Jie buvo reikalingi
fronte pakeisti žuvusiuosius. Šiandien sunku įsivaizduoti, kaip šimtai
rusų kareivių eidavo laukais tikrindami kiekvieną krūmą, o priėję sodybą darydavo smulkiausią kratą, po kurios pasigesdavome dingusių
geresnių daiktų.
Po karo mūsų krašte slapstėsi lenkų partizanai; tuo metu jie
mūsų nebeskriaudė, bet kentėjome nuo stribų, kurie ieškojo tų partizanų. Mano vyras Juozas slaptai, netgi man nežinant, palaikė ryšius su Merkio būrio Lietuvos partizanais. Susibūrė dvidešimt vyrų
pelesiškių, kurie sudarė sėsliųjų partizanų būrį. Jie priėmė partizano priesaiką, gavo slapyvardžius. Didžiausias mūsų partizanų
rūpestis ir darbas buvo Lietuvos partizanus aprūpinti maistu ir jį
pristatyti. Matėme, kad Dzūkijoje tarp miškų buvo retai gyvenama, žmonės neturėjo dirbamos žemės, o ir ta, kurią turėjo, buvo tik
smėlynai.
Apie Kruopienės gyvenimo įvykius sužinojau daug kartų pas ją
lankydamasis, o ji visiškai atvira tapo tik suirus Sovietų Sąjungai.
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Rodūnės stribai, enkavedistai mūsų krašte užverbavo daug šnipų. Tam juodam darbui buvo laikinai apgyvendinami keli rusų tautybės žmonės, kurie atlikę judošiaus darbą nepastebimai dingdavo.
Vietiniai lenkai irgi tarnaudavo rusų valdžiai, jie dar buvo neužmiršę
prieškarinių lietuvių–lenkų kovų. Kuriantis Lietuvai po Pirmojo pasaulinio karo pelesiškiai buvo subūrę šaulių būrį, kuriam vadovavo
J. Radziulis.
Pradėti suiminėti mūsų partizanai, jie teisti Gardine. Jie nuteisti
po 25 metus praleisti priverstinio darbo stovyklose ir po 5 metus būti
ištremti. Atsitiktinai mes su Juozu likome neareštuoti. Mano vyras
bandė išvykti iš Gudijos ir prisijungti prie Lietuvos partizanų, tarp jų
kovojo ir keletas pelėsiškių, bet jau buvo suiręs ryšys tarp mūsiškių
ir Merkio būrio.
Prasidėjo mūsų šeimos sunkiausias gyvenimo laikotarpis. Trejų metų sūnelį palikome auginti mamai, o mes keliavome nuo vieno
rajono į kitą, ten, kur turėjome giminių. Nieks nenorėjo ilgai mūsų
priglausti, nes bijojo. Mes neturėjome dokumentų. Tuo metu dažnai
įvairiose vietose žmonės buvo tikrinami, ir neturėdami pasų rizikuodavome būti suimti. Dievas mane saugojo. Besislapstant man gimė
dukrelė, todėl pasidarė dar sunkiau. Ne kartą darant kratas tik per
stebuklą likdavome nesuimti.
Kartą, mūsų nuostabai, mus susirado vyro Juozo sesuo ir kvietė brolį slapta atvykti į namus, kuriuose ji norėtų su savo vyru apsigyventi. Vieną dieną Juozas nuvyko į tėviškę... ir buvo nušautas.
Tai buvo 1950 metais. Juozą nušovė jo sesers vyras. Jam buvo stribų
duotas ginklas ir pavesta užduotis nušauti svainį. Vyro kūną išvežė
į miestelį ir šiandien vis dar nežinau, kur jo kapas. Nuo žudiko nusigręžė visi žmonės, netgi ir tie, kurie prijautė rusų valdžiai. Nepakęsdamas žmonių neapykantos žudikas su žmona išvyko į Kareliją.
Aš su mažu vaiku iš viso slapsčiausi beveik penkerius metus (be
dviejų savaičių). Buvo paskelbta amnestija, kuri buvo palanki moterims, turinčioms nepilnamečių vaikų. Nelabai aš pasitikėjau šia
amnestija, bet penkerius metus buvau nemačiusi vyresniojo vaiko, o
mergaitei buvo sunku gyventi su manimi. Kur tik prisiglausdavome,
reikėjo sunkiai dirbti gaunant tik maisto. Ir tas valgis būdavo tik tai,
kas atlikdavo nuo šeimininkų stalo.
Nuėjau užsiregistruoti. Saugumas stengėsi mane užverbuoti –
griežtai atsisakiau; tada jis užverbavo mano kaimynę, kad ji sektų
mane.
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Lankausi pas Kruopienę su rašytoju. 1985 metų rudenį aš pakviečiau tuo metu buvusį populiarų rašytoją Vytautą Petkevičių važiuoti
į Pelesą pas Mariją Kruopienę. Ilgokai viešėjome, rašytojas įrašinėjo
tai, ką Marija kalbėdavo. Pro namus su dviračiu pravažiavo žmogus.
Kruopienė pasakė, kad šitas žmogus mane seka ir skundžia. Mes į jos
žodžius visiškai nekreipėme dėmesio, bet už valandos paaiškėjo, kad
šeimininkė buvo teisi. Važiuojant namo Rodūnės miestelyje stovėjo
milicininkas. Jis jokių mašinų nestabdė, tik mus. Kadangi važiavome
tarnybiniu automobiliu, milicininkas pradėjo kibti, kodėl kelialapis
parašytas lietuvių kalba. Tada iš mašinos išlipo V. Petkevičius, išsitraukė SSRS Rašytojų sąjungos bilietą ir pasakė, kad rinko medžiagą
apie tautų draugystę būsimam savo romanui. Jis pasiūlė milicininkui
paskambinti į Baltarusijos Rašytojų sąjungą.
Milicininkas sumišo ir nežinojo, ką daryti. Paėmęs vairuotojo
kelialapį, mums pasakė laukti, o pats nubėgo su viršininku pasitarti.
Greitai nuvažiavome palikę ir kelialapį.
M. Kruopienės legalus gyvenimas laisvėje
Legaliai laisvėje gyvenanti Marija Kruopienė pradėjo atvirai kovoti su Gudijos valdžia, reikalaudama atidaryti Pelesoje lietuvišką mokyklą ir leisti lietuviams turėti bažnyčią. Lankėsi ji Varėnavo rajone,
Gardine. Nieks su ja nekalbėdavo, varydavo iš kabinetų, gąsdindavo
kalėjimu.
Valdžia norėjo parodyti, kad respublikoje ji yra vienvaldė. Iš karto atsakė į prašymus, Pelesos bažnyčios bokštą su galingu traktoriumi
nugriovė, o į bažnyčią kolūkis supylė grūdus. Tuo dar nepasitenkino
– toliau kerštavo. Pelesos kaimų žmonės giliai tikintys, jų kiemuose,
kryžkelėse nuo seno stovi kryžiai. Sudaryta kolūkio komunistų grupė,
prisidengdami nakties tamsa, pjovė kryžius, krovė į sunkvežimį ir vežė
į mišką sudeginti. Tik viename Laliušių kaimo name kalvis Žukauskas su kirviu atsistojo prie kryžiaus. Komunistai nedrįso jo pjauti, bet
po kelių dienų kryžius buvo iškastas ir nuneštas į netoliese stovintį
sunkvežimį. Kiti gyventojai bijojo priešintis, nes galėjo sulaukti dar
didesnių represijų.
Kruopienė nenuleido rankų, važiavo į Maskvą reikalaudama lietuviškos mokyklos ir maldos namų, apskundė Gudijos valdžios darbus. Maskvoje ją mandagiai išklausydavo, žadėdavo perduoti informaciją Gudijos valdžiai, bet viskas likdavo taip, kaip buvę. Po vizito
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į Maskvą Gardino vadovai nežinodavo, kaip man atkeršyti, todėl
tik gąsdindavo kalėjimu, psichiatrine ligonine. Tiesa, vieną kartą iš
Maskvos atvyko delegacija įsitikinti, ar tikrai čia yra lietuvių ir ar
mokame lietuvių kalbos – Gudijos valdžia teigdavo, kad čia jokių lietuvių nėra. Komisija tą kartą rado būrį vyrų, kurie dalgiais pjovė
kolūkio pievą, o moterys – pjautuvais javus. Buvo įrodyta, kad čia tik
lietuviai gyvena, bet ir toliau niekas nesikeitė.
Pelesos globėjas profesorius Tadas Ivanauskas
Nieko aš viena nebūčiau padariusi, jeigu ne profesoriaus Tado
Ivanausko pagalba. Profesorius buvo gimęs ir augęs Gudijoje, netoli Pelesos, Lebiotkos dvare, buvo turtingo bajoro-dvarininko sūnus.
Jaunystėje jis mokslus baigė Paryžiuje, nemokėjo lietuviškai nei žodžio, o vėliau tapo Lietuvos valstybės kūrėju, patriotu, labai daug
pasidarbavo Lietuvos labui. Jis finansuodavo mano keliones į Maskvą, nurodydavo, į kokią ministeriją eiti ir pas ką. Vietiniams lietuviams užsakydavo laikraščių ir žurnalų, atveždavo lietuviškų knygų,
gėlių sėklų, vaismedžių sodinukų, o mokiniams per Naujuosius metus
– dovanėlių. Gabesniems vaikams padėdavo įstoti į Vilniaus ir Kauno
aukštąsias mokyklas, mokėdavo stipendijas. Ėjo su mumis pas Lie-
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tuvos švietimo ministrą prašydamas, kad Pelesoje Lietuvos švietimo
ministerija įsteigtų lietuvišką mokyklą. Tada įsitikinau, kad Lietuvos
ministrai nei jokios galios, nei valios neturėjo.
Prisimenu ir labai liūdną momentą. Atvažiavo pas mane profesorius su gražiu tarnybiniu automobiliu, su vairuotoju ir pakvietė mane su juo aplankyti savo tėviškę, Lebiotkos dvarą. Nuvykus į
vietą prie automobilio prišoko vaikų internato direktorius, su baime
galvodamas, kad atvažiavome jo darbo tikrinti. Prisistačiau, kad aš
vietinė, o šis žmogus – turistas iš Lietuvos. Direktorius su atlėgusia
širdimi nuėjo su savo darbo reikalais. Ivanausko gimtajame dvare
tada buvo įkurtas mokinių internatas. Vaikščiojo po kambarius profesorius. Patalpos atrodė prastai: sienos išgriautos, kai kur nebuvo
durų. Tik virtuvėje radome apšiurusį parketą, kuris išliko nuo anų
laikų. Prislopintu balsu kalbėjo profesorius lyg man, lyg sau. Va, pasakodavo jis, šitame kambaryje dažniausiai būdavo jo mama ir kai
jie, jos vaikai, mamos nepaklausydavo, ji labai verkdavo. Ir staiga
profesorius garsiai pravirko... Važiavome namo tylėdami, profesorius paskendęs savo mintyse. Jo tėvai buvo pavyzdingi dvarininkai,
tėvas baigęs aukštuosius mokslus, vaikai užsienyje įsigiję išsilavinimą.
Tik Marijos Kruopienės dėka lietuvybė Pelesos krašte išsilaikė iki
mūsų dienų. Iš Lietuvos kunigai slapta atvažiuodavo ir žmonių na-
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muose laikydavo šv. Mišias, atlikdavo bažnyčios patarnavimus. Baigę
Pelesos lenkiškąją mokyklą jos rūpesčiu tolimesnį mokslą vaikai tęsdavo Lietuvos Marijampolio vidurinėje mokykloje.
Aš mačiau, kad Pelesos krašto ir Punsko žmonės daug kuo panašūs. Suorganizavau šių bendruomenių susitikimą, tik reikėjo žmones
iš Pelesos parsivežti ir nuvežti. Pelesiškiai buvo subūrę kaimo saviveiklos giedotojų grupę. Mūsų žmonės su įdomumu klausėsi jų dainavimo, stebėjosi, kad taip juk dainavo jų seneliai, o kai kurių giesmių net
nebuvo girdėję.
Besivaišinant prie stalo, besikalbant ir pasirodė, koks didelis skirtumas tarp punskiečių ir pelesiškių. Turtingiausias Pelesos vyras pasigyrė, kad gyvena turtingiausiai; dirba eiguliu, turi dvi karves ir miško
proskynose pasiruošia šieną žiemai. Jeigu Kruopienė nebūtų pažįstama, iš to, kaip ji kalbėjo, buvo galima pagalvoti, kad ji – aukštosios
mokyklos dėstytoja. Ilgai tą vakarą bendravo „užsienio“ lietuviai. Prisimenu punskiečio Gedimino Kraužlio žodžius: „Esu šiandien prislėgtas, nežinojau, kad yra tautiečių, taip sunkiai gyvenančių.“
Laikai keičiasi...
Griuvo Sovietų imperija. Vilniuje 1988 metų rugsėjo mėnesį
vyko Sąjūdžio Steigiamasis suvažiavimas. Į tribūną išėjo kalbėti Marija Kruopienė. Tik iš jos kalbos daugelis rūmuose sėdinčių žmonių
sužinojo, kad už Lietuvos ribų gyveno lietuvių ir kokia sunki buvo
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jų padėtis. Gudijoje irgi prasidėjo politinis atšilimas. Jie pelesiškiams
grąžino apgriautą ir apleistą bažnyčią. Lietuva rūpinosi, kad bažnyčia
būtų prikelta naujam gyvenimui. Kruopienė vyko į Kauno vyskupiją
prašyti, kad bažnyčioje tarnautų kunigas lietuvis. Lietuvos kunigai į
kaimyninę šalį vykti nenorėjo, nes žinojo apie katalikų padėtį toje šalyje. Marija pati surado kunigą, kuris ryžosi misionieriškam darbui.
Nenuilstanti pelesiškė daugiau gyveno Vilniuje negu namuose.
Dabar jos rūpestis buvo atstatyti bažnyčią ir įsteigti lietuvišką mokyklą.
Pelesoje prie suremontuotos bažnyčios kūrėsi nauja gyvenvietė.
Pastatytas vidurinės mokyklos pastatas, kuriame rasta vietos mokinių
bendrabučiui, valgyklai. Klebonui gyventi įkurta nauja klebonija. Taip
pat įkurtas sveikatos punktas, nauji nameliai mokytojams. Visi mokytojai atvyko iš Lietuvos, tai – itin besiaukoję mokytojai. Jie paliko
Lietuvoje šeimas, ir įsikurti niekada nebūna lengva. Vietiniai gyventojai ne visi norėjo leisti vaikus į mokyklą, manydami, kad lietuviškai
mokyklai neleis ilgai gyvuoti.
80 metų Marijai Kruopienei
2000 m. sausio 1 d. Pelesoje buvo dviguba šventė – Naujieji metai
ir Marijos Kruopienės 80-metis. Suvažiavo daug svečių iš Lietuvos,
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susirinko vietiniai. Kiekvieno linkėjimuose Jubiliatei nuskambėjo mintis, kad, jei ne Marijos Kruopienės pastangos, Pelesoje būtų užgesusi
lietuvybė...
Jonas Juravičius (g. 1948 m. Lačionių kaime, Alytaus r.) – agronomas,
visuomenės ir kultūros veikėjas. 1986 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją.
Vadovavo žemės ūkio įmonėms. Jo pastangomis įkurtas A. Žmuidzinavičiaus
muziejus, klojimo teatras, vežimų teatras. Savo jėgomis ir lėšomis 1978 m. įkūrė kraštotyros muziejų, subūrė kraštiečių klubą. Prasidėjus atgimimui, aktyviai
ir drąsiai dalyvavo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės veikloje. Nuoširdus Punsko ir
Seinų krašto ir čia gyvenančių žmonių bičiulis.
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BRĖKŠTANČIOS LIETUVOS VALSTYBĖS
AUŠROS SPINDULYS
Lietuvos nepriklausomos valstybės 100-mečiui
Laiko toliai neša į istorijos erdves mūsų tautos Didžiavyrių iškiliausius darbus, vainikavusius Tautos-Valstybės prisikėlimą baisiausio
karo nuniokotoje tėvų žemėje. Visa tai vyko Vokietijos karinės okupacinės valdžios aneksijos, kilusių revoliucijų sukelto chaoso Europoje,
prorusiškų jėgų karinės intervencijos, Lenkijos politikų aneksinių siekių bei jų įvykdytos karinės intervencijos etninėms lietuvių žemėms
užgrobti aplinkybėmis ir didžiųjų valstybių politikos, pertvarkant
Europos politinį žemėlapį, diktuojamomis sąlygomis. Tokioje tamsoje
reikėjo titaniškos dvasios stiprybės nepamesti toli toli, vos vos šviečiančio Tautos Aušros spindulio ir atkakliai, pasiaukojamai dirbant eiti
ir vesti į Tautos Ateitį. Kas buvo tie titanai, tie žmonės, tos jėgos, formavusios ir vedusios tautą? Prisiminkime lietuvybės gaivintojų pasėtą
tautos atgimimo idėją, plitusią per Sūduvos didžiavyrių sukurtą „Aušrą“, per „Varpo“ aidą, pasklidusį į tautos širdį, ir geriau suvoksime,
iš kur totalios, juodžiausios okupacijos sąlygomis radosi intelektualių
politinių jėgų burtis Tautos ateities vardan.
Karas – baisi nelaimė visais laikais visiems žmonėms. Nuo senų
senovės mūsų tautoje bendra bėda, nelaimė telkė žmones, skatino
ieškoti išeičių, padėti vieni kitiems. Tų tautos žmogiškųjų vertybių
dvasioje buvo steigiami įvairūs šalpos komitetai, draugijos nukentėjusiems nuo karo padėti. 1914 m. rugpjūčio 11 d. buvo įsteigtas Laikinasis lietuvių komitetas ir Draugija nukentėjusiems nuo karo šelp-
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ti (vėliau ji vadinosi sutrumpintai LDNKŠ). 1914 m. lapkričio 27 d.
steigiamajame susirinkime dalyvavo 92 asmenys, kurie išrinko Centrinį komitetą iš įvairių lietuvių srovių ir partijų. Į jį buvo išrinkta 14
asmenų: E. Vileišienė, M. Yčas, kun. V. Jezukevičius, A. Janulaitis,
J. Kukta, P. Leonas, D. Malinauskas, J. Mašiotas, kun. K. Olšauskas,
A. Smetona, M. Sleževičius, dr. A. Vileišis, A. Žmuidzinavičius, kun.
P. Dogelis. Centrinio komiteto pirmininku išrinktas Lietuvos atstovas
Rusijos Dūmoje Martynas Yčas (A. Liekis, 2007, p. 401). Iki vokiečių okupacijos pabaigos Lietuvoje veikė 144 draugijos skyriai: Kauno
gubernijoje – 60, Vilniaus – 41, Suvalkų – 41, Gardino – 2 (P. Klimas,
Vilniaus aidas, kalendorius 1916 metams, 1915, p. 28–29).

1 pav. Lietuvių draugijos nukentėjusiems nuo karo šelpti Centrinis komitetas

Prieš vokiečiams užimant Vilnių komitetas pasidalijo į dvi dalis.
Viena jo dalis su komiteto pirmininku Martynu Yču pasitraukė į Rusiją. Kita dalis su vicepirmininku Antanu Smetona pasiliko Lietuvoje,
Vilniuje. Čia į pasilikusio Centrinio komiteto dalį kooptuoti iš kairiųjų
Lietuvių draugijos nukentėjusiems nuo karo gyventojams agronomijos ir teisių pagalbai teikti keturi jos nariai: Mykolas Biržiška, Augustinas Janulaitis, Peliksas Bugailiškis ir inžinierius Steponas Kairys.
Naujuoju Centrinio komiteto pirmininku išrinktas Antanas Smetona.
Draugijos Centrinis komitetas lėšų gaudavo iš Rusijos valdžios per Vidaus reikalų ministeriją, per vadinamąjį Tatjanos komitetą, iš Rusijos
miestų sąjungos, iš Amerikos ir kitų kraštų lietuvių. Lietuvių draugijai
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Tatjanos komitete atstovavo M. Yčas. Pagal Praną Čepėną, paskutiniais karo mėnesiais Tatjanos komiteto Lietuvos draugijos Centriniam
komitetui skiriama pašalpa sudarydavo daugiau kaip 80 % visų gaunamų lėšų.
Turbūt nebus perdėta sakant, kad asmenys, susibūrę į draugijos
Centrinį komitetą, jo padalinių gana platų tinklą Lietuvoje ir Rusijoje,
ne tik atliko tiesiogines pareigas, bet ir altruistiškai aukojosi rūpindamiesi savo tėvynainiais. Toks visuomeninis veikimas ugdė pilietinę
sąmonę ir buvo gera praktinė veiklos mokykla. Nesiplečiant apie tą
jų labai plačią, humanišką ir labai reikalingą veiklą, tiesiog bendram
vaizdui pajusti keletas apibendrinimų: be išlaikomų valgyklų, prieglaudų, moksleivių, studentų bendrabučių, ambulatorijų, ligoninių,
sanatorijų, jie nuomojo dvarus, žemę, daržus ir augino maisto produktus, rūpinosi įdarbinimu, apgyvendinimu, švietimu, teikė medžiaginę
ir dvasinę paramą. Apie Centrinio komiteto reikšmę Martynas Yčas
yra pasakęs: Šiam komitetui, kaip žinoma, teko suvaidinti labai žymų
vaidmenį mūsų tautos gyvenime. Didžiojo karo metu teko pakelti didžiausią paruošiamąjį darbą – mūsų nepriklausomos valstybės atkūrimą. Šio komiteto darbuose buvo kaip tik konsolidavimas visos mūsų
tautos pajėgų, kuris sudarė visą eilę faktorių bendrame išsivadavimo
darbe (Pirmasis nepriklausomos Lietuvos dešimtmetis. 1918–1928 m.
Čikaga, 1955, p. 37).
Dar viena lietuvių tautos dvasinių galių, kultūros ugdytoja buvo
1907 m. balandžio 7 d. iškilaus sūduvio Jono Basanavičiaus iniciatyva įkurta Lietuvių mokslo draugija. Net sunkiais vokiečių okupacijos 1916 metais ji, ilgai svarsčiusi, nusprendė dalyvauti vokiečių organizuojamose etnografinėse parodose, turėdama tikslą populiarinti
lietuvių kultūrą, įsigyti kuo daugiau bičiulių. Buvo stengiamasi deramai paminėti S. Daukanto mirties 50-ies metų sukaktį, K. Donelaičio
200-ąsias gimimo metines. 1917 m., merdint karo ir vokiečių okupacijos nualintam kraštui, draugija, išsirūpinusi Oberosto valdžios leidimą,
surengė Pirmąjį draugijos suvažiavimą, skirtą savo veiklos 10-mečiui.
Jame, be kultūros, istorijos ir kitų temų, buvo aptariama Lietuvos ūkio
atnaujinimo problematika.
Draugija konsolidavo visą krašto inteligentiją, švietė tautą, gaivino jos dvasią, dėjo plytą prie plytos į Lietuvos valstybingumo rūmą. Iš
20-ies 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarų 18 buvo draugijos nariai.
1915 m. rudenį prasidėjusi Vokietijos Lietuvos karinė okupacija sustabdė bet kokį, ne tik politinį, bet ir visuomeninį, veikimą, visi
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2 pav. Lietuvių mokslo draugijos komitetas (1911–1912) Vilniuje

priščiuvę dairėsi į vokiečių okupacinės valdžios pusę ir būrė, kas toliau bus. Bet labai apsidžiaugė „prityrusioji“ sulenkėjusi miesto valdyba ir, kaip teigia Petras Klimas, jie džiaugsmingai puotavo ir giedojo „Jeszcze Polska nie zginęła“, nes 1915 m. rugsėjo 18 d. mieste
pasirodęs garsusis vokiečių karinės administracijos vadovo, generolo
grafo Aleksei Pfeilio atsišaukimas į Vilniaus miesto gyventojus, matyt, kėlė jiems ūpą. Atsišaukimas yra visomis prasmėmis „garsus“ ne
tik lenkiškai miesto valdybai ir panašiems veikėjams. Kartu jis yra laiko žymė, nuo jo pasirodymo datos galime pradėti skaičiuoti lietuvių
patriotų, lietuvių politikų veiklos pradžią okupacijos sąlygomis. Kuo
jis tapo „garsus“, geriausiai galime suprasti jį perskaitę. Taigi vokiečių generolo grafo A. Pfeilio atsišaukimas – plakatas lenkų ir vokiečių
kalbomis (LVO, E. G., 2006, p. 62, dok. Nr. 2). Versta iš: „Litwa pod
czas wojny“ (LPW), p. 7.
Vilniaus miesto gyventojams
Vokiečių karinės pajėgos išlaisvino Vilnių iš Rusijos kariuomenės
apsiausties ir įžengė į šį šlovingą ir tradicijų kupiną miestą.
Jis visuomet buvo šlovingosios Lenkijos Karalystės perlas. Ši
Karalystė susibičiuliavusi su vokiečių tauta. Vokiečių kariuomenė
nuoširdžiai užjaučia lenkų gyventojus dėl jiems tekusių sunkių išmėginimų. Su pasibaisėjimu vokiečių kariuomenė stebi tokius brutalius
ir negarbingus darbus, padarytus rusų valdžios vardu kenčiantiems
gyventojams ir jų turtui. Svarbiausia yra visiems paskelbti, kad degantys kaimai geriausiai nušviečia rusų kariuomenės paliktus pėdsakus. Vokiečių karinės pajėgos stengsis sušvelninti Lenkijos gyventojams karo primestus sunkumus. Taip pat Vilniuje. Kasdieniniai
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rūpesčiai ir visuotinis ramus darbas sulauks pritarimo. Rūpinimasis
saugumu, tvarkos ir ramybės priežiūra turi pasilikti patyrusiose ligšiolinės miesto valdžios rankose.
Tiktai tvarkos pažeidimo atveju, valdžiai nepajėgiant susitvarkyti, bus panaudota karinė jėga.
Iš taiką ir ramybę mylinčių Vilniaus gyventojų tikimės, kad jie
nesiims jokių veiksmų prieš karinius vokiečių dalinius ir jų dabartinę atstovybę. Už tokius veiksmus kariniai nuostatai numato sunkias
bausmes iki mirties bausmės imtinai. Pageidaučiau Vilniuje išvengti
baudžiamosios jėgos panaudojimo.
Tegul Dievas saugo Lenkiją.
Vilnius, 1915 m. rugsėjo 18 d.
Grafas Pfeil
Pastaba. Ar skelbime nurodytą datą, 1915 m. rugsėjo 18 d., galima laikyti Vokietijos kariuomenės Vilniaus užėmimo data, tenka suabejoti, nes dauguma istorikų nurodo, kad vokiečiai į Vilnių įžengė
1915 m. rugsėjo 19 d. Matyt, atsišaukimas buvo parengtas iš vakaro.
Pamatę tokius skelbimus, pasipiktinę lietuvių politikai iš Jono Basanavičiaus, Emilijos Vileišienės, Jono Kymanto, iš besiformuojančio
„Inteligentų būrio“, sudarė delegaciją ir pasiuntė pas Vokiečių karinės
administracijos vadovą generolą A. Pfeilį, siekdami jam paaiškinti, jog
Vilnius yra Lietuvos senas miestas ir čia gyvena lietuviai. Kadangi
vokiečių, sąmoningai ar nesuvokiant realios situacijos, teiginiai, kad
„Vilnius visuomet buvo šlovingosios Lenkijos karalystė perlas“, užkliuvo ir prolenkiškam „Piliečių komitetui“, tai jie taip pat išreiškė
savo nepasitenkinimą, nurodydami, kad Vilnius – ne Lenkijos, o Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sostinė. Šie protestai turėjo poveikį,
nes netrukus visi išklijuoti atsišaukimai dingo. Kiti vokiečių skelbimai
jau buvo spausdinami ir lietuvių kalba.
Šį lietuvių demaršą būtų galima laikyti viešo politinio veikimo
okupuotame Vilniuje pradžia. Turint omenyje, kad vokiečiai į rusų
paliktą Vilnių įžengė rugsėjo 19 dieną, kaip teigia Arvydas Pociūnas,
Marius Pečiulis ir daugybė kitų istorikų, rašančių Pirmojo pasaulinio
karo tematika, ta vieša lietuvių politinė akcija galėjo įvykti 1915 m.
rugsėjo 20 d. Tačiau tai ne tiek svarbu. Gerokai svarbiau pasiaiškinti,
kaip formavosi lietuvių politinio veikimo centras.
Pranas Čepėnas „Naujųjų laikų Lietuvos istorijoje“ (t. II, p. 29)
be užuolankų rašo: <...> 1915 m. rugsėjo 23 d. visos lietuvių politinės
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partijos atskirai nuo lenkų suorganizavo savo slaptą Politikos komitetą [paryškinta mano – K. S.] lietuvių interesams ginti...
Raimundas Lopata įvadiniame straipsnyje „Lietuvos Valstybės
Tarybos 1917–1918 m. dokumentai“, išspausdintame „Lietuvos Valstybės Tarybos protokoluose (1917–1918)“ (Vilnius: Mokslas, 1991,
p. 4), nenurodo tokios apibrėžtos datos ir rašo: <...> Vilniuje partijų
atstovai sudarė Lietuvos politikos centrą (socialdemokratai tuomet
grupavosi atskirai). Centras neturėjo nei nuolatinių narių, nei biuro,
tačiau S. Šilingio iniciatyva jame karštai buvo svarstomos karo problemos ir Lietuvos ateities perspektyvos...
Kaizerinei kariuomenei 1915 m. rudenį užėmus Vilnių, dalis
LDNKŠ CK [Lietuvių draugijos nukentėjusiems nuo karo šelpti Centrinis komitetas – K. S.] su pirmininku M. Yču išvyko į Rusiją, Petrogradą, o Vilniuje likusiems nariams liko vadovauti A. Smetona.
Dar vieną paliudijimą randame Petro Klimo knygoje „Iš mano atsiminimų“ (Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1979, p. 51): <...> visa
daugybė platesnių susirinkimų tame pačiame komitete (Didžioji g.
Nr. 30 ) pas J. Basanavičių (L. Mokslo Draugijoje) ir kitur karštai
svarstė, kas daryti. Pastoviai susispietęs būrys iš visų srovių ir spalvų paskyrė penkių žmonių vykdomąjį komitetą. Šalia A. Smetonos,
J. Šaulio, S. Kairio ir kun. Stankevičiaus patekau ir aš, visų jauniausias [Petras Klimas]. Jo veiklos baras nebuvo apibrėžtas: pati tikrovė
primygtinai kėlė uždavinių virtines...
Tačiau izoliuoti Vilniaus saloje mes tikrai nežinojome, kas yra
toji Lietuva, kuri beveik metus buvo nuo mūsų atskirta ugnies ir
kraujo siena <...>.
Tas „penkių žmonių vykdomasis komitetas“, veikęs su LDNKŠ
CK iškaba, nusprendė pasiųsti į provinciją, į draugijos vietos skyrius,
pagal P. Klimą, „slaptuosius žvalgus“, pasiaiškinti realią padėtį dėl
politinio veikimo – kiek yra išlikę potencialių, veiklių žmonių vietose, kokia krašto padėtis praūžus frontui, tartis su skyriais, kaip steigti
mokyklas, šelpti nukentėjusiuosius ir panašiai. Siunčiami į provinciją žmonės tikra to žodžio prasme buvo slapti žvalgai, nes jie keliavo
prisidengę okupacinės valdžios išduotais leidimais organizuoti maisto
pristatymą į Vilnių. Išgavę iš Vilniaus oberbiurgermeisterio leidimą
– pasą kelionei nuo 1915 m. spalio 13 d. iki lapkričio 1 d. – žvalgai iš
Vilniaus iškeliavo 1915-ųjų spalio 15 d. ankstyvą rytą.
Istoriko Edmundo Gimžausko teigimu, 1915–1916 m. sandūroje
okupacija buvo pavadinta „liberaliuoju okupacijos laikotarpiu“. Įsakymas, draudžiantis bet kokią politinę veiklą, buvo taikomas labai di-
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ferencijuotai, atsižvelgiant į politinę konjunktūrą (LVO, E. G., 2006,
p. 18). Ryškesnė vokiečių okupacinėje valdžioje atsidūrusių lietuvių
veikėjų politinė veikla pastebima nuo 1915 m. gruodžio. 1915 m. gruodžio 19 d. keturiomis kalbomis pasirodė LDK konfederacijos Laikinosios Tarybos universalas. Vilniuje nuo 1909 m. veikė kultūros draugija,
Vilniaus lietuvių susivienijimas „Rūta“ (Gedimino prospekto pastate
Nr. 22). Ją įkūrė Mykolas Sleževičius, siekdamas vienyti ir kultūriškai šviesti Vilniuje ir Vilniaus krašte gyvenančius lietuvius. Draugija turėjo chorą, vokalinį, instrumentinį ansamblius, šokių, vaidintojų
būrelius. Trečiadieniais vykdavo uždari narių vakarai. Tokių vakarų
priedanga veikė diskusijų klubai. Juose dalyvavę konservatoriai –
A. Smetona, J. Basanavičius, A. Stulginskis, kunigai P. Dogelis, J. Kukta, J. Stankevičius, radikalai – J. Šaulys, J. Vileišis, S. Kairys, A. Janulaitis ir besiblaškantis tarp šių grupių P. Klimas būrėsi prie neformalaus „Inteligentų būrio“ Lietuvos reikalams svarstyti. Pasak J. Šaulio,
iš pradžių tarp Vilniaus veikėjų buvo „palaidi pasikalbėjimai“. Toliau,
kilus kai kurių praktinių klausimų, buvo sudaryta tikslesnė grupė,
kuri pamažėl kooptavo vietinius inteligentus. Brendo mintis išreikšti
protestą prieš okupantų siautėjimą, kelti lietuvių dvasią, siekiant laisvės. Petro Klimo liudijimu, jis pasišovė parašyti pirmą atsišaukimą.
1916 m. balandžio 9-osios naktį P. Klimo atsišaukimą slapta išspausdino Jonas Strazdas savo tėvo senoje, nebedirbančioje spaustuvėje Vilniaus priemiestyje. Apie tai be paties Klimo niekas nežinojo, net ir iš
patikimojo būrio. Atsišaukimo platinimą krašte per patikimus žmones
organizavo J. Strazdas. Autoriui Petrui Klimui tuo metu tebuvo 25 metai ir atsišaukimas išėjo kiek romantizuotas, jausmingas, bet istoriškai
teisingas, dvasiškai imlus ir labai reikalinga to laikmečio aplinkybė
žadinant tautiškumą ir laisvos Lietuvos idėją. Geriausiai tai galima patirti tik skaitant patį atsišaukimą, kuris yra ganėtinai ilgas, todėl tenka pasitenkinti jo kai kuriomis ištraukomis iš Petro Klimo knygos „Iš
mano atsiminimų“ (p. 90–92), išleistos 1979 m.
LIETUVIAI!
Ar yra pasaulyje kas būtų tiek prisikentėjęs, tiek vargo išvargęs, kiek mes, lietuviai, savo žemėje? Dar žiloje senų senovėje mus
skaudė, plėšė ir žudė piktieji kryžiuočiai. Ir mūsų tėvų tėvai, seniai
ir proseniai, prieš juos savo laisvę gindami, savo krauju, kaip rasa,
kaip lietumi apšlakstė kiekvieną savo tėvynės pašalėlį. Betgi neliko
jie kryžiuočių vergučiai! Ir niekuomet jie nesidavė, kad jų žemėje kitas būtų kas, ne jie patys ponai. Niekuomet nesileido, kad jųjų krašte
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bet kas svetimas lietuvį valdytų ar naudotų. Užtat per ištisus amžius
jiems teko grumtis su savais kaimynais dėl krašto laisvės...
Ilgos nepabaigiamos kovos ilgainiui nuliežė kraštą, nustelbė
stangias jėgas, perlaužė Lietuvos stiprybę. Neišturėjome. Mus draskė. Rytų ir šiaurės milžinas [Rusija – K. S.] paveržė mums žemę, atėmė laisvę, pančiais apkalė. Pietų pusės tariamieji mūsų talkininkai
[Lenkija – K. S.], patys likę belaisviais, čia pat, mūsų tarpe, tykojo
mums lietuviams dvasią išplėšti. Griežti vakarų kaimynai [Vokietija
– K. S.] pamažėli, mažomis dalelėmis naikino mūsų brolius Prūsuose...
Bet viena visados atminkime. Ligi ant mūsų svetimi ponai turės
valią, ligi jie – ne mes – čia šeimininkai būsime, ligi rusai, vokiečiai
ar lenkai mus valdys ir gainios, o mes nesusipratę, iškrikę jiems tebetarnauti turėsime, – visa paliks senoviškai ir vargams niekuomet
galo nematysime...
Gi tuo tarpu čia mes esame savojoje žemėje, tėvų ir protėvių iš
senovės paliktoje, mes turime visai savotišką, ypatingą kalbą, savo
bendrų vargų ir džiaugsmų praeitį, savuosius papročius, savo būdą,
palinkimus, savąjį ūkį...
Tik laisvi palikę, svetimų tautų nevarinėjami ir negrumiami, tik
laisvi valdovai laisvoje savarankiškoje Lietuvoje tegalime savo gyvenimą tinkamai susitvarkyti ir, kaip kitos nepriklausomos pasaulio
tautos, sau gražią ateitį nukloti...
Uždekime dvasioje laisvos, nepriklausomos Lietuvos obalsį ir jo
vardu vienybėje kietai kits kitą remkime!
Tegyvuoja susipratusi ir laisva Lietuva!
Laisvosios Lietuvos kovotojai
Atsišaukimas paplito, buvo dauginamas hektografais, ranka perrašinėjamas. Jis, pagal kunigą Povilą Dogelį (1877–1949), Lietuvių
draugijos nukentėjusiems nuo karo šelpti CK sekretorių, Vilniaus
konferencijos sekretorių, darė poveikį, ypač Suvalkijoje. Čia žmonės
pradėjo priešintis rekvizicijoms, vokiečių policijos ir jų valdininkų savivalei. Tokio pasipriešinimo metu Geisteriškių kaime, Keturvalakių
apylinkėse, buvo nukautas policijos viršininkas (komisaras), keli policininkai buvo sužeisti, apylinkėje buvo nupjauti telefono laidai. Kaip
prisimena P. Klimas, 1916 m. pabaigoje parvažiavo į tėviškę iš Vilniaus „susimedžioti“ sviesto, lašinių, ginantis nuo Vilniaus badmečio,
susitiko su vietos jaunimu pasikalbėti apie okupantų savivalę. Prieš
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Kalėdas išsirūpino leidimą „šeinę“ kelionei iš Kalvarijos, vienos apskrities, į kitą – Vilkaviškio, o iš ten traukiniu į Vilnių ir net privalomai
„išsiutėliavęs“ miesto pirtyje atsisveikindamas vakarojo su saviškiais.
Staiga į trobą įsiveržė vokiečių kareiviai, vadovaujami Marijampolės
kreishauptmanno (apskrities viršininko), suėmė P. Klimą, kaltindami
jį atvežus iš Vilniaus atsišaukimus, kurstančius maištą prieš vokiečių valdžią, armijos užfrontę, ir pasodino į Vilkaviškio kalėjimą. Čia
P. Klimą vokiečiai išlaikė apie tris mėnesius, bet neįstengę pagrįsti kaltinimų atsišaukimų rašymu jį paleido. Kalėjime jis susitiko su iš Geisteriškių suimtais jaunuoliais. Keli iš jų vokiečių buvo sušaudyti.
Aiškėjant vokiečių okupacinės valdžios aneksionistiniams, kolonizaciniams siekiams, 1916 m. balandžio pabaigoje „Inteligentų
būrys“ persitvarkė į „Lietuvos diplomatijos grupę“. Į ją susibūrė 12
asmenų: Jonas Basanavičius, Juozas Bakšys, Mykolas Biržiška, Povilas Dogelis, Augustinas Janulaitis, Steponas Kairys, Petras Klimas,
Antanas Smetona, Juozas Stankevičius, Aleksandras Stulginskis, Jurgis Šaulys, Jonas Vileišis. Minėtieji politikai tapo visų lietuvių veikėjų
centro užuomazga, formuojančia taktiką palaikant santykius su vokiečių okupacine valdžia ir kuriančia Lietuvos siekių strategiją. Šios grupės vadovaujantysis branduolys gerai suvokė, kad bent pradžioje teks
žaisti pagal okupacinės valdžios diktuojamas sąlygas, kurios dažnokai
bus koreguojamos priklausomai nuo besiklostančios situacijos karo,
diplomatijos bei slapto karo frontuose ir santykių balanso tarp „karo
partijos“ bei civilinės valdžios, formuojant einamąją politiką okupuotuose kraštuose, siekiant praplėsti Vokietiją tiesiogiai aneksuojant teritorijas arba jas prijungiant prie Vokietijos politinėmis, ekonominėmis
priemonėmis.
Vienas iš vadovaujančiųjų generolų „karo partijoje“, Ludendorfas, pagrindinis Lietuvos aneksijos ideologas, savo prisiminimuose
rašo: Dėl literatūros trūkumo vietos gyvenimo sąlygų klausimais mes
šio krašto ir jo gyventojų nepažinom visiškai ir žiūrėjom į jį kaip į
visiškai mums naują pasaulį...
Bet, reikia pasakyti, vokiečiai mokėsi iš savo klaidų. 1916 m. kovo
9–11 d. Vilniuje jie surašė gyventojus, siekdami išsiaiškinti Vilniaus
gyventojų skaičių, jų nacionalinę sudėtį. Matyt, to reikėjo ne tik kuriant aneksinius planus, bet ir ūkiniu-ekonominiu požiūriu, nes, nepaisant labai griežto režimo, prekiaujant maisto produktais vis sunkiau sekėsi miestą aprūpinti maistu. Surašymo metu lenkai stengėsi
visokiais būdais padidinti savo tautiečių skaičių, parodyti, kad lenkai
mieste yra pagrindinė gyventojų dalis. Atliekant surašymą lenkų su-
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rašinėtojai aiškiai persistengė – beveik visi Vilniaus miesto gyventojai
katalikai buvo užrašyti kaip lenkai. Todėl lietuviai 1916 m. kovo 19 d.
Vilniaus miesto oberbiurgermeisteriui įteikė protestą.
Vokiečiai tęsdami pavergtųjų „tautų gynimo“ akciją Šveicarijoje, Lozanoje, su J. Gabrio ir F. Roppo pagalba 1916 m. birželio 27–
29 d. surengė tarptautinę antirusiško pobūdžio konferenciją, kuri vėliau įgavo trečiojo Tautybių lygos kongreso vardą. Tarpininkaujant
Vokietijos užsienio reikalų ministerijai, Oberosto karinė administracija sutiko į konferenciją išleisti tris lietuvius. Nors lietuviai ir nežinojo
konferencijos rengimo aplinkybių, bet nutarė joje dalyvauti ir išplatinti savo balandžio 29 d. parengtą tekstą. Buvo sutarta, kad į konferenciją važiuos A. Smetona, S. Kairys ir J. Šaulys. Į Šveicariją atvyko
JAV lietuvių atstovai – kunigas V. Bartuška, dr. J. Bielskis. Prieš konferencijos pradžią susirinkę lietuviai kartu su J. Gabriu parengė deklaraciją, pavadintą „Nepriklausomybės deklaracija tautų konferencijai
Lozanoje“. Kongrese, be lietuvių, tik suomiai ir lenkai deklaravo norą
turėti nepriklausomas valstybes, kiti tenkinosi autonomija. Politiškai
tokia deklaracija vokiečiams buvo naudinga spaudžiant Rusiją į separatines derybas dėl karo baigties, turint omenyje Rusijos Vasario
revoliuciją ir beprasidedantį joje politinį chaosą bei dvivaldystę. Bet
pirmiausia tai buvo labai naudinga Lietuvai ir jos besiformuojančiam
politiniam branduoliui, nurodžiusiam, viešai deklaravusiam nepriklausomos valstybės siekį ir dėl to susitaikiusiam su vokiečių politine
veidmainyste. Apie tai byloja Jurgio Šaulio 1917 m. rugpjūčio 1 d.
Organizacijos komiteto Lietuvių suvažiavimui sušaukti pirmajame posėdyje pateikto pranešimo ištraukėlė: Iš pradžių tai deklaracijai buvo
pateiktas projektas pačių vokiečių sutaisytas. Mūsų kuopa jį saviškai
pertaisė (nors toji deklaracija – redakcija laikraščiuose nespėjo pasirodyti, Vilsonui betgi pateko). Ten nusiskundėme ant rusų padarytų
karo jeibių, nes [nors], būdami bešališki, būtume turėję ir ant vokiečių skųstis, o to nebuvo leista (Lietuvos Valstybės Tarybos protokolai
1917–1918. Vilnius: Mokslas, 1991 (toliau sutrumpintai LVTP), dok.
Nr. 1, p. 33–34).
Lenkų pretenzijos į Vilnių, jo kraštą prasidėjo su pirmąja vokiečių okupacijos diena, bet tos pretenzijos dar labiau suaktyvėjo, kai
Vokietijos kancleris Th. Bethmann‘as-Holvegas, siekdamas greičiau
išprovokuoti Rusiją separatinės taikos deryboms, ėmė propaguoti buferinės Lenkijos valstybės su Vilniumi ir teritorijomis į rytus idėją ir
1916 m. lapkričio 5 d. paskelbė Lenkijos Karalystės manifestą. Žinoma, tai kirtosi su „karo partijos“ Oberosto teritorijos aneksiniais pla-
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nais (apie Vokietijos civilių politikų ir kariškių tarpusavio prieštaravimus dėl okupuotų kraštų ateities žr. plačiau Gimžauskas, E. Vokiečių
demokratijos šauklys M. Erzbergeris Vasario 16-osios kontekste. Lietuvos istorijos metraštis 2004, t. 2, Vilnius, 2005). Tais klausimais
politinių pozicijų trintis tarp Vokietijos kariškių ir civilinės valdžios
1916 m. buvo dar nedidelė, tačiau vėliau ji vis gilėjo. Lietuvių veikėjų „diplomatijos grupei“ vėrėsi viena iš galimybių pasinaudoti tais
prieštaravimais, maskuojant savo politinius tikslus, siekiant valstybingumo. Oberosto karinė administracija pasiekė, kad, 1916 m. lapkričio
5 d. skelbiant Lenkijos Karalystės pripažinimo manifestą, visiškai nebūtų apibrėžtos karalystės sienos, ir ėmėsi žygių silpninti lenkų įtaką
Oberosto siekiams. Tais tikslais 1916 m. gegužės 1 d. buvo sujungtos į vieną teritoriją Vilniaus ir Suvalkų karinės valdybos sritys. Dar
1916 m. balandžio pabaigoje baltarusių laikraščio „Homan“ („Garsas“)
cenzorius konfidencialiai informavo J. Šaulį apie antilenkišką vokiečių
kariškių politiką ir paprašė parašyti lietuvių deklaraciją apie požiūrį į
savo ateitį. Buvo nuspręsta būtinai pasinaudoti tokia galimybe.
1916 m. birželio 10 d. „Lietuvos diplomatijos grupė“ parengė ir
įteikė lietuvių atstovų memorialą Vokietijos Rytų fronto kariuomenės
vadui, pavadintą „Lietuvių tautinės minties vystymosi praeityje ir dabartyje apžvalga“ (LVO, E. G., Vilnius, 2006, p. 75–93, dok. Nr. 7). Tai
didelės išliekamosios vertės istorinis dokumentas, apie 17 puslapių.
Šį memorialą, E. Gimžausko teigimu (LVO, E. G., 2006, p. 93), rengė minėta grupė, tačiau didžiausias vaidmuo teko A. Smetonai, kurį,
P. Klimo liudijimu, galima laikyti pagrindiniu dokumento autoriumi.
Be šio memorialo, Vokietijos Rytų fronto kariuomenės vadui birželio
10 d. buvo įteiktas dar vienas memorialas „Dabartiniai lietuvių siekiai“, kurį pasirašė 12 „diplomatijos grupės“ narių. Dokumente gana
glaustai pateikti lietuvių troškimai, kurių santrauką pateikiu žemiau
(LVO, E. G., Vilnius, 2006, p. 97–99, dok. Nr. 8).
Dokumento Nr. 8, „Dabartiniai lietuvių siekiai“, santrauka:
Po to, kai lietuviai antroje 19 amžiaus pusėje pabudo iš gilaus
tautinio miego (plačiąja šio žodžio prasme) ir keletą dešimtmečių
ypatingai sunkiomis aplinkybėmis kovojo dėl savarankiškos kultūros,
remdamiesi savo šlovinga praeitimi, ir dėl laisvės, reikalavo sau lygių teisių. <...> Ir šiandien jie supranta, kad lietuvių tautos nacionalinės kultūros raida ir jos laisvė gali būti tik tuomet, kai jiems savoje
šalyje, kurioje jie gyvena nuo neatmenamų laikų, bus pripažintos savarankiškų piliečių teisės ir garantuotos taip, kad ir kitos šalys bus
įpareigotos jas gerbti <...>
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<...> dabar išmušė išsilaisvinimo valanda, kai prasidėjo karas ir
priešingose stovyklose kovojančios didžiosios valstybės (kai kurios
karo pradžioje, kitos – karo eigoje) pareiškė, kad jos kariauja tarp
kita ko ir norėdamos išlaisvinti engiamas tautas. <...>
Kadangi lietuviams labai svarbu išlaikyti ir toliau puoselėti savo
gimtąją kalbą, tautinę, dvasinę bei materialią kultūrą, siekiančią žilą
senovę, reikia, kad visas jų užimamas kraštas, kuris administracine
prasme buvo suardytas, būtų sujungtas į vientisą teritoriją. <...>
<...> Wilna (Vilnius) buvo senosios Lietuvos valstybės sostinė,
kur kilo savarankiškos valstybės idėja <...> Wilna diecezijai nuo
krikščionybės įvedimo dar prieš kelis dešimtmečius priklausė didesnioji Suwalki gubernijos dalis (Marijampol, Wilkowischki, Seiny,
Kalwarien ir Augustow apskritys). <...>
1916 m. liepą grįžę iš Liucernos lietuvių delegatai A. Smetona,
S. Kairys, J. Šaulys pakeliui į namus Vokietijos Rytų fronto kariuomenės vadui įteikė Berlyne parengtą dokumentą – „Dabartinės Lietu-

3 pav. Oberosto teritorinis vienetas 1917 m. viduryje (LVO, E. G., 2006, p. 169)
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vos padėties memorandumą“ (LVO, E. G., Vilnius, 2006, p. 103, dok.
Nr. 100), kuriame išdėstė Oberosto netinkamą okupuotos teritorijos
administravimą, netikusią švietimo politiką Lietuvoje, skundėsi dėl
lietuvių kalbos teisių siaurinimo, dėl draudimo lietuviams leisti laikraštį, dėl karinės valdžios pareigūnų žiauraus elgesio su gyventojais
ir dėl nepakeliamų rekvizicijų. Kartu reikalavo panaikinti visus suvaržymus. Į memorandumą fronto vadovybė jokio atsakymo nedavė ir
reikalaujamų lengvatų nesuteikė. Tuo metu karinė vokiečių vadovybė planavo papildyti kariuomenę lenkais iš Oberosto ir mainais už tai
Lenkijai planavo satelitinės valstybės statusą, o kancleris įtikino generolus, jog naudinga praplėsti Lenkijos teritoriją į rytus su Vilniumi.
Dėl to 1916 m. antrojoje pusėje lietuvių santykiai su Oberosto administracija konservavosi iki 1917 metų pradžios.
Po kiek laiko, kelių mėnesių, vokiečiams vėl prireikė lietuvių, rengiantis Stokholmo konferencijai, kurios tikslas buvo padaryti didelį
spaudimą Rusijai ir priversti ją pradėti derybas dėl separatinės taikos.
Tačiau lietuvių delegacijai – A. Smetonai, S. Kairiui ir J. Šauliui –
dar tebesant Berlyne, Rusijoje vyko Vasario revoliucija ir Stokholmo
konferencija tapo neaktuali. Lietuvių delegacija pasinaudodama proga įsiprašė priimama pas Vokietijos užsienio reikalų žinybos vadovą
A. Zimmermanną, kuris ieškojo būdų, kaip įveikti buvusius prieštaravimus tarp kariškių ir kanclerio. Jam lietuviai pateikė priekaištus
dėl Oberosto netikusio krašto valdymo ir prašė pagerinti padėtį. Išklausęs lietuvius A. Zimmermannas ramino, kad Oberosto politika
– tai dar ne tikroji Vokietijos politika, ir pritarė Lietuvos ateities savivaldai, aiškino, kad vokiečiai nevykdys Lietuvoje germanizacijos
ir kolonizacijos.
Lietuviai stengėsi veikti per Prūsijos parlamento narį Vilių Gaigalaitį. Jis kilęs iš Mažosios Lietuvos, Ragainės apskrities, buvo evangelikų pastorius. 1903–1918 m. buvo renkamas Prūsijos parlamento
nariu Klaipėdos–Šilutės apygardoje. Dirbo lietuvių tautinio žadinimo
darbą, o po karo rūpinosi, kaip Klaipėdos kraštą prijungti prie Lietuvos. Taigi per jį 1916 m. lapkričio 16 d. Vokietijos reichskancleriui
buvo perduotas lietuvių prašymas pertvarkyti Oberosto valdžios valdymą Lietuvoje. Savo lydimajame rašte jis rašė, kad „jau dabar didesnei Lietuvos daliai galima būtų leisti laisvą savivaldą“ (LVO, E. G.,
Vilnius, 2006, p. 111). Vėliau per V. Gaigalaitį buvo perduotas naujas
lietuvių memorandumas Vokietijos užsienio reikalų žinybos vadovui
A. Zimmermannui, kuris lietuvių delegacijos buvo parengtas dar jai
tris savaites tebesant Berlyne. J. Šaulio teigimu, jame buvo pateikti
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motyvai, kodėl reikalinga nepriklausoma Lietuva pačios Vokietijos
interesų labui. Manau, galime teigti, kad ypač didelę paspirtį Lietuvos „diplomatijos grupė“ jautė ir gavo nemažą paramą iš Šveicarijos
lietuvių.
Bet siekiant pakeisti „karo partijos“ tiesmukus Lietuvos aneksijos planus, didžiausią paramą teikė ir daug nuveikė Lietuvos labui
iškili asmenybė, Vokietijos Centro partijos reichstago narys Matiasas
Erzbergeris. Jis savo karo metų atsiminimuose Lietuvos klausimui yra
paskyręs ištisą skyrių. 1917 m. pradžioje Vokietija tebebuvo stipri, tačiau jos ilgalaikės perspektyvos, 1917 m. balandžio 7 d. JAV įstojus į
karą, vis blogėjo. M. Erzbergeris gerai suvokė Vokietijos niūrią perspektyvą ir buvo vienas pirmųjų, ėmusių planuoti, kaip baigti generaliteto vykdomą savo liaudies mulkinimą „pergalingos taikos“ idėja ir
surasti, kol dar nėra vėlu, Vokietijai garbingą išeitį iš susidariusios situacijos. Visame tame Vokietijos vidaus ir užsienio politikos kontekste
Lietuvai svarbiausia buvo tai, kad lietuvių klausimas buvo svarstomas Vokietijos didžiosios politikos. 1917 m. kovo 21 d. vicekancleris
K. Helfferichas pirmą kartą oficialiai pasiūlė Lietuvos atžvilgiu aneksiją pakeisti autonomija (R. Lopata, Proskyna, 1992, Nr. 2, p. 120–121).
Per patį Vokietijos politinės krizės aukščiausios įtampos momentą,
1917 m. liepos 11 d. pasitarime tarp kanclerio Th. Bethmanno-Hollvego (kancleris buvo nuo 1909 m. liepos 14 d. iki 1917 m. liepos 13 d.) ir
parlamento daugumos atstovų, M. Erzbergeris pareikalavo kuo greitesnio Lietuvos valstybingumo ir jos atstovybės sušaukimo klausimo
sprendimo. Apkaltintas pernelyg dideliu „karo partijos“ įsigalėjimu,
kancleris 1917 m. liepos 13 d. buvo priverstas atsistatydinti. Naujuoju
Vokietijos kancleriu 1917 m. liepos 17 d. tapo Vyriausiosios karinės
vadovybės pasitikėjimą turintis Georgas Michaelis. Jis stengėsi apeiti
1917 m. rugpjūtį reichstago daugumos priimtą taikos rezoliuciją ir jau
1917 m. spalio 24 d. reichstago daugumos partijos pareikalavo, kad
kaizeris jį atstatydintų. 1917 m. lapkričio 1 d. naujuoju kancleriu tapo
grafas, nuo 1909 m. Centro frakcijos reichstage lyderis Georgas Hertlingas, ėjęs šias pareigas iki 1918 m. rugsėjo 29 d.
Po 1917 m. Vasario revoliucijos Rusijos laikinoji vyriausybė paskelbė pasauliui, kad ji pripažįsta tautų apsisprendimo teisę ir žada
visoms tautoms suteikti autonominį valdymą. Veikiamas tokių Rusijos
politikos veiksnių, 1917 m. liepos 18 d. M. Erzbergeris kreipėsi raštu į
naująjį kanclerį G. Michaelį, nurodydamas, kad Lietuvos klausimą reikia spręsti kiek galima greičiau. Vokietija turinti per kelis ateinančius
mėnesius sudaryti nepriklausomą Lietuvos valstybę – Didžiąją Lie-
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tuvos Kunigaikštystę, kurios valdovas būtų Vokietijos imperatorius.
P. Čepėnas (Naujųjų laikų Lietuvos istorija, t. II, p. 183) tokią M. Erzbergerio idėją pateikia Vokietijos siekių separatinės taikos su Rusija
kontekste. Pagal M. Erzbergerį, Lietuva neįeitų į Vokietijos federaciją,
bet būtų sujungta su Vokietija atitinkamomis konvencijomis. Kaip nurodo P. Čepėnas, M. Ezbergerio sumanymo faktą paėmė iš dokumentų
rinkinio, kurio bendraautoris yra buvęs Rusijos laikinosios vyriausybės pirmininkas A. Kerenskis. Čia pat tiktų pridėti, kad M. Ezbergeriui,
1917 m. rugpjūčio 4 d. dalyvavusiam Šveicarijoje, Ciuriche, tarptautiniuose katalikų renginiuose, labai svarbu buvo pasikeisti nuomonėmis dėl jo sudaryto plano padaryti Lietuvos monarchu savo žemietį
hercogą Vilhelmą von Urachą. Matyt, jo bendraminčiai tokiam planui
pritarė, kurį lietuvių politikai jau buvo pradėję įgyvendinti.
Po 1917 m. balandį įvykusio Kroicnacho pasitarimo (LVO, E. G.,
2006, p. 134, dok. Nr. 18) tarp vokiečių politinių sluoksnių pasklido
Lietuvos krašto tarybos idėja. Oberostas norėjo Lietuvoje turėti pritariamąjį, bet ne patariamąjį organą, sudarytą iš žymesnių vietos gyventojų. 1917 m. liepos 31 d. Bingene įvykusiame Vokietijos karinės ir
civilinės valdžių atstovų pasitarime aptarta politika Kuršo ir Lietuvos
atžvilgiu. Vokiečių „karo partijos“ generolai padarė išvadas iš liepą
vykusios kovos su reichstago atstovais ir pasiūlė Lietuvoje sudaryti
Patikėtinių tarybą, kurią karinė valdžia paverstų Krašto taryba. Pastaroji kariškių sumanymu kreiptųsi į kaizerį ir prašytų jį tapti Lietuvos
valdovu, bet tam priešinosi civiliai, kurie turėjo savo planą. Vokiečiams
Patikėtinių taryba buvo reikalinga pridengti savo aneksinius planus
tarptautinėje erdvėje. Sudaryti Patikėtinių tarybą iš 24 žmonių buvo
pasiūlyta vyskupui P. Karevičiui, J. Basanavičiui, tačiau pastarieji nesutiko, aiškindami, kad tokia taryba neturės gyventojų pasitikėjimo ir
atstovauti kraštui gali tik rinkimų būdu išrinkti bei gavę pasitikėjimą
atstovai. Nesutiko su vokiečių siūlymu ir kiti Lietuvos politikai. Taip
pat buvo nuspręsta nedaryti jokių pareiškimų dėl Lietuvos ateities.
1917 m. vasarą lietuvių politikų santykių su karine okupacine
valdžia raidos procesas pasiekė kulminaciją ir įvyko kardinalus posūkis – vokiečiai vieni patys nebegalėjo toliau spręsti Lietuvos ateities
ir politinio proceso iniciatyva palaipsniui pradėjo pereiti „diplomatų
grupei“. Žinoma, tai lėmė jau minėti politiniai procesai ir dinamiškai pradėję rutuliotis įvykiai Europoje. Šiomis aplinkybėmis politinę
brandą arba, kitaip tariant, politinę išmintį ir diplomatinius sugebėjimus parodė mūsų „diplomatų grupė“ arba, pagal P. Čepėną, jos politinis biuras.
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Karinė administracija griežtai atsisakė leisti bet kokius rinkimus.
Kaip kompromisą sutiko leisti sušaukti Vilniuje platesnį pasitarimą,
kuris netrukus pradėtas vadinti Organizacijos komitetu. Kompromisu
buvo sutarta ir tai, kad Organizacinis komitetas lietuvių konferencijai sušaukti būtų transformuotas į Patikėtinių tarybą, bet, kaip žinia,
dėl lietuvių Organizacinio komiteto užimtos pozicijos vokiečiams to
padaryti nepavyko ir teko sutikti su lietuvių pateiktu pasiūlymu, kad
visai Lietuvai atstovaujantį organą – Lietuvos Tarybą – gali sudaryti lietuvių tautos atstovai savo susirinkime ir tam reikalinga sušaukti
Lietuvių Vilniaus konferenciją. Vėl kaip kompromisas buvo sutarta,
kad vietoj rinkimų delegatai į konferenciją bus sukviesti kvietimo
būdu. Kviesti turėjo Organizacinis komitetas – jo vykdomasis (pildomasis) komitetas, bet vėliau, jau posėdžiaujant Organizaciniam komitetui, buvo nutarta, kad toks konferencijos sušaukimo būdas kertasi su
konferencijos legitymu ir reikia dar kartą prašyti okupacinės valdžios,
Oberosto, leisti rengti lokalinius, t. y. atskirose vietovėse, susirinkimus
kandidatams į konferenciją iškelti. Žodžiu, šį „politinį kadrilį“, grojant
vokiškai „fleitai“, lietuviai norėjo sušokti lietuviškai, ir jiems tai pavyko. Bent pradžioje geriausia pasiskaityti vykdomojo komiteto (pagal
P. Klimą – „Komiteto biuro“) nario J. Šaulio pranešimą, pateiktą
1917 m. rugpjūčio 1 d. įvykusiame Organizacinio komiteto posėdyje
(Lietuvos Valstybės Tarybos protokolai 1917–1918. Vilnius: Mokslas,
1991, p. 35–36 (toliau – LVTP 1991) (Organizacinio komiteto pirmajame posėdyje dėl ligos negalėjo dalyvauti A. Smetona ir vietoj jo pranešimą skaitė J. Šaulys):
<...> Ob[er] O[st], už kurio stovi agrarų reakcionierių politikai
(Centr[o] politika – kitokia), Būtent: kumščio, jėgos, aneksijos politikai. Tačiau matydamas, kad ta politika nustoja masėse simpatijų
(Vokietijoj), ėmęs gudraus žingsnio: sutiko, bet perdarė Tarybą „Vertrauensratu“ [Pasitikėjimo taryba]. Buvo vėl daryta – bandyta senoviška taktika elgtis, būtent, pačių vokiečių norėta to „Rat‘o“ [Tarybos] sąstatą parinkti ir jau Kreishauptmannai [apskričių viršininkai]
buvo berenką. Tada mes užprotestavome, kad iš to negali nieko išeiti. Taryba turi būti pačių lietuvių sudaryta, kad turėtų pasitikėjimo
lietuvių visuomenėje. Rinkimus Ob[er] Ostas griežtai atsisakė leisti.
Mūsų išrastas kompromisų kelias: būtent kad L[ietuvių] T[aryba]
būtų sudaryta kad ir iš nerenkamos, betgi platesnės konferencijos, po
kelis žmones sukviestus iš visos Lietuvos. Tai konferencijai sušaukti,
mūsų nuomone, reikėjo sudaryti Organizacijos Komitetas, į kurį įeitų žymesni mūsų veikėjai iš įvairių kraštų. Tą sumanymą vokiečiai
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priėmė, ir nutarėme tad tą Org[anizacijos] komitetą sukviesti. Tas
Or[ganizacijos] Kom.[itetas] šiandien ir yra susirinkęs.
Į Organizacijos (Organizacinį) komitetą (pagal LVTP 1991) buvo
pakviesti 22 lietuvių veikėjai iš įvairių krašto vietovių: 6 iš Vilniaus ir
17 iš provincijos. Be tautininkų krypties žmonių, į komitetą įėjo demokratai ir socialdemokratas S. Kairys. Pagal gimtąją vietą 8 asmenys,
arba net 36 % viso komiteto narių, buvo iš Sūduvos. Pagrindinis Organizacinio komiteto uždavinys buvo surengti konferenciją ir joje išrinkti Krašto Tarybą. Komitetas dirbo keturias dienas, nuo 1917 m. rugsėjo
1 d. iki 1917 m. rugsėjo 4 d., siekdamas išgvildenti Lietuvos ateities
siekius ir kelius jiems pasiekti, pateikti konferencijai gerai parengtą
nepriklausomos valstybės genezės viziją, kuri po detalių svarstymų
buvo įforminama atskiromis rezoliucijomis, nutarimais.
Organizacinio komiteto nariams apie esamą padėtį ir biuro veiklą plačią informaciją pateikė biuro nariai. Antrąją posėdžių dieną
A. Smetona pranešime dėl Lietuvos ateities, protokole pavadintame
„XIII. Orientacijos klausimas“ (LVTP 1991, p. 42), plačiai ir argumentuotai išanalizavęs Lietuvos politinę, ekonominę, socialinę situaciją,
pateikia siūlymą:
<...> Rusai gi mums nieko gera nepadarė. Jeigu todėl imtume
statyti savo politiką vien ant šio meto rekvizicijų (ūpo) [vokiečių], tai
būtų didelė klaida, nors iš to mes šio to pasimokėme. Iš viso tada: aš
išrandu geriau dėtis su vokiečiais. Vokiečiai, be to, stato alternatyvą:
jai priėmus – tai mes pastatysime Lietuvos klausimą ir ginsime ją, o
ne, tai ne. Ir čia pasyvizmas – tai didžiausia pragaištis.

4 pav. Didysis Vilniaus organizavimosi (organizacinis) komitetas, sušaukęs
1917 m. rugsėjo 18 d. Vilniuje Lietuvių konferenciją
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Sąlygos: Do, ut des „Duodu, kad (ir tu man) duotum“. Reikia
abipusio kompromiso. Bet mes kalbame apskritai neįgalioti. Todėl
mūs aktas būtų ne juridinis, bet moralinis [vokiečiai reikalavo pareiškimo].
Antra, svarbu turėti šiek tiek išrištos [laisvos] rankos, bent taip,
kaip Lenkijos [1916 11 05 Vokietija paskelbė Lenkijos karalystės atkūrimo manifestą; 1917 03 30 Rusijos laikinoji vyriausybė pripažino
Lenkijos nepriklausomybę – K. S.]. Pagalios tas aktas ne paskutinis
ir nesprendžiamas, jis turi laikinės, bet svarbios reikšmės. Viską galutinai nuspręs kongresas <...>.
Ir pagrindinė A. Smetonos pateikta išvada: nepaisant visų sunkenybių, reikalaujame nepriklausomybės.
Diskusijose dėl valstybės teritorijos buvo priimta prezidiumo pateikta formulė – etnografinės teritorijos sienos su būtinais patikslinimais pagal ekonominius motyvus. Čia pat pažymėsiu, kad diskusijose
ir priimamuose sprendimuose dėl valstybės teritorijos visuomet iškildavo Suvalkų gubernijos, Sūduvos pietinės dalies teritorijos, priklausomybės reikalas. Ne išimtis buvo ir šis forumas. Dėl šios teritorijos
kirtosi Lietuvos, Lenkijos, Vokietijos interesai, vėliau įsipynė ir didžiosios politikos reikalai.
Daugiausia laiko buvo paskirta svarstant rezoliucijas-projektus
dėl Lietuvos kaip nepriklausomos ir savarankiškos valstybės. Prireikė net 5–6 rezoliucijos variantų, kol 1917 m. rugsėjo 3 d., 7 valandą vakaro, buvo priimta rezoliucija su reikalaujamu Vokietijos karinės konvencijos, muitų sąjungos, strateginių geležinkelių bendrumo
dėsnių prierašu. Tačiau dėl šio prierašo vis dėlto lietuviai sugebėjo
diplomatiškai išlaviruoti. Prierašą suformulavo taip, kad jis įgyja juridinę galią po svarstymų, ir tai gali padaryti tik sudaryta nuolatinė
platesnių įgaliojimų įstaiga. Tokia rezoliucija gimė gana dramatiškai.
Bet pasižiūrėkime į jos visą tekstą, kuris buvo pateiktas A. Smetonos
ir priimtas 12 balsų už, 4 – prieš ir 2 – susilaikiusių:
Lietuvos visuomenės veikėjai, susirinkę Vilniuje, svarstė 1917
metų rugpjūčio mėn. 1 ir 2 d. Lietuvos dabarties padėjimą ir jos
ateities klausimą ir nutarta: Lietuvių tauta sudaro nepriklausomą
valstybę etnografinėmis ribomis. Turėdami omenyje, jog Lietuva iš
atžvilgio į savo ūkio bei kultūros reikalus yra pasvirusi ne tiek į rytus
ir ne tiek į pietus, kiek į vakarus, net šių dienų politikos stovyje numato jie reikalą būsimajai savarankiškai Lietuvos valstybei dėl jos ūkio,
kultūros ir tautinės politikos motyvų sueiti tam tikrais dar nustatytinais santykiais su Vokietijos valstybe, nepakenkiant savitam Lietuvos
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plėtojimos. Toliau susirinkimas, patyręs, jog savarankiškoji Lietuva
privalo dėtis su Vokietija militarinės konvencijos, muitų sąjungos ir
strateginių geležinkelių bendrumo dėsniais, nutarė balsų daugumu,
jog apskritai nemato savo išneštą rezoliuciją šalinant jų galimybę.
Bet kadangi dėjimosi principų sąlygos reikalauja Lietuvos reikalų
žvilgsniu tikslesnio apsvarstymo ir nustatymo, tai visa to išaiškinimui susirinkimas randa reikalą nuolatinės, platesniais įgaliojimais
sudarytos įstaigos. Be to, tam tikslui privalome gauti sąlygų tartis su
užsienių lietuviais, stiprinti lietuvių visuomenės darbą mūsų krašte
ir skelbti savo reikalus vokiečių ir vietinėje spaudoje (LVTP 1991,
p. 59).
Taigi kaip atsirado rezoliucijos teksto dalis-prierašas?Susirinkime
rugsėjo 3 d., rytiniame posėdyje, buvo perskaityta išvakarėse priimta balsų dauguma (15 – už) rezoliucija lietuvių, vokiečių kalbomis ir
įteikta vokiečiams. Po to pereita prie konferencijos sušaukimo ir Lietuvių Tarybos sudarymo. J. Šaulys pateikia informacijos apie Lietuvos Tarybos istoriją, konferencijos būsimą darbo tvarką ir teigia, kad
vokiečiai rinkimų neleidžia ir konferenciją reikia sušaukti kooptacijos principu. Kartu abejodamas pastebi, kad gal vokiečių valdininkai
ne visus kviečiamus žmones praleis, nes jie dažnai tokius draudimus
paaiškina „žpionero“ (šnipinėjimo) etikete. S. Kairys nenori sutikti su vokiečių peršamu konferencijos sušaukimo būdu ir stebisi, kad
jis taip lengvai priimtas. Ir teigia: Toks būdas konferencijai sudaryti, kaip kad dabar 20 žmonių [turi mintyje Organizacinį komitetą –
K. S.] taria apie kandidatus, yra netikęs. Pasiūlo rinkimus platesnius,
kad žmonės ant vietos galėtų dalyvauti ir tarti savo žodį (LVTP 1991,
p. 54). Be to, S. Kairys teigia, kad vokiečių valdininkai, su kuriais jis
bendravo, gali leisti ir didesnį konferencijos žmonių skaičių, ir siūlo
konferencijos sudarymo būdą pakeisti. Dėl to prasidėjo gana karšta
diskusija ir po dviejų balsavimų buvo nutarta, kad reikia stengtis pagerinti kooptacijos būdą bei pasiųsti delegaciją į vokiečių Oberosto
administraciją deryboms.
Kiek anksčiau pavartojau terminą „politinis kadrilis“, grojant vokiškai „fleitai“, bet šokant beveik lietuviškai. Vokiečiai ir toliau neleido šokti tik lietuviškai. Kaip aiškėja pasisakius S. Kairiui, okupacinės
administracijos valdininkai nesnaudė ir darė spaudimą susirinkimo
dalyviams. Kad būtų aiškiau dėl okupacinės administracijos vaidmens
šiame politikos tarpsnyje, padarykime mažą ekskursą.
1917 m. kovo 16 d. Lietuvos karinės valdybos / administracijos
(Oberosto) teritorija buvo žymiai išplėsta sujungus ją su Vilniaus–Su-
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valkų valdybos / administracijos teritorija, bet jai ir toliau liko vadovauti lietuvių politikų labai nekenčiamas Isenburgas-Birsteinas, kurio
būstinė 1917 m. kovo 25 d. persikėlė iš Kauno į Vilnių. Apie Oberosto
vadą jau yra kalbėta anksčiau, taip pat apie valdybos / administracijos struktūrą. Tai štai šios struktūros vyresnysis leitenantas Kugleris,
Isenburgo-Birsteino administracijos aparato centrinio A skyriaus antrasis vadovas, buvo atsakingas už politinės, bendrosios ir saugumo
policijos veiklą, spaudą ir kt. Tai jis tvarkė, sprendė, diktavo ir koordinavo mūsų Lietuvos politikus, bandančius ir tokiomis sąlygomis brandinti dar labai gležną Lietuvos valstybės viziją. Beje, Kugleris 1918 m.
sausio 9 d. buvo paskirtas antruoju vokiečių komisaru prie Lietuvos
Tarybos.
Apsilankiusiai pas Kuglerį delegacijai buvo pareikšta, kad kandidatus iš vietų galima bus parinkti, važinėjant į vietas ir rengiant lokalinius susirinkimus. Bet dėl rezoliucijos Kugleris buvo labai kategoriškas. Tai geriausiai atspindi pasiųsto pas vokiečius delegacijos nario
S. Narutavičiaus, grįžusio į posėdį, pateikta informacija Organizacinio
komiteto nariams 1917 m. rugsėjo 3 d. popietiniame posėdyje: Toliau
paklausė delegacijos, kur mūsų rezoliucija. Parodė: iš to nieko nebus,
atsakė. Ir pastatė sąlygas: militarinė, prekybinės ir geležinkelių sutartis su Vokietija, viduriniai reikalai – tai lietuvių tautinis dalykas.
Nėra germanizacijos, nėra kolonizacijos. Jei tų sąlygų neišpildysit,
tai mes darome kaip tinkama. Nenusileisime nė per plauką. Pusę Lietuvos atiduodame Rusijai, pusę sau pasiliekame ir kolonizuojame, ir
germanizuojame (LVTP 1991, p. 55–56). Kitas pasiųstos delegacijos
narys J. Šaulys, pasilikęs pas Kuglerį ilgėliau, detaliau išsiaiškino vokiečių reikalavimų sąlygas, kurios buvo suvestos į konvencijos reikalavimus, muitų sąjungą. Be to, Kugleris nurodęs, kad centrinė Vokietijos vyriausybė skubina lietuvius greičiau apsispręsti; jeigu lietuviai
pasako „ne“, tuomet vokiečiai visai nesvarsto Lietuvos klausimo, liks
tik peržiūrėti su Rusija sienas, nes jiems Vilnius tik vienas sunkumas
(čia, matyt, turėtos omenyje Lenkijos pretenzijos į Vilnių ir kitas Lietuvos teritorijas).
Organizacinis komitetas baigė posėdžiauti 1917 m. rugsėjo 4 d.,
vakare 19.30 val., priėmęs tą dieną nutarimus dėl konferencijos sušaukimo būdo, jos dalyvių skaičiaus ir preliminarios konferencijos
darbotvarkės. Taip pat Organizacinio komiteto prezidiumas pasiūlė
konferencijoje apsvarstyti klausimą „Apie vokiečių darbus Lietuvoje“
ir įvardijo dar 13 kitų aktualių klausimų, kuriuos tikslinga nagrinėti
konferencijoje. Vienas iš svarbiausių klausimų buvo Organizacijos ko-
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miteto suformuotos rezoliucijos projekto dėl Lietuvos nepriklausomos
valstybės svarstymas ir jos priėmimas, Krašto Tarybos-Lietuvos Tarybos išrinkimas. Komitetas pritarė prezidiumo pateiktam kandidatų į
Tarybą – 24 asmenų – sąrašui. Po prezidiumo konsultacijų su vokiečių
administracija buvo nuspręsta konferencijos dalyvių skaičių padidinti
iki 200 asmenų. Nuspręsta kandidatus į konferenciją formuoti dviem
būdais. Pirmuoju būdu iš vietų – Organizacinio komiteto nariai turi
pasiskirstyti apskritis ir per dvi savaites ten vietose kelti, atrinkti kandidatus. Antruoju būdu – sudaryti kandidatų sąrašą kvietimo būdu iš
karto. Nutarta į kandidatų sąrašus traukti ne jaunesnius kaip 25 metų,
dorus, susipratusius, tvirtus, inteligentiškus lietuvius, visokio luomo
ir politinių srovių.
Skaitant Organizacijos komiteto Lietuvių suvažiavimui sušaukti
posėdžių protokolus, iš jų gana sauso, dažnokai schematizuoto turinio
matyti suvažiavime dalyvausiančių lietuvių politikų bręstantys gebėjimai suvokti to laikotarpio realijas ir pasinaudojant jomis eiti Lietuvos
nepriklausomos valstybės kūrimo link, kitaip sakant, visomis įmano-

5 pav. Atmintinė konferencijos dalyviams „Konferencijos Nariams žinotina“
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momis to laikotarpio aplinkybėmis generuoti jos esmę. Kartu galima
pasidžiaugti, kad tauta jau buvo spėjusi išsiauginti pakankamai nemažą būrį inteligentų, kurie labai sunkiomis griežtos vokiečių okupacijos
aplinkybėmis užsibrėžė siekti nepriklausomos valstybės, kurioje būtų
globojamos ir puoselėjamos tautos pamatinės vertybės, vystoma jos
kultūra ir užtikrintas istorinis gyvybingumas.
Oberosto administracija leido sušaukti Vilniaus konferenciją rūpindamasi lietuvių tauta, bet dėl savo toli siekiančių politinių tikslų
užvaldyti Lietuvą, pasinaudojant garsinamomis „tautų apsisprendimo“ deklaracijomis. Pagal iš Oberosto gautą leidimą konferencijai surengti, ji turėjo trukti ne ilgiau kaip penkias dienas, t. y. nuo 1917 m.
rugsėjo 18 d. iki 1917 m. rugsėjo 22 d. (LVTP 1991, p. 99).
Organizacinio komiteto bei jo sudaryto biuro politikai gerai suprato Vilniaus Lietuvių konferencijos didelę politinę reikšmę Nepriklausomos Valstybės genezės procese ir pasistengė okupacijos sąlygomis
sukurti maksimaliai įmanomą iškilmingumo atmosferą, pabrėžiančią
jos istorinę misiją ir telkiančią konferencijos dalyvius vaisingam ir atsakingam darbui. Reikia pasakyti pagiriamąjį žodį Organizacinio komiteto adresu už jo pastangas ir gebėjimus per dvi savaites (priėmus
sprendimą surengti konferenciją) pakviesti į konferenciją 264 atstovus. Į ją atvyko ir darbe dalyvavo 222 atstovai, iš jų 41 atstovas buvo
kilęs iš Sūduvos (apie 18,5 % visų dalyvių). Kartu su kvietimu į kon-

6 pav. Žiemos teatras, kuriame vyko Lietuvių konferencija
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ferenciją atstovams buvo iš anksto įteikta konferencijos darbotvarkė,
pasirūpinta juos sutikti ir apnakvindinti Vilniuje.
Konferencijos išvakarėse, 1917 m. rugsėjo 17 d. vakare, Žiemos
teatre (dab. Rusų teatras) konferencijos dalyviams surengtas kultūrinis vakaras. Jame pagal J. Strazdo inscenizaciją suvaidintas Marės
Rodzevičiūtės (g. 1863 m. senosiose baltų žemėse, Pinsko srityje)
veikalas „Žemės dulkės“, pasibaigęs Liudo Giros parašyta kantata –
„apoteoze“ atgyjančiai Lietuvai. Vakaras pasibaigė skambant iškilmingai kunigo profesoriaus Brazio muzikai. Kantatos žodžiai buvo
tikrai jaunatviškai pakilūs, prasmingi, kviečiantys į kovą už Tėvynės
laisvę. Tad pateiksiu pirmą ir paskutinį jos posmus:
Nurimki, Tėvyne, tiek amžių vaitojus.
Žiūrėk – vėl mums tvaska skaidri gabija!
Dienoja mums vėlei saulėtas rytojus,
Praradusi laisvę, vėl gauni Tu ją!
<...>
		
		
		
		
		

Sveika būkie, laisve, kur mums nūn dienoji,
Ir Tu, Lietuva, mūs Tėvyne senoji,
Sveiki jūs, žaibai, kur mums žiebsit gabiją,
Sveiki ir šitie, kur kovoti nebijo
Ir kuria sau laisvą rytojų!

7 pav. Lietuvių konferencijos posėdžių salė 1917 m. rugsėjo 18 d.
(LNM. A. Jurašaičio fotografija)
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1917 m. rugsėjo 18 d. 9 val. konferencija prasidėjo pamaldomis
Vilniaus katedroje. Į ją atėjo ne tik konferencijos dalyviai, bet ir daugybė lietuvių iš Vilniaus ir aplinkinių miestelių, kaimų. Tai buvo neeilinis įvykis visai Lietuvai. Ne visi susigaudė, kaip čia vokiečių valdomoje Lietuvoje dedasi tokie dalykai. Daugybės atsiminimų autorių
pastebima, kad Vilniaus lenkai pradėjo tarpusavyje kuždėtis: „Litwa
powstała“ (Lietuva sukilo). Katedroje pamokslą „Teisingumas yra
valstybės pagrindas“ pasakė kunigas Mečislovas Reinys.
Išpuoštoje Vyčio ženklais, tautinėmis vėliavomis (tuomet dvispalvėmis – raudonos ir žalios spalvų) ir vainikais Žiemos teatro salėje
10 val. 15 min. Vilniaus konferenciją atidarė Antanas Smetona ir pasiūlė konferencijos garbės pirmininku išrinkti Joną Basanavičių.
Po J. Basanavičiaus sveikinimo kalbos konferencija išrinko prezidiumą su sekretoriatu ir pradėjo darbą pagal Organizacinio komiteto
parengtą darbotvarkę.
Svarbiausias Organizacinio komiteto tikslas – politiškai įforminti
ir paskelbti bei pagarsinti tautos pagrindinį siekį – sukurti Lietuvos
nepriklausomą, demokratiškai sutvarkytą valstybę, entuziastingai
buvo pasiektas. Vienbalsiai buvo priimtas politinis valstybės kūrimo
dokumentas – rezoliucija. Priimtoji konferencijoje rezoliucija, palyginti su Organizaciniame komitete vokiečių primesta, buvo gerokai
brandesnė, bet dėl Oberosto politikų spaudimo turėjo prilipintą antrą
jos dalį, pastraipą. Priimtosios rezoliucijos pirmojoje dalyje atsirado
visai nauja traktuotė su nuoroda, kad galutinę galią, galutinį žodį dėl

8 pav. Lietuvių konferencijos prezidiumas. 1917 m. rugsėjo 18–22 d.
(A. Tyla, 2004, p. 65)
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santykių su kaimyninėmis valstybėmis turi Steigiamasis Lietuvos Seimas: Galutinai nustatyti nepriklausomos Lietuvos pamatams ir jos
santykiams su kaimyninėmis valstybėmis turi būti sušauktas Steigiamasis Lietuvos Seimas Vilniuje, demokratiniu būdu visų gyventojų
išrinktas (LVTP 1991, p. 76).
Tokia savo galių traktuotė atitiko to laiko pasaulyje tvirtai įsivyravusią tautų apsisprendimo teisę ir pripažinimą pačioms tautoms
demokratiniu keliu lemti savo likimą. Kartu tokia santykių su kaimyninėmis valstybėmis traktuotė buvo puikus diplomatinis instrumentas-priemonė generuojant valstybės kūrimo perspektyvą. Ji tapo labai
svarbiu politiniu įrankiu, prisidengiant nuo Oberosto grubaus spaudimo. Kadangi visa priimtoji valstybės pagrindų rezoliucija dėl tiesioginio Oberosto kišimosi negalėjo visiškai atitikti naujos valstybės kūrėjų
siekių, ji buvo kompromisinė. Vėliau rezoliucija bus vis tobulinama,
dėl jos virs atkakli politinė kova, todėl, manau, reikia pateikti jos visą
tekstą tokia forma, kokia yra paskelbta 1991 m. Lietuvos istorijos instituto dokumentų leidinyje „Lietuvos Valstybės Tarybos protokolai
1917–1918 m.“, p. 76:

9 pav. Lietuvių konferencijos rezoliucija. 1917 m. rugsėjo 21 d.
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Lietuvos konferencija, remdamos Lietuvos reikalais ir vaduodamasi visuotiniu lietuvių siekimu, nutarė:
I. Liuosam Lietuvos plėtojimos reikalinga yra sudaryti iš jos
nepriklausoma demokratiškai sutvarkyta valstybė etnografinėmis
ribomis su būtinai reikalingomis ekonominiam gyvenimui korektyvomis. Lietuvos tautinėms mažumoms turi būti patikrintos tinkamos jų
kultūros reikalams sąlygos. Galutinai nustatyti nepriklausomos Lietuvos pamatams ir jos santykiams su kaimyninėmis valstybėmis turi
būti sušauktas Steigiamasis Lietuvos Seimas Vilniuje, demokratiniu
būdu visų jos gyventojų išrinktas.
II. Jeigu Vokietija sutiktų dar prieš Taikos konferenciją proklamuoti Lietuvos valstybę ir pačioje Konferencijoje paremti Lietuvos
reikalus, tai Lietuvių konferencija, turėdama omenyje, jog Lietuvos
interesai yra normalinėse taikos sąlygose pasvirę ne tiek į rytus ir ne
tiek į pietus, kiek vakarus, pripažįsta galimu sueiti būsimajai Lietuvos valstybei, nepakenkiant savitam jos plėtojimos, į tam tikrus dar
nustatytinus santykius su Vokietija.
Taip pat svarbu pažymėti, kad tekste nurodyta konferencijos vieta
Vilnius, be savo semantinės reikšmės, turėjo didelę politinę reikšmę ir
buvo perspektyvus žingsnis, ginant ir įtvirtinant teises į Vilnių ir Vilniaus kraštą. Lenkija, jos politikai atkakliai bandė įrodyti, kad Vilnius
– lenkiškas miestas ir jis turi priklausyti Lenkijai arba reanimuojamai
LDK, kaip Lenkijos autonominiam kraštui, ar dar kitam valstybiniam
dariniui, sujungtam su Lenkija amžinos sąjungos saitais ir pan.
Kitas labai svarbus žingsnis valstybės genezėje buvo valstybę
reanimuojančio organo – Lietuvos Tarybos – išrinkimas. Į Lietuvos
Tarybą buvo pasiūlyti 38 kandidatai. Tarybą renkant dalyvavo 204
konferencijos atstovai. Pagal slapto balsavimo rezultatus į Lietuvos
Tarybą išrinkta 20 narių. Kaip teigia P. Čepėnas (Naujųjų laikų Lietuvos istorija, p. 190): <...> matyt, užkulisiuose buvo iš anksto katalikų srovės nusistatyta, už kuriuos kandidatus balsuoti. Todėl iš 20
atstovų buvo išrinkta šeši kunigai, o socialistų – tik du atstovai. Šį
teiginį patvirtina ir Lietuvių konferencijos 1917 m. rugsėjo 22 d. IX
posėdžio protokolas. Dėl to kilo rimtų susikirtimų, kuriuos pavyko
išspręsti bendruoju sutarimu iš Tarybos narių pasitraukus dviem kunigams – Juozui Stankevičiui ir Urbonavičiui, ir į jų vietą Tarybos nutarimu pakvietus J. Vileišį bei S. Narutavičių. Konferencijos dalyviai
atviru balsavimu patvirtino tokį Tarybos pasirinkimą. Konferencijos
pabaigoje 1917 m. rugsėjo 22 d. jos vardu buvo pasiųstas atsišaukimas
Šventajam Sostui Romoje, kuriame dėkojama popiežiui už paskirtąją
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10 pav. Lietuvos Taryba, 1917 m. rugsėjo 21 d. išrinkta Lietuvių konferencijoje
Vilniuje (A. Tyla, 2004. A. Jurašaičio fotografija)

dieną rinkti aukoms Lietuvai visame katalikiškajame pasaulyje ir paskelbtąją savo taikos programą.
1917 m. rugsėjo 22 d. Krašto Taryba visų išrinktų 20 Krašto Tarybos narių vardu per vokiečių valdybos / administracijos Lietuvai viršininką, kunigaikštį, pulkininką Isenburgą-Birsteiną įteikė kredencialinį
raštą vyriausiajam Rytų fronto vadui generalfeldmaršalui, Bavarijos
Princui Leopoldui, prašydama patvirtinti iš visų visuomenės sluoksnių
sudarytą Krašto Tarybą ir suteikti jai teises, kad jau karo metu galėtų rūpintis, kaip atkurti Lietuvą (žr. LVO, E. G., 2006, priedas 4, dok. Nr. 28).
1917 m. rugsėjo 23 d. vokiečių valdybos-administracijos Lietuvai
viršininkas pakvietė visus Lietuvos Tarybos narius į karininkų klubą
iškilmingai vakarienei. Ten Isenburgas-Birsteinas kiekvienam Tarybos nariui įteikė Tarybos nario liudijimą ir perskaitė vyriausiojo Rytų
fronto vado atsakymą į kredencialinį raštą. Jame rašoma:
<...> Vokiečiai, tvirtai įsitikinę savo laimėjimu, yra pasirengę padėti Lietuvą atkurti. Vyriausiasis Rytų fronto vadas mano, jog atėjo
laikas savo 1917 m. birželio 7 d. paliepimą toliau praplėsti [turima
mintyje Patikėtinių tarybą]... Vyriausiasis Rytų vadas ... šaukia tam
tikslui Lietuvos Tarybą, kuri valdžios vadovaujama, turės svarstyti
būsimos Lietuvos valdžios bei ūkio pamatus...
Tos Tarybos nariais, šalies gyventojų susirinkimui pasiūlius,
šiuomi aš paskiriu tuos asmenis:
D-rą Joną Basanavičių, Vilniuje; gimnazijos mokytoją Kazį
Bizauską, Panevėžyje; gimnazijos direktorių Mykolą Biržišką, Vilniuje; Saliamoną Banaitį, Kaune; gimnazijos direktorių Praną Do-
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vydaitį, Kaune; inž. Steponą Kairį, Vilniuje; Petrą Klimą, Vilniuje;
agron. Donatą Malinauskį, Vilniuje; dekaną Vladislovą Mironą,
Dauguose; dvarininką Stanislovą Narutavičių, Breivikiuose; kun.
Alfonsą Petrulį, Pivašiūnuose; filos. daktarą Jurgį Šaulį, Vilniuje;
kan. prof. Kazimierą Šaulį, Kaune; Jokūbą Šerną, Vilniuje; teisės dr.
Antaną Smetoną, Vilniuje; dvarininką Joną Smilgevičių, Užventyje;
agronomą Aleksandrą Stulginskį, Vilniuje; bankininką Joną Vailokaitį, Pilviškiuose; teisės dr. advokatą Joną Vileišį, Vilniuje (LVO,
E. G., 2006, p. 166, dok. Nr. 29).
Detaliau neanalizuojant viso sveikinimo turinio, iš pateiktos jo
ištraukos matyti – politinė vokiškoji demagogija veržte veržiasi per
kraštus: laimėsime karą, padėsime atkurti Lietuvą, bet kartu išlenda ir
politinės užmačios, diktatas – valdžios [vokiečių] vadovaujama dirbs
Lietuvos Taryba, ir visai atvirai sakoma, rodant vokiečių galią – aš
paskiriu tuos asmenis. Tokios buvo to laikotarpio realijos ir tokiomis
aplinkybėmis buvo generuojama Nepriklausomos valstybės vizija.
Vartant konferencijos protokolus, Lietuvos Nepriklausomos valstybės genezės dokumentus, į akis krinta kintantis, nevienodas konferencijoje išrinktos Tarybos pavadinimas. Konferencijos priimtoje
darbotvarkėje ketvirtas jos klausimas įvardytas taip: Lietuvių Tarybos
klausimas: a) jos tikslas, uždaviniai ir teisės, b) jos darbo sąlygos, c)
jos nariai. Rugsėjo 21 d. VIII konferencijos posėdyje prezidiumo narys J. Šaulys, pateikdamas konferencijai svarstyti ketvirtą klausimą, jį
įvardija: Apie Tautos Tarybą, jos uždavinius, narių skaičių ir sąstatą.
Toliau priimtame konferencijos nutarime Taryba įvardijama „Tautos
Taryba“. 1917 m. rugsėjo 23 d. Tautos Taryba kreipėsi į Rytų fronto kariuomenės vadą generalfeldmaršalą, Bavarijos Princą Leopoldą,
prašydama patvirtinti iš visų visuomenės sluoksnių sudarytą Krašto
Tarybą [paryškinta – K. S.] ir suteikti jai teises, kad jau karo metu
galėtų ji rūpintis Lietuvos atkūrimu (LVO, E. G., 2006, p. 165, dok. Nr.
28). Išrinktoji ir vokiečių karo vyresnybės patvirtintoji Tautos Taryba
1917 m. rugsėjo 24 d. savo pirmajame posėdyje nutarė naują organą
vadinti lietuviškai: Lietuvos Taryba, vokiškai – Litauischer Landesrat, lenkiškai – Rada Litewska. Vėliau, 1918 m. liepos 11 d., Taryba
pavadinta trečiuoju vardu – Lietuvos Valstybės Taryba. Būtent pastarasis pavadinimas sukėlė kategoriškus vokiečių prieštaravimus.
Toks tos pačios reikšmės Tarybos vardo kaitaliojimas buvo neatsitiktinis. Pirmiausia tai buvo susiję su lietuvių ir vokiečių kalbų skirtumais. Vokiečių terminas „Land“ išvertus į lietuvių kalbą turi keletą
reikšmių, pirmiausia tai „kraštas“, „žemė“. Vokietijoje „Land“ turėjo
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istorinį-geografinį ir politinį aspektą, pati Vokietijos imperija buvo sudaryta iš „Land“ – žemių, susivienijusių sąjunginių valstybių: Prūsijos,
Saksonijos. Lietuvos Valstybės Taryba vokiškai vadinama jau „Litauischer Staatsrat“, kur Staat- yra „valstybė“, vokiečiams jau asocijavosi
su imperijos centru, centrine valdžia, esančia aukščiau sąjunginių valstybių – „Land“. Žinoma, jiems tai prilygo revoliuciniam aktui. Mūsų politikai, atrodo, gerai išmanė tokių terminų reikšmių politinius niuansus.
Kreipiantis į Rytų fronto karinę administracinę valdžią, beveik visada
buvo vartojamas vardas „Krašto Taryba“. Keičiantis politinei situacijai
Europoje, pačioje Vokietijoje ir jos karo frontuose, mūsų Lietuvos Taryba žengdavo politikai rizikingą, bet valstybės kūrimo procesui būtiną žingsnį. Tačiau būsime nuoseklūs ir grįšime prie vis besiplečiančios
valstybės genezės chronologinės eigos.
Pirmame Lietuvos Tarybos posėdyje paprasta balsų dauguma
Taryba išrinko prezidiumą iš penkių jos narių. Jį sudarė: Antanas
Smetona – pirmininkas, Steponas Kairys – pirmasis vicepirmininkas,
Vladislovas Mironas – antrasis vicepirmininkas, Jurgis Šaulys – pirmasis sekretorius, Petras Klimas – antrasis sekretorius, Aleksandras
Stulginskis – kandidatas į prezidiumą.
Manau, būtų pernelyg platu detaliai nagrinėti Lietuvos Tarybos
veiklą, sekant jos darbus pagal Tarybos protokolus, nors tai istoriškai
yra labai reikšminga. Todėl toliau bus stengiamasi, mano galva, paliesti reikšmingiausius Valstybės genezės proceso momentus ir kelius,
vedusius į Nepriklausomos Valstybės atkūrimą.
Po gana ilgų aptarimų 1917 m. spalio 20 d. buvo paruoštas Lietuvos Tarybos raštas Vokietijos reichskancleriui dėl Tarybos įgaliojimų
ir jos veiklos, taip pat platus memorialas (istorikų vadinamas „Didžiųjų Lietuvos vargų memorialu“, apie 17 puslapių) dėl svarbiausių ir
skubiausiai taisytinų negerovių Lietuvoje. Prie memorialo buvo pateikta ir jame keltų problemų santrauka su jų sprendimo būdais – dėl
rekvizicijų, privalomųjų darbų, gaujų plėšimų, elgesio su gyventojais,
mokyklų, Lietuvos miškų, žmonių sveikatos ir dėl politinių nusikaltėlių (LVO, E. G., 2006, p. 170–190, dok. Nr. 30). Kartu šitie dokumentai
buvo įteikti ir Vyriausiajam Rytų fronto kariuomenės vadui. Petro Klimo teigimu, vokiečių valdžia Lietuvoje šį raštą ignoravo, pasidėdama
jį į stalčių. Bet kelis tos kaltinamosios medžiagos nuorašus lietuviams
pavyko per pažįstamus perduoti į reichstago socialdemokratų ir katalikų centro deputatų (jau minėto M. Erzbergerio) rankas. Dokumentas
buvo svarstomas didžiojoje komisijoje ir pačiame reichstage. Vyriau-
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sybė turėjo teisintis dėl okupacinės valdžios netikusio valdymo ir vertė Oberostą švelninti režimą.
Svarstant vokiečių pateiktą Lietuvos Tarybos statuto projektą pavyko pasiekti, kad posėdžiai būtų vedami lietuvių kalba. Po didelių
ginčų buvo priimtas antrasis statuto paragrafas pagal vokiečių projektą:
§2. Lietuvos Tarybos posėdžius skiria kas mėnuo vokiečių karo
valdžios viršininkas, susižinojęs su Lietuvos Tarybos prezidiumu, o
Lietuvos Tarybos narius posėdin kviečia dviem savaitėm prieš pradėsiant posėdžiams. Lietuvos Tarybos prezidiumui priklauso teisė
pakelti prieš vokiečių valdžios viršininką iniciatyvą – sušaukti Lietuvos Tarybos nepaprastas susirinkimas. Dienotvarkę nustato vokiečių
valdžios viršininkas, susižinojęs su Tarybos prezidiumu (LVTP 1991,
prot. Nr. 5, p. 136).
Kaip matome, antrajame Lietuvos Tarybos statuto paragrafe nurodoma, kad Lietuvos Tarybos posėdžius kas mėnuo rengia ir jų darbotvarkę nustato vokiečių valdžios viršininkas. Čia, manau, didesnių
komentarų nereikia, nebent galima pasakyti tai, kad Taryba dar iki statuto priėmimo 1917 m. spalio 4 d. nusprendė rengti po du posėdžius
kiekvieną dieną ir juos rengė. Vokiečiai norėjo laikyti ir laikė Lietuvos Tarybą ant trumpo „pavadėlio“ ir juo pasinaudojo 1918 m. sausio
9 d., kai būtinai prireikė Lietuvos Tarybos pareiškimo Bresto derybose. Tačiau Taryba atkakliai dirbo ir okupacinės valdžios diktuojamomis
sąlygomis, keldama reikalavimus Oberosto valdžiai, atsižvelgdama į
besikeičiančią situaciją Rytų fronte, tarptautinę padėtį, rengė memorandumus, ieškojo paramos per užsienyje veikiančias lietuvių organizacijas, plėtė savo įtaką krašto viduje. Nuo 1917 m. spalio 8 d. iki
1917 m. gruodžio 5 d. posėdžiai nevyko. Buvo apsispręsta aktyviai dirbti
su užsienio lietuviais ir Lietuvai prijaučiančiais politikais Berlyne.
1917 12 14 d. Lietuvos Taryba priėmė nutarimą, numatantį paskirti
į apskritis savo įgaliotinius-komisarus, pavaldžius Tarybai, ir patvirtino
jų laikinus nuostatus (LVTP 1991, p. 160–162, prot. Nr. 27). Tai buvo
pirmas labai svarbus žingsnis, pradedant formuoti vietos valdžią, didinant Tarybos politinį svorį santykiuose su Vokietija, jai priimant sprendimus dėl Lietuvos ateities ir įgyjant teisę realiai valdyti kraštą.
1917 m. spalio 18–20 d. Stokholme įvyko antroji Lietuvių konferencija. Joje dalyvavo gausi Rusijos lietuvių delegacija, Šveicarijos,
Skandinavijos, Amerikos lietuvių atstovai. Lietuvai atstovavo Lietuvos Tarybos vicepirmininkas dr. Jurgis Šaulys. Jis painformavo konfe-
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rencijos dalyvius apie padėtį vokiečių okupuotoje Lietuvoje ir Vilniaus
konferencijoje priimtas 1917 m. rugsėjo 18–22 rezoliucijas. Konferencija vieningai parėmė Vilniaus konferencijoje priimtą deklaraciją dėl
demokratinės valstybės sukūrimo etnografinėse ribose su būtinai reikalingomis ekonominiam gyvenimui korektyvomis ir paskelbė pasaulio valstybėms, kad Lietuvos istorinė praeitis ir demokratinis pasaulio
plėtojimasis teikia lietuvių tautai neatimamą teisę sudaryti iš naujo
suverenią Lietuvos valstybę. Pakvietė lietuvius, sugebančius politikos
darbą dirbti, važiuoti į Europos centrus ir artinantis taikos kongresui
rengti politines akcijas (LVO, E. G., 2006, p. 193, dok. Nr. 32).
Antroji lietuvių konferencija Berne įvyko 1917 m. lapkričio
6 d. Joje dalyvavo Lietuvos Tarybos nariai: A. Smetona, J. Šaulys,
S. Kairys, kun. J. Staugaitis, kun. A. Petrulis ir svečio teisėmis kun.
J. Mačiulis-Maironis; Amerikos Lietuvių Tautos Tarybos atstovas kun.
dr. V. Bartuška; Šveicarijos Lietuvių Tarybos atstovai – kun. J. Purickis, kun. K. Olšauskas, kun. V. Daumantas-Dzimidavičius; Lietuvių
informacinio biuro vedėjas dr. J. Gabrys; šalpos organizacijos „Lithuania“ pirmininkas kun. A. Steponaitis. Ši konferencija yra reikšminga
priimtu plačiu nutarimu dėl Lietuvos valstybės atkūrimo, valstybės
santvarkos ją atkūrus, valstybės sienų, tautinių mažumų, politikos ir
taktikos, siekiant nepriklausomybės ir ekonomikos atkūrimo (LVO,
E. G., 2006, p. 213–215, dok. Nr. 35).
Konferencijoje vyko karšti ginčai dėl Lietuvos valstybės valdžios
formos tarp monarchistų ir jų priešininkų. Monarchijos šalininkai –
A. Smetona ir visi atstovai kunigai, išskyrus iš Amerikos kunigą
V. Bartušką. Prieš monarchiją principingai pasisakę S. Kairys, J. Šaulys ir V. Bartuška nurodė, kad konferencija negali atimti iš tautos teisės pačiai nustatyti Lietuvos valstybės santvarkos. Todėl į nutarimą
nebuvo įtraukta kategoriška nuostata dėl monarchijos, o apsiribota
nuoroda, kad dauguma mano, jog šiandien Lietuvai būtų naudingesnė konstitucinė monarchija, tvarkoma demokratiškai parlamentiniu
būdu. Tačiau konferencija pažymėjo, kad Lietuvos valdymo formą nustatyti tinkamu ir legaliu būdu pasirūpins Lietuvos Taryba.
Dėl Lietuvos ribų Berno konferencijos nuostata sutapo su Vilniaus
konferencijos nuostatomis ir buvo išreikštas požiūris, kad į etnografinį
Lietuvos plotą įeina visa Kauno ir Suvalkų gubernijos šiaurinė dalis,
Balstogės apskritis su Balstogės miestu, Gardino, Slanimo, Sokulkos ir
Valkavisko ištisos apskritys Gardino gubernijoje. Penktojoje nutarimo
dalyje konferencija atmetė siekius prijungti Lietuvą prie Vokietijos,
panaudojant Prūsijos karalystės asmeninę uniją su Lietuva.
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Penktoji nutarimo dalis yra svarbi Lietuvai ir ypač jos kraštui Sūduvai, konstatacija: <...> laikraščiuose tilpusios žinios, esą Suvalkų
guberniją manoma atiduoti Lenkijai kaip kompensatą, Berno konferencija pareiškia, jog Suvalkija didžiausioje savo daugumoje yra
gryniausias lietuviškas kraštas, jog ji visada Lietuvai priklausė, kol
Lietuva gyvavo nepriklausomu ir savarankišku politiniu buvimu, ir
prieš bet kieno pastangas tokiu būdu draskyti Lietuvą.
Kitas svarbus valstybės genezės proceso tarpsniui žingsnis buvo
susitikimai ir derybos Berlyne. Čia Tarybos nariai, naudodamiesi
politine priešprieša tarp vokiečių karinės vadovybės ir civilinės valdžios, pakankamai intensyviai dirbo su Užsienio reikalų ministerijos
atstovais, Centro partijos įtakingais reichstago atstovais. A. Smetona
1917 m. lapkričio 13 d. vokiečių politikams skaitė paskaitą „Lietuvos
klausimas“, S. Kairys 1917 m. gruodžio 2 d. Berlyno dienraštyje paskelbė straipsnį, informuodamas vokiečių visuomenę apie Lietuvos
siekį būti nepriklausomai, demokratiškai valdomai valstybei, kuri laisva valia galės sudaryti susitarimus dėl sąjunginių ryšių.
P. Čepėno teigimu, Lietuvos Tarybos delegacija – A. Smetona,
S. Kairys, J. Šaulys – pasimatė Berlyne su generolu E. Ludendorfu
ir 1917 m. lapkričio 26 d. įteikė jam memorandumą „Pro memoria“
(P. Čepėnas, 1992, p. 196), nors P. Klimas aiškina, kad „Pro memoria“
šiam generolui buvo išsiųstas. Bet esmė ne tai, svarbu, kad vieną iš
pagrindinių Lietuvos aneksijos planų autorių pasiekė lietuvių valstybingumo šauklių platus memorandumas – „Lietuvos Tarybos memorandumas Vokietijos karinei valdžiai dėl prielaidų konvencijoms
tarp Lietuvos ir Vokietijos“ (LVO, E. G., 2009, p. 217, dok. Nr. 36).
Jame patvirtinta, kad Vilniaus konferencija siekia nepriklausomos,
savarankiškos valstybės ir kad Lietuvos Krašto Taryba sieks kiek
galima greičiau kartu su Vokietijos vyriausybe parengti ir pasirašyti
sutarčių projektus, kuriuos siūlys priimti būsimajame steigiamajame seime. Toliau memorandume prašoma prie Krašto Tarybos įkurti
dešimt skyrių, pakeisti Oberosto administracijos vadovą Lietuvoje
Isenburgą-Birsteiną. Taip pat prašoma, kad Vokietijos vyriausybė
užtikrintų ginsianti Lietuvos teritorijos, apimančios Rusijos užkariautas sritis, kuriose gyvena lietuvių gentys, visų pirma įskaitant
sostinę Vilnių, vientisumą. Trečiojoje memorandumo dalyje siūlomos Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo sąlygos ir teigiama, kad
tai atitinka abiejų tautų interesus.
Tačiau Ludendorfas ne tik nepažadėjo paremti Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo, bet atsisakė suteikti Lietuvos Tarybai bet
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kokias valdžios funkcijas ir pateikė Vyriausiosios kariuomenės vadovybei tokią Lietuvos Tarybos pareiškimo formą:
Lietuvai savo ekonominiams interesams pagerinti reikalingi
glaudūs santykiai su Vokietijos imperija. Krašto Taryba savo pageidavimams įgyvendinti prašo Jo Didenybės Vokietijos Kaizerio ir galingosios Vokietijos imperijos apsaugos ir pagalbos. Krašto Taryba,
siekdama išsaugoti lietuvių padermę, nacionaliniu pagrindu sukurti
savarankišką Lietuvos valstybę, apimančią Rusijos užkariautas, lietuvių genties gyventas žemes kartu su sostine Vilniumi, sustiprėjus
jos autoritetui, vokiečių administracija teiks visokeriopą paramą
(LVO, E. G., 2006, p. 219, dok. Nr. 37).
Bet, atrodo, daugiausia Berno lietuvių delegacija Berlyne darbavosi
su užsienio reikalų žinybos ir kanclerio įgaliotais pareigūnais – statssekretoriais pavaduotojais W. Radowitziu, H. Busche ir tikruoju įgaliotuoju tarėju-referentu R. Nadolny. Po derybų 1917 m. gruodžio 1 d. buvo
pasirašyta dviejų dalių rezoliucija, svarstymo Taryboje metu padalinta
į dvi rezoliucijas. Ją pasirašiusieji A. Smetona, J. Šaulys ir S. Kairys įsipareigojo supažindinti Lietuvos Tarybą ir laiduoti jos priėmimą. Pirmąja
rezoliucijos dalimi pakartota Vilniaus konferencijoje priimta rezoliucija
dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės sukūrimo, antrąja – kad Lietuvos ir Vokietijos santykiai turi būti grindžiami amžina tvirta sąjunga,
pagrįsta keturiomis konvencijomis: karine, susisiekimo, muitų ir monetinės (finansinės) sistemos bendrumu. Parvežtą iš Berlyno rezoliuciją
reikia traktuoti kaip vokiečių provizorinės pozicijos išdėstymą (LVO,
E. G., 2006, p. 223, dok. Nr. 40). Jos svarstymas Lietuvos Taryboje truko
nuo 1917 m. gruodžio 5 d. iki 1917 m. gruodžio 10 d. Žinoma, visi Lietuvos Tarybos nariai gerai suprato ir gerai jautė svarstomo dokumento
svarbą Lietuvos ateičiai, kartu suprasdami realią situaciją turėjo skaitytis su Vokietijos diktuojamomis sąlygomis ir stengėsi aplinkybių veikiami į rezoliucijos tekstą įrašyti tokių pataisų, kurios paliktų manevro
laisvę ir būtų konsensuse su Vokietijos reikalavimais.
1917 m. gruodžio 10 d. į vokiečių karinės vadovybės būstinę
Kaune buvo pakviesta Tarybos delegacija, kurią sudarė: A. Smetona,
S. Kairys, V. Mironas, J. Šaulys, P. Klimas, J. Staugaitis. Čia Oberosto
civilinis gubernatorius, užsienio žinybos įgaliotasis sekretorius Didžiajame štabe baronas Fridrichas Falkenhausenas jiems pareiškė, kad
suderintą 1917 m. gruodžio 1 d. Berlyne rezoliuciją reikia keisti, nes ji
jau neatitinka naujų sąlygų. Kaip žinia, tuo metu prasidėjo separatinės
paliaubų derybos su Rusija. Vokietijos kanclerio ir užsienio reikalų ži-
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nybos atstovas Vokietijos Didžiajame štabe baronas K. Lersneris delegacijai pateikė naują pareiškimo formą, kurioje neminimas Vilnius
kaip sostinė, neliko Steigiamojo seimo, neliko nuorodos, kad vokiečiai Lietuvą pripažintų kaip sąlygą santykiams užmegzti su Vokietija
(žr. priedą LVO, E. G., 2006, p. 253, dok. Nr. 49).
Vokiečių spaudžiami Tarybos delegatai pasirašė jų sukurtą pareiškimą dėl Lietuvos valstybingumo, vis dėlto sugebėję į dokumentą įrašyti Vilnių kaip sostinę. Delegacijai grįžus į Vilnių, 1917 m. gruodžio
10 d. naktį, apie 23.30 val., Tarybos posėdyje pareiškimas buvo priimtas balsų dauguma – 15 už, 3 – prieš (Narutavičius, Kairys, Vileišis),
1 – susilaikė (Stulginskis), posėdyje nedalyvavo P. Dovydaitis. Pasirašytas dokumentas „Pareiškimas“ buvo įtrauktas į Lietuvos Tarybos
1917 m. grupdžio 11 d. posėdžio protokolą Nr. 22. Tame posėdyje buvo
nuspręsta, kad patvirtintą Tarybos „Pareiškimą“ vokiečių valdžiai
1917 m. gruodžio 11 d. Kaune įteiks Tarybos nariai: A. Smetona,
J. Šaulys, S. Narutavičius, J. Smilgevičius, J. Vileišis, A. Stulginskis.
Dokumentas į istoriją patekęs pavadinimu „Lietuvos Tarybos 1917 m.
gruodžio 11 d. pareiškimas dėl Lietuvos valstybingumo“ ir yra kažkiek
sunormintas politiniais motyvais, atskiruose leidiniuose turi, matyt,
vertimo ir kitokių redagavimo skirtumų. Todėl čia pateiksiu jo tekstą,
paskelbtą Lietuvos istorijos instituto leidinyje „Lietuva vokiečių okupacijoje Pirmojo pasaulinio karo metais 1915–1918. Lietuvos nepriklausomos valstybės genezė“ (sud. Edmundas Gimžauskas, Vilnius, 2006.
p. 254, dok. Nr. 50). Dar viena paskata naudotis šiuo dokumentų rinkiniu
yra ta, kad minimo rinkinio didelę dalį dokumentų (žymimų sutrumpintu kodu WLS) sudaro mūsų žemiečio – sūduvio, Nepriklausomybės
Akto signataro, „Lietuvos valstybės architekto“ Petro Klimo – parengtų dokumentų rinkinio, išleisto 1919 m. Berlyne vokiškai, lietuviškasis
variantas, žinoma, papildytas naujais, dabar jau prieinamais slaptaisiais
Vokietijos imperijos dokumentais. P. Klimo dokumentų rinkinio išleidimas vokiečių ir prancūzų kalbomis (išvertus būtų „Lietuvos Valstybės
formavimasis nuo 1915 iki Laikinosios vyriausybės sudarymo 1918“)
buvo susijęs su Paryžiaus taikos konferencija ir Lietuvos uždaviniais
joje. Todėl savaime suprantama, kad E. Gimžausko pateikiamame dokumentų rinkinyje dokumentas Nr. 50, paimtas iš P. Klimo rinkinio, neturi
Vokietijos valstybės kanclerio ir užsienio žinybos atstovo Didžiajame
štabe barono K. Lersnerio parašo, bet jis yra dokumente, pridėtame
prie Lietuvos Tarybos 1917 12 10 posėdžio protokolo (LVTP 1991,
p. 156–157).
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Taigi Lietuvos Tarybos 1917 m. gruodžio 11 d. pareiškimas:
Pareiškimas
I
Lietuvos Krašto Taryba, krašto ir užsienio lietuvių pripažinta
vienintele įgaliota lietuvių tautos atstovybe, remdamasi pripažinta
tautų apsisprendimo teise ir 1917 [m.] rugsėjo 18–23 [d.] vykusios
lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu, skelbia nepriklausomos
Lietuvos valstybės atkūrimą su sostine Vilniuje ir jos atskyrimą nuo
visų valstybinių ryšių, kurie kada nors yra buvę su kitomis tautomis.
II
Šiai valstybei tvarkyti ir jos interesams ginti taikos derybose
Krašto Taryba prašo Vokietijos imperijos apsaugos ir pagalbos. Atsižvelgdama į Lietuvos gyvybinius interesus, reikalaujančius skubiai
užmegzti nuolatinius ir artimus ryšius su Vokietijos imperija, Krašto Taryba pasisako už amžiną, tvirtą Lietuvos valstybės sąjungą su
Vokietijos imperija, kuri visų pirma bus įgyvendinama per karinę,
susisiekimo, muitų ir pinigų [sistemos] sąjungą.
Vilnius, 1917 m. gruodžio 11 d.
Garsiai perskaityta, pritarta, pasirašyta:
Dr. J. Basanavičius, M. Biržiška, P. Klimas, S. Kairys, J. Vileišis,
dr. J. Šaulys, J. Šernas, A. Smetona, A. Petrulis, A. Stulginskis, J. Vailokaitis, kun. V. Mironas, K. Šaulys, Jonas Smilgevičius, Pranas Dovydaitis, S. Narutavičius, J. Staugaitis, S. Banaitis, dr. Malinauskas,
K. Bizauskas
Lietuvos Tarybos nariai, gerai suvokdami realią politinę situaciją
ir savo politinės veiklos galimybes tomis sąlygomis, tęsė savo veiklą.
Iš karto po gruodžio 11 d., 1917 m. gruodžio 12 d. Tarybos posėdyje
svarstomas klausimas apie manifestą, kurį reikėtų išleisti, jeigu būtų
paskelbta Nepriklausoma Lietuva. Jo kūrimas pavedamas S. Kairiui,
P. Klimui, J. Staugaičiui. Kitos dienos posėdyje nusprendžiama sudaryti ir įkurdinti Berlyne savo atstovybę, paskiriant jos įgaliotinį
J. Šaulį. 1917 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Taryba priėmė nutarimą, numatantį paskirti į apskritis savo komisarus-įgaliotinius, ir patvirtino
laikinus jų nuostatus. Tai buvo pirmas žingsnis formuojant vietinius
valdžios atstovus vietose vokiečių okupacijos sąlygomis ir įgyjant realią valdžią krašte.
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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.

Kęstutis Subačius
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ISTORIJA BE PABAIGOS
Lietuvos nepriklausomos valstybės 100-mečiui
Mitingas
Žvarbus ir šaltas 1918-ųjų lapkričio 15-osios rytas. Punsko bažnyčios aikštėje lūkuriuoja minia. Daug pažįstamų veidų iš Punsko,
Vaičiuliškių, Ramonų, Kreivėnų, Trakiškių, Ožkinių, Vaitakiemio, Valinčių, Pristavonių, Šlynakiemio. Stoviniuoja jauni ir pagyvenę žmonės, daugiausia vyrai. Spiečiasi prie kunigo Simono Norkaus statyto
balto mūrinio namo.
Minioje pasigirsta skardus Kosto Cibulsko balsas:
– Šandie rytų beldžasi kažkas in mūsų langų. Aš priainu, o tį,
braca, Bansevičių Jonas iš Valinčių. Sako: „Nebijokit, kelkitės. Aikit
an susrinkimo Punckan. Kursim Lietuvų.“
– Va, Jonas ir mus pabudino, – nosimi patraukdamas atsiliepia
Agurkių Juozas iš Ožkinių. – Neàplankė jis aidamas nei vienos sodybos.
– Budzino, judzino, kap kiaulį skrudzino, – šelmiškai pro dantis
prakošia Vaitakiemio kaimo bernas, visų Juze vadinamas.
– Cylėk, vaike, – nutraukia jį Cibulskas. – Kap atėjau, jau švito.
Žmonių buvo prisrinkį pora šimtų. Vokiečių žandarai, kol neprasišvietė, nesirodė. Mes jų nebudzinom. Laukėm, ar jie gražuoju kalbės, ar
bizūnų parodzis. Prašvitus išėjo visi trys. Su šautuvais ant pecų! „Ko
susirinkot?“ „Norim išsirinkc komitetų“. Ciej pasitarė ir sako: „Galėsit išsirinkt“. Apsidzaugėm, kad toks svarbus dalykas tep langvai
pasdarė.
– Cykiai ten! Šaaa! – pasigirsta iš minios.
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Minia nutyla. Į žmones kreipiasi žemo ūgio, gražaus veido, vilkintis sutana Suvalkų apskrities 12-os parapijų dekanas, Punsko klebonas
Motiejus Simonaitis:
– Mieli broliai ir seserys Kristuje, ši bažnyčios aikštė prieš porą
metų buvo lyg klampi bala, dabar ji išgrįsta akmenimis ir apsodinta
medžiais. Taip ir Lietuva: buvo pavergta, dabar laisva. Turime apginti,
kas mums svarbu, ir reikia. Naujus Punske Dievo namus turime, didelį
altorių, pagal vyskupo Baranausko nurodymą, pastatėme. Bažnyčia
mūsų lietuviška. Lenkams atskyrėme pakraščius. Beceiluose jiems
parapiją įsteigėm. Dabar Punske sakomi lietuviški pamokslai, tik lie- Kun. Motiejus
tuviškai giedame. „Žiburio“ draugija, kuriai pirmininkauju, rūpinasi, Simonaitis
kad mylėtute tėvų kalbą, kad būtute dori katalikai. Draugija lietuviškas mokyklas, knygynus, vakarinius kursus suaugusiems organizuoja,
paskaitas skaito, ūkininkauti žmones moko, talentus ir nepasiturinčias
šeimas šelpia.
Kunigas primena visiems apie vartotojų bendrovę „Dzūkas“, kuri
buvo įkurta Punske 1907 m. jo ir kunigų S. Garmaus bei J. Vyšniausko
pastangomis.
– Daug pas mus žydų parduotuvių ir karčemų, – tęsia. – Žydai
nori, kad žmonės prasigertų, kad nepirktų lietuviškoj parduotuvėj. Sumažino kainas, gąsdina, esą, dingsią jūsų indėliai, o jie nepaskolinsią
jums pinigų. Jūs parodėte vienybę. Jūsų dėka „Dzūkas“ išsilaikė ir

Punsko bažnyčios aikštė, kurioje vyko gyventojų mitingas
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Punsko bažnyčia XX a. pradžioje

yra. „Dzūko“ patalpose veikia Blaivybės draugijos arbatinė, kurioje
galima ne tik išgerti karštos arbatos, užkąsti ir sušilti, bet ir nusipirkti
šviežios duonos, pyrago.
Kun. Motiejus Simonaitis pakeltu balsu kalba apie Blaivybės
draugiją, kuri buvo įkurta Punske 1909 m.:
– Į blaivininkus jau įsirašė 100 parapijiečių. Antrąją Velykų dieną mūsų Blaivybės draugijos pirmininkas Petras Pacenka organizavo blaivininkų susirinkimą. Buvo atvažiavęs V. Kudirka ir „Šaltinio“
redaktorius kun. A. Civinskas. Jūs pažįstate Petrą Pacenką. Jis jums
tiek kartų pasakojo apie alkoholio žalingumą sveikatai. Mūsų vikaras
J. Vyšniauskas ne per seniai sugrįžo iš visuotinio blaivininkų suvažiavimo. Jis jums papasakos apie blaivybės judėjimą Lietuvoje. Mūsų
parapijoje veikia Lietuvių krikščionių demokratų partija. Yra per 30
kuopų. Joms priklauso 2000 narių. Mes pasitikime Lietuvių krikščionių demokratų partija, pritariame jos tautinėms idėjoms.
Baigdamas savo kalbą sušunka:
– Šiandien kartu su visa Lietuva kuriame istoriją. Ji lydės mus ir
mūsų vaikus! Tegul laimina mus Dievas.
Dekano žodis svarus. Jis Lietuvių konferencijos, išrinkusios Lietuvos Tarybą, Organizacinio komiteto narys. Kartu su kun. J. Katiliumi iš Smalėnų dalyvavo rengiant Konferenciją.
Po kunigo M. Simonaičio į minią prabyla kitas Lietuvių konferencijos dalyvis, Vaitakiemio kaimo seniūnas Kazimieras Mielkus:
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– Mieli tautiečiai, brangūs žmonės. Kas neprisimena rusų kazokų,
žandarų, urėdninkų, stražninkų nagaikų? Rusai laikė ne tik mūsų kūną
kiečiausioj vergovėj, bet ir mūsų dvasią, drausdami mums spaudą, norėdami mus paversti į gyvulius, į amžinus savo vergus. Kas nežino
dvarininkų baudžiavos laikų? Jie ir dabar stengsis mus pavergt ir savo
baudžiauninkais turėti.
– Gražiai kalba, – pasigirsta balsai iš minios.
Mielkų čia visi gerai pažįsta. Jo giminė kilusi iš Senųjų Alksnėnų.
Kazimiero senelis Antanas 1843 m. atkeliavo į Vaitakiemio kaimą, į
Itatų šeimą kaip žentas. 1847 m. Kristina ir Antanas Mielkai susilaukė Kazimieras Mielkus
vienturčio sūnaus Adomo. Pastarasis 1877 m. vedė Marijoną Zuikytę
iš Zovados ir susilaukė šešeto vaikų. Trys vaikai mirė maži, kiti užaugo. Kazimiero tėvas mirė jaunas, 1890 m. Jis paliko 35 metų žmoną,
5 metų Onutę ir 3 metukų Kaziuką. Kazys mokėsi pas Vaitakiemio
kaimo ūkininką Joną Valinčių, o 1898 m. Punsko pradžios mokykloje,
kurioje mokytojavo Baltrukonis. Mokslas vyko rusų kalba, dvi valandas mokyta lenkų kalba, o lietuviškai mokyta tik tikybos. Po dviejų
skyrių patėvis pareikalavo grįžti namo. Kazys visokiais būdais veržėsi
mokytis, bet įvairios kliūtys pastodavo jam kelią. Jis mokėsi savarankiškai, lankė kun. M. Simonaičio organizuotus kursus, skaitė laikraščius ir knygas.

Kazimieras Mielkus su žmona
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Punsko bažnyčios choras

1907 m. Mielkus pradėjo giedoti Punsko bažnytiniame chore.
1911 m. dekano paragintas išvažiavo į Pščelino žemės ūkio mokyklą
šalia Varšuvos. Deja, po metų sunkiai susirgo ir turėjo grįžti namo.
Vėliau penkerius metus mokė kaimiečių vaikus daraktorių mokykloje,
kelerius metus dirbo Punsko pradžios mokykloje.
1914 m. rugpjūčio 1-ąją prasidėjęs Rusijos ir Vokietijos karas
26-us metus einančiam Kazimierui Mielkui galėjo ir nekelti didelės
baimės. Dėl silpnos sveikatos jis atleistas nuo karinės tarnybos, o paskutiniais metais gavo baltąjį bilietą. Trečią karo dieną Mielkui vežant
avižas vakarų pusėje pasigirdo duslus, bet galingas patrankų dundėjimas. Tai buvo pirmojo rusų susirėmimo su vokiečiais prie Vištyčio
ežero atgarsis. Per Punsko kraštą traukė rusų kariuomenės pėstininkų,
raitelių ir artilerijos virtinės. Rugpjūčio pradžioje valdžia liepė Mielkui
atvykti su pastote į Punską ir iš Vižainio vežti į Rytprūsius duoną,
kruopas ir kitus maisto produktus. Pervažiavęs sieną, Mielkus pasijuto, tartum iš skurdžios šalies į rojų būtų patekęs. Visur čia buvo taip
gražu, taip tvarkinga, kad tik gėrėtis beliko. Tik nejauku buvo žiūrėti
į tuščias gyvenvietes (vietiniai gyventojai pabėgo traukiantis frontui),
į paliktus su visu turtu ir gyvuliais namus. Antrą kartą pašauktas važiuoti į Rytprūsius Mielkus buvo po savaitės. Pasikinkęs porą arklių
nuvyko į Suvalkus. Suvalkuose jam prikrovė pilną vežimą maisto ir
sudarę ištisą gurguolę liepė važiuoti į Rytprūsius, arčiau fronto. Jis
važiavo per Pilypavą, Galdapę, Darkiemį. Kaip ir aną kartą, į pavojų
nepateko, vargo buvo mažai, oras pasitaikė šiltas.
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Rugsėjo 6 d. Mielkus kartu su savo kaimynais
A. Kuosa, P. Pečiuliu ir Motiejumi Menkevičiumi
vėl šaukiami į Suvalkus. Gurguolei dar nepajudėjus, nuvilnijo žinia: vokiečiai pralaužė frontą, rusai traukiasi. Gurguolė nevyko į Rytprūsius, bet
Marijampolės link. Į Marijampolę suplaukė tūkstančiai rusų kariuomenės. Miestą ir apylinkes apšaudė lengvoji vokiečių artilerija.
Kitądien gurguolė pajudėjo į Prienus. Pervažiavusi Nemuną, sustojo Jiezne. Po poros savaičių,
kai karo pozicijos nusistovėjo, Mielkui su kitais
Punsko krašto gyventojais leista grįžti namo. Kai
spalio pradžioje rusai, sustiprinę savo pajėgas, atgavo prarastas pozicijas, Punske pasidarė ramiau.
1915 m. vasario pabaigoje vokiečiai vėl pralaužė frontą. Tarp Punsko gyventojų kilo panika. Žmonės, bijodami kaizerio kareivių, traukėsi
į rytus. Tarp bėglių buvo K. Mielkus, A. Kuosa,
P. Šliaužys, P. Slivauskas, abu broliai Agurkiai iš
Ožkinių ir kt. Dominykas Kuosa nuvežė visus į K. Mielkus su J. Senda
Seinus, o iš ten šie per Druskininkus nukeliavo į Vilnių. Frontas apsistojo ties Nemunu. Balandį rusai eilinį kartą „išvadavo“ Punską ir
bėgliai galėjo grįžti namo. Karo audra iššlavė gyvulius, padargus, drabužius ir maistą. Liko tik tai, kas buvo gerai paslėpta.

Pirmojo pasaulinio karo vaizdelis
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Vokiečių kariuomenės daliniai Seinuose

1915 m. rugpjūčio pradžioje vokiečiai galutinai pralaužė frontą,
ir rusai pradėjo trauktis paskutinį kartą. Rugpjūčio 10 dieną paskutinis rusų kareivis apleido Punską. Rusai, prieš atsitraukdami, įsakė
sunaikinti pafrontėje visus pasėlius, o žmones išvežti į Rusijos gilumą.
Punsko krašto gyventojai javus sunaikino, bet važiuoti į Rusiją nepanoro. Iš Vaitakiemio išvažiavo tik Kraužlys. Buvo iškeliavusios Mielkų
ir kitos šeimos, bet privažiavusios susprogdintus tiltus sugrįžo namo.
Pasitraukus rusų kariuomenei, tos pačios dienos pavakary Punskan įžygiavo vokiečių kariuomenė. Sunkios vokiečių okupacijos metu
(1916 m.) Vaitakiemio gyventojai Kazimierą Mielkų išrinko savo kaimo seniūnu.
Šios pareigos buvo be galo sunkios, nes, jei būsi geras kaimynui,
okupantas kars, jei okupantui tarnausi, būsi priešas savo kaimynams.
Po metų Kazimieras vedė Giluišių kaimo knygnešio Vinco Markevičiaus dukrą Juliją. Šeimyninės aplinkybės vertė jį likti žemdirbiu savo
gimtinėje. Nors tam užsiėmimui žinių turėjo pakankamai, bet neturėjo polinkio ūkininkauti. Jautė pašaukimą aukštesniems, kilnesniems
dalykams, bet per žemas išsilavinimas neleido užsiimti svarbesnėmis
visuomenei veiklomis.
1917 m. jis buvo išrinktas Suvalkų apskrities delegatu dalyvauti
Vilniaus lietuvių konferencijoje, kuri vyko tų metų rugsėjo 18–22 die-
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nomis. K. Mielkus dalyvavo Konferencijoje renkant Lietuvos Tarybą.
Lietuvai paskelbus nepriklausomybę, Kazimieras su kitais šio krašto
šviesuoliais organizavo kaimuose susirinkimus, ragino jaunuolius tapti Lietuvos savanoriais ir Lietuvos šaulių organizacijos nariais. Pats
buvęs aktyvus Šaulių organizacijos narys. Neseniai jam buvo pavesta
telkti kaimo seniūnus ir vietos lietuvių miliciją.
– Valanda, kurios laukėme, išaušo! – sušuko Kazimieras Mielkus.
– Visi lig vieno Punsko krašto sūnūs ir dukros: Tegyvuoja Nepriklausoma Lietuva!
– Tegyvuoja! Valio! Valio! Valio! – skanduoja minia.
Priebutyje jau stovi vienas aktyviausių Punsko krašto visuomenės veikėjų ir vienas iš šio mitingo organizatorių Petras Pacenka.
Petras Pacenka gimė 1885 m. 12 ha žemės turinčių ūkininkų Rožės ir Jono Pacenkų šeimoje. Jo motina buvo Punsko bažnyčios tvarkos prižiūrėtojų – pamaldžios Tumelių šeimos – duktė. Petras nuo pat
mažens buvo pamaldus ir doras. Gyveno netoli Punsko miestelio, kur
buvę nemažai ištvirkusio jaunimo. Pacenka prie jų neprisidėdavo, o
kartais ne vieną iš jaunuolių patraukdavo geron pusėn. Skaitė Seinų „Šaltinio“ spaustuvėje ir kitur leidžiamus lietuviškus laikraščius
ir knygas. Buvo nepaprastai sumanus ir protingas žmogus. Mokėjo
visokių amatų: iš skardos gamindavo kibirus, indus, dėžes, įrišinėjo
knygas.
1910 m. kun. M. Simonaičio paragintas įsidarbino „Žiburio“ knygyne, kur būta per 1000 įvairių knygų. Jas reikėjo sutvarkyti, įrišti,
ieškoti naujų. Kiek pasimokęs pas Punsko knygų įrišėją Slabašauską,
perėmė iš jo dirbtuvę ir darbo įrankius. Beveik kiekviena knyga buvo
Petro sutvarkyta ir naujai įrišta. Knygininku jis išbuvo keletą metų,
kol iš Amerikos sugrįžo Povilas Kupstas.
Kaip „Blaivybės“ draugijos skyriaus pirmininkas, rengdavo susirinkimus, sakydavo aistringas kalbas, ragindavo jaunimą negerti,
mokė patriotizmo, meilės gimtajai kalbai, tėvynei. P. Pacenka giedojo
Punsko parapijos chore. Nors ir neturėjo gero balso, bet chorui buvo
reikalingas kaip sumanus organizatorius. Vėliau dirbo „Dzūko“ kooperatyvo buhalteriu, organizavo šios įmonės veiklą, tvarkė sąskaitas ir
dokumentus. Jam padėdavo Jonas Slovikas iš Kalinavo ir Juozas Tumelis, buvusio bažnytinės tarybos pirmininko sūnus, šviesus ir sumanus ūkininkas iš Punsko kaimo.
– Noriu visiems pranešti, – į minią kreipiasi Petras Pacenka, – kad
visi, kartoju, visi, be išimties, 49 Punsko parapijos kaimai per savo
Petras Pacenka
seniūnus pasisakė už lietuvišką valsčių Lietuvos sudėtyje.
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Petras Pacenka (pažymėtas strėle) Blaivybės draugijos suvažiavime Kaune 1913 m.

Jis aiškina susirinkusiesiems, kaip rinkti vykdomuosius organus:
viršaičius, padėjėjus, sekretorius, kaip apskritis dalyti į valsčius ir kt.
Pažymi, kad „lenkiškos piliečių tarybos“ yra skiriamos valdžios organizacijų, o lietuviškų apskričių ir savivaldybių tarybas renka visuomenė.
– Pradedame rinkti valsčiaus valdžią, – paskelbia P. Pacenka.
Kyla aistros, kai reikia apsispręsti dėl valdybos pavadinimo. Vie
ni siūlo vadinti „komitetu“, kiti „taryba“, pagaliau visi balsuoja už
„Punsko valsčiaus valdybą“.
– Renkame valsčiaus viršaitį, – siūlo Pacenka.
– Pacenka. Petras Pacenka. Pacenka iš Punsko kaimo, – girdėti
balsai iš minios.
– Ar yra kitų pasiūlymų? – klausia Pacenka. – Nėra. Gerai. Balsuojame.
Petras Pacenka išrenkamas absoliučia minios balsų dauguma. Po
to renkama valsčiaus valdyba.
– Sekretoriumi išrinktas Vitlipaitis iš Kampuočių kaimo, – paskelbia susirinkimo pirmininkas.
Po valdybos rinkimų sudaroma lietuvių milicija. Milicijos viršininku patvirtinamas Paulauskas. Jam talkinti siūlosi Antanas ir Vincas
Sadauskai iš Kampuočių, Juozas Butkus iš Zovados kaimo ir kiti.
– O dabar renkame 12 asmenų valsčiaus tarybą, – į minią kreipiasi
pirmininkas.
Vienus žmonės išrenka, kiti į tarybos sudėtį įeina kaip savano
riai. Naujai išrinktoje taryboje yra keli ūkininkai, keli milicininkai,
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vienas žydas. Žmonių nuotaika dar labiau pakyla. Aplink daug pragiedrėjusių veidų. Nuo šios akimirkos Punsko lietuviškas valsčius
pradeda darbą. Visi Punsko apylinkės gyventojai lietuviai džiaugiasi
išvydę Lietuvos Vytį, kurio anksčiau niekas Punske kabant nebuvo
matęs.
Sunki pradžia
1918 m. pabaigoje Punsko valsčiaus įstaiga įsikuria mūriniame
buvusio klebono S. Norkaus name, prie kurio kabo Vytis ir plevėsuoja
trispalvė. Netrukus tenka išgyventi netektį. Valsčiaus sekretorius Vitlipaitis pakliūva į lenkų kareivių rankas. Jis nugabenamas į Kolietnyką ir žiauriai mušamas, kol pasirašo, kad išsikraustysiąs iš Punsko.
Paleidžiamas tik su baltiniais.
Sekretoriauti sutinka Lapinskas. Nors visi parapijos kaimai pasisakė už Punsko valsčių, valsčiaus ribos nenustatytos. Viršaitis Petras
Pacenka kaip išmanydamas tvarko valsčiaus reikalus, surašinėja karo
padarytus nuostolius, planuoja, kaip parceliuoti dvarponių ūkius.
Punską aplanko „aspanka“ (gripo epidemija). Daug žmonių suserga, bet miršta daugiausia jauni. Kitų metų pradžioje liga pasikartoja su visomis savo baisiomis pasekmėmis. Punsko bažnyčioje kasdien
pašarvojama 18 lavonų. Nėra kam šv. Mišių atnašauti, nes kunigai išsivaikščioję po kaimus su šv. Sakramentu. Dekanas kun. Motiejus Simonaitis, baisiai nusiminęs, ragina žmones melstis, kad būtų atitolinta
Dievo rykštė. Per 2 mėnesius Punskas netenka per 360 žmonių. Išmiršta ištisos parapijos šeimos. Nėra kam karstų dirbti ir duobių kapinėse
kasti. Smalėnų parapijoje kunigas užsikrečia liga nuo sergančiojo ir
miršta. „Aspanka“ suserga ir Kazimieras Mielkus su žmona. Po pusantro mėnesio kovos, Apvaizdai globojant, jis pasveiksta.
1919 m. sausio 1 d. Punsko valsčiuje vyksta Krikščionių demokratų partijos narių susirinkimas. Punskiečiai įgalioja Antaną Sendą iš
Senųjų Alksnėnų kaimo vykti į Marijampolę. Kitądien 5 valandą ryto
jis išvažiuoja važeliu valsčiaus reikalais į apskrities centrą. Rogiakelis
geras... Laimingai sugrįžta 7 valandą vakaro. Namie randa nelaimę.
Tėvas, bandydamas šauti iš revolverio, baisiai susižeidęs akį. Daktaras, atvežtas iš Punsko, apriša, pataria vežti Marijampolėn pas daktarą
Mickų operuoti. Marijampolės apskrities komitetas šaukia rytdienai
visus valsčiaus įgaliotinius. Sausio 3 d., atkeliavus Pacenkai, Tadaravičiui ir Žukauskui, Antanas Senda aprengia tėvą, sodina į vežimą
ir veža. Laimingai pasiekia Marijampolę. Tėvą palieka pas daktarą

208

Sigitas Birgelis

Mickų ir skuba į Krikščionių demokratų partijos posėdį. Sugrįžę per
Tris karalius jie organizuoja Punske Krikščionių demokratų partijos
susirinkimą. Sausio 8 d. Antano Sendos brolis Augustas išeina pėsčias
į Marijampolę pažiūrėti tėvo. Vakare ateina laiškas iš Marijampolės:
„Tėvas miršta“... Tą pačią dieną renkasi Punsko valsčiaus laikinoji taryba. Žmonės reiškia nepasitenkinimą mokytojo Andriaus Baltrukonio darbu ir prašo jį perkelti į Giluišių mokyklą. 1919 m. vasario 7 d.
valsčiaus taryba (jau ne laikinoji) priima sprendimą į Punską atkelti
mokytoją Simoną Vaznelį. Tų pačių metų vasario 20 d. nutarimo metu
taryba praneša visuomenei, kad Punske nepageidautini mokytojai
Baltrukonis, Markevičius ir visi jų šalininkai. Konstatuojama, kad čia
mokinių yra daug, bet būtų dar daugiau, todėl reikalingi tokie atsakingi mokytojai kaip Simonas Vaznelis.
Viršaitis kreipiasi į ūkininkus, prašydamas registruoti „atliekamus“ gyvulius, kad prireikus būtų galima iš apskrities atsiųsti trans
portą. (Tai nebuvo prievolė. Lietuva už gyvulius mokėjo, bet tuoj po
karo pinigai didelės vertės neturėjo.) P. Pacenkai nepavyksta rasti
daug „atliekamų“ gyvulių. Kaimai po Pirmojo pasaulinio karo yra nualinti, ir kaimiečiai patys skurdą kenčia. Punsko krašto gyventojai ir
valsčiaus administracija žino, kad Ožkinių kaimo Mackevičiaus (lenk.
Mackiewicz) dvarelyje yra didelis bulius. Valsčius išsiunčia du įgalio
tus žmones jo pirkti, bet ten šeimininkaujanti Manė (lenk. Mania) jo
neparduoda. Valsčiaus valdybos įsakymu (su viršaičio įgaliojimu) ten
nueina keli žmonės su policija ir bulių paima. Nekonfiskuoja – sumoka
už jį pinigus. Sužinoję apie tai Manės broliai, aukšto rango Lenkijos
valdininkai ir karininkai, labai įširsta ant lietuvių. (Žmonės vėliau juokavo, kad, jeigu tuomet lietuviai būtų nepaėmę Mackevičiaus buliaus,
Punsko kraštas gal ir šiandien būtų Lietuvoje.)
1919 m. Lietuvos vyriausybė skelbia jaunų vyrų mobilizaciją.
Šaukiami į Lietuvos kariuomenę 1897 ir 1898 metais gimę jaunuoliai.
Kiti vyrai, pasilikę namuose, stoja į Šaulių sąjungą, kuri yra organi
zuojama taip pat Punsko ir Seinų krašte. Valsčiaus viršaitis ragina lietuvius stoti į savanorių gretas, eiti ginti tėvynės. Per 150 vyrų užsirašo
į Lietuvos savanorius. Eina kariauti Vaičiuliškių vyrai, viršaičio brolis
Juozas, Vincas Burbulis iš Trakiškių, Kastantas Vaičiulis ir Petras Di
džiulis iš Ožkinių, Jonas Komičius iš Punsko, Dominykas Kuosa, Jur
gis Staskevičius ir Juozas Stanelis iš Vaitakiemio, Petras Lukaševičius
ir Petras Rabikauskas iš Šilainės, Murinas iš Agurkių, Pauliukonis iš
Vaičiuliškių, Žilinskas iš Punsko, trys broliai Griškevičiai, Jonas Varaška, Slovikas, Žemaitis ir kiti.
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Aiškus punskiečių pasisakymas už Lietuvą nepatinka Šaltėnų,
Žabariškės, Seivų, Pelelių, Ožkinių, Sožalkų ir kitų dvarelių lenkų
dvarininkams. Jų savininkai ar giminės yra aukšti lenkų pareigūnai
arba karininkai, kaip minėtas Ožkinių dvaro savininkas, Suvalkų sutarties signataras pulkininkas Mackevičius.
Punskiečiai, nespėję gerai pasidžiaugti nepriklausomybe, išgyvena smūgį. 1919 m. vasarą lenkai užima Seiniją. Didelė dalis Punsko parapijos lieka anapus Lietuvos. Neilgam. Apie rugpjūčio vidurį Lietuvos
kariuomenė Punską atsiima. Žmonių džiaugsmui nėra galo. Miestelyje
šaukiamas mitingas, į kurį atvyksta ir Lietuvos Vyriausybės Ministrų kabineto pirmininkas Mykolas Sleževičius. (1919 m. rugpjūčio
19 d. jis buvo apsilankęs Seinuose.) Ministras pirmininkas, atsistojęs
ant kun. Simono Norkaus statyto namo priebučio, į minią prabyla:
– Brangūs dzūkai, Lietuvos dukros ir seserys! Dzūkų kampelyje
yra narsiausi lietuviai ir jie už savo kraštą pasiryžę viską paaukoti.
Čia nėra skirtumų tarp partijų, nėra tų, kurie mato skirtumą tarp savų
brolių lietuvių. Čia visi, kurių plaka lietuvio širdis, yra vienas kūnas ir
viena siela, ir sunku čia bus išgyventi priešininkui. Šiandien atėjome
visam pasauliui pasakyti, kad Punskas yra tikrai Lietuva, kad Lietuvos valdžia yra jūsų valdžia, kad jos atstovus gerbiate ir jokios kitos
valdžios nepripažįstate.
Keletą dienų po Lietuvos ministro pirmininko apsilankymo Punsko valsčiaus viršaitis Petras Pacenka varto laikraščio puslapius. Jis atsisuka į sekretorių ir taria:
– Klausyk, ką rašo „Lietuva“: „Buvo rengiamas 1919 m. rugpjūčio 24 d. mitingas Seinuose. Užėję į štabą patyrėm, jog Seinuose lenkai
organizavosi nuo seniai ir rėmė sukilimą, bet mūsų valdžia jokių priemonių nesiėmė. Rugpjūčio 22 naktį mūsų žvalgybą užpuolė sukilėliai
lenkai. Mūsų žvalgyba užpuolimą sulaikė ir pareikalavo pagalbos iš
Seinų. Iš viso Seinuose buvo apie 25 kareivius ir 15 valdininkų; į kovą
stojo apie 40 žmonių. Sukilę buvo 4 ar 5 šimtai, jie buvo gerai apginkluoti, turėjo šautuvų, šovinių ir granatų pakankamai. Mūsiškiai
tvarkingai kaudamies traukėsi iki Seinų. Seinuose taip pat buvo kova,
bet ir iš ten turėjom pasitraukt. Paskutinis pasitraukė apskrities viršininkas Antanas Kubilius, kuris taip pat dalyvavo kovose. Patyrę tai
mūsiškiai manė eiti į Lazdijus, bet sužinoję, jog ir jie lenkų paimti,
patraukė į Rudaminą. Seinuose mūsų žuvo 4, sukilėlių apie 60 žmonių.
Mūsiškiai, besitraukdami iš Seinų į Rudaminą, gavo pagalbos iš vietos
žmonių partizanų ir puolė Lazdijus. Kovoj, pirmi ėjo vietos žmonės –
partizanai. Kova tęsėsi vieną valandą ir Lazdijai buvo paimti. Iš mūsų
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nieks nežuvo, nuostolių taip pat nebuvo, sukilėlių žuvo vienas. Lenkai
valdė Lazdijus 12 valandų. Sukilėliai, paėmus mums Lazdijus, traukėsi
su šeimomis, tėvais, motinomis į Seinus. Besitraukiančius sukilėlius
užpuldinėjo vietos žmonės su akmenais, basliais ir t. t., ir turėjo traukdami lenktis kaimų“...
– Įdomu, – vartydamas kito „Lietuvos“ numerio puslapius atsiliepia valsčiaus sekretorius Lapinskas. – O čia rašoma apie Lietuvos ministro pirmininko M. Sleževičiaus apsilankymą Seinuose. Paklausyk:
„Privažiavęs prie vartų, automobilis sustojo, ir praėjęs pro mūsų karžygius kareivius gerbiamas mūsų svečias drauge su visa minia pėsčias
ėjo per visą aikštę tarybos namų link, kur iškilminga ir karšta prakalba
pasveikino susirinkusius, o tūkstančiai žmonių atsidėkojo jam galingu „valio“. Neapsakomas džiaugsmas pripildė visų širdis. Tiek jaunų,
tiek senų akyse byrėjo ašaros. Viena apie 80 metų senutė, nubraukusi
ašaras, prabilo: „Taip džiaugiuosi, kad ir man Dzievulis davė pamatyti
savo šalies karalių“. Ir pasipylė iš visų mūsų apskrities kraštų, miestų,
miestelių, kaimų, mokslo įstaigų, įvairių organizacijų ir draugijų atstovai – ne tik lietuviai, bet ir žydų. Ir dėjo prašymus, kad neatskirtų
Seinų miesto ir apskrities nuo tėvynės Lietuvos, kad neduotų šalies
pavergti lenkams <...>. Gerbiamas svečias kiekvieno atstovo protestą
ir pasisakymą sveikino prakalba. O kokie tvirti ir galingi yra protestai,
kai matai, kad tai yra tikras žmonių balsas, tos šalies gyventojų, tos
Šventos Žemės, kur nuo amžių jų tėvai savo prakaitu ir krauju ją laistė.
<...> Triukšmingu savo „valio“ minia sveikino atsilankiusį gerbiamą
svečią ministerijų pirmininką, Lietuvos valstybės prezidentą ir visą
mūsų valdžią, mūsų narsiąją kariuomenę, kuri taip drąsiai gina mūsų
motiną, tėvą <...>. Vakare Seinų miesto ir apskrities įvairių draugijų
pirmininkai ir valdininkai buvo pakviesti kartu su ministru pirmininku
į vietos komendantūrą, kur komendantas ir apskrities viršininkas iškėlė iškilmingą vakarą.“
– O apie Punską nėra? – paklausia Pacenka.
– Ne.
– Girdėjau, kad anglų valdžia yra dėl Seinų ir Punsko nusistačiusi
Lietuvos naudai. Prancūzų misijos vadas Rebou po kieto pasikalbėjimo sutikęs ir prižadėjęs tuojau pranešti savo valdžiai, kad dabartinė
demarkacijos linija lietuviams reikalaujant bus atkelta ant Augustavo
kanalo, ir taip pasibaigs vargai.
Pacenka suvokia, kokia nestabili yra tarptautinė padėtis. Tautų
Sąjungos komisija, kuriai pirmininkavo anglų lordas Kerzonas, nutiesia tarp Lietuvos ir Lenkijos vadinamąją Kerzono liniją, pagal kurią
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Suvalkų kraštas paliekamas Lietuvai. Lenkai, nepatenkinti tokia padėtimi, reikalauja kitos komisijos. Antrajai vadovauja Prancūzijos ge
nerolas Fošas. Komisijos sudėtyje yra Italijos delegatas, Lietuvos de
legatas ir lenkų pulkininkas Mackevičius. (Jo tėvas turėjo nusipirkęs
Ožkinių kaime iš Oržakausko ir Šimanskio nedidelį, apie 300 margų,
dvarelį. Visi trys jo sūnūs buvo aukšti lenkų valstybės valdininkai.
Vyriausias sūnus buvęs šalies veterinarijos gydytojas, antras – minė
tas lenkų kariuomenės karininkas, o jauniausias – šalies ežerų ir žu
vų prižiūrėtojas. Kai Punskas pasiskelbė priklausąs Lietuvai, Mac
kevičiaus sūnūs į Ožkinius neabevažinėjo. Dvarelyje gyveno tik jų
sesuo Manė, nes tėvas jau buvo miręs.) Fošas buvo lenkams palankus.
1919 m. liepos 27 d. siena nustatoma ten, kur pageidauja lenkų pulkininkas Mackevičius, 3–4 km nuo Punsko. Ji eina per grynai lietuviškus
kaimus – Valinčius, Burokus, Alksnėnus, Giluišius ir kitus. Kerta ne vie
no ūkininko kiemą. Vieni trobesiai pasilieka Lietuvoje, kiti – Lenkijoje.
1919 m. rugsėjo 7 d. Petras Pacenka dalyvauja Seinų apskrities
įgaliotinių suvažiavime Lazdijuose. Visi delegatai, atvykę iš užimtų ir
neužimtų kraštų, nepaprastai susijaudinę. Vakar „pietų fronte“ buvo
nutiesta demarkacijos linija, kuri nuo Lietuvos atplėšė Suvalkijos lietuviškus kaimus, o šiandien 6 valandą ryto lenkų kariuomenės vyriausiojo karo vado įsakymu kraštas užimtas lenkų. Lietuvos kariuomenė
pasitraukė be mūšio.
Į susirinkusiuosius kreipiasi suvažiavimo pirmininkas S. Tijūnaitis:
– Seinai yra Dzūkijos kultūros ir ekonomikos centras, atsigavimo
židinys, be kurio Lietuva negali gyventi. Seinų apylinkės yra grynai
lietuvių gyvenamos, kur retas ir lenkų kalbą moka. Ir jie, to krašto
gyventojai, yra griežtai nusiteikę prieš lenkus, kurie be smarkių represijų, žudynių, trėmimų ir persekiojimų nieku būdu negalės šio krašto
valdyti. Seinuose lenkai uždarė berniukų ir merginų gimnazijas, kuriose mokėsi 223 moksleiviai, išvaikė našlaičių prieglaudą, atėmė ir
sunaikino jos turtą. Kunigų seminariją, kurioje visad maža lenkų dalelė būdavo (paskutiniais metais vos vienas lenkas tebuvo), taip pat norės uždaryti. Nustos veikusios lietuvių pradžios mokyklos Seinuose,
Žagariuose, Radžiūčiuose, Lumbiuose, Bubeliuose, Klevuose, Ramoniškėje, Dusnyčioje, Burbiškiuose, Vidugiriuose, Aradnykuose, Punske, Giluišiuose, Valinčiuose, Vaitakiemyje, Senuosiuose Ramonuose ir
kitose vietovėse.
Po jo šnekos, balso prašo Punsko valsčiaus viršaitis Petras Pacenka. Jis graudžiais žodžiais išsako, kaip punskiečiai nusiminė praradę
grynai lietuvišką valsčių, išreiškia didelį gyventojų pasiryžimą nepa-
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siduoti, apgailestauja, kad Lietuvos valdžia
į Punsko apsaugos reikalą žiūri pro pirštus.
Seimelis, apsvarstęs demarkacinės linijos pasekmes, priima rezoliuciją, kurioje
reiškiamas protestas Lietuvos valdžiai dėl to,
kad ji be kovos atidavė lenkams pusę dabartinės Seinų apskrities su Seinais ir Punsku.
Reikalaujama, kol nebus atgautas kraštas,
sudaryti taikos sutartį su bolševikais, visas
pajėgas permesti į „lenkų frontą“ ir nedelsiant visoje Lietuvoje paskelbti visuotinę
mobilizaciją.
Paskutinės grumtynės

Lenkai, norėdami užvaldyti lietuvių gyvenamus kraštus, ėmėsi represijų prieš veiklesnius lietuvius, grasino bausmėmis. Lietuvių
inteligentai, prigrasinti lenkų partizanų sušaudymu, 1919 m. rugpjūčio pradžioje pasitraukė į Lietuvą. Šiek tiek vėliau demarkacijos liniją peržengė ir Punsko valsčiaus administracija. Ji įsikūrė valdiškame
Radiškės geležinkelio stoties pastate. Po trejų metų viršaičio rūpesčiu
valsčiaus įstaigai buvo pastatytas namas Sangrūdoje. (Petras Pacenka viršaičio pareigas Sangrūdoje ėjo dar trejus metus, ištikimai gynė
žmonių reikalus, rašė peticijas Lietuvos valdžiai, kad nepaliktų Punsko krašto. Punsko valsčius su centru Sangrūdoje išsilaikė iki Antrojo
pasaulinio karo.)
1919 m. lapkričio 14 d. į Seinų apskrities įgaliotinių suvažiavimą atvyksta trys Punsko valsčiaus atstovai: Pacenka, Tadaravičius
ir Markevičius. Jonas Tadaravičius ir S. Tijūnaitis pasakoja apie savo
apsilankymą pas anglų misijos vadą Ward‘ą, kuris pasižadėjo atsiųsti
mišriąją komisiją dėl Seinijos, susidedančią iš prancūzų, anglų, lietuvių ir lenkų atstovų. Seimelis priima sprendimą vėl siųsti delegaciją į
Lietuvos Vyriausybę ir į anglų bei prancūzų misijas, o prireikus ir į
Paryžiaus taikos konferenciją. Pusiau slaptu balsavimu tos delegacijos
nariais išrenkami S. Tijūnaitis, P. Pacenka, L. Leipuneris ir J. Vailionis.
Punsko viršaitis Petras Pacenka, vienintelis iš visų valsčių atstovų, į
posėdį atveža žmonių, gyvenančių šiapus ir anapus demarkacinės linijos, mokesčius.
– Punskiečiai kiek galėdami stengiasi nenutraukti ryšių su kitoje
sienos pusėje gyvenančiais lietuviais, – tikina Punsko valsčiaus vir-
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šaitis Petras Pacenka. – Gyventojai moka Lietuvai mokesčius, nors
lenkams turi mokėti antrą kartą, priverstinai. 1920 m. bolševikams
veržiantis į Varšuvą lenkai besitraukdami nuniokoja kraštą. Valsčiaus
viršaitis surašinėja žmonių patirtus nuostolius. 1920 m. liepos 18 d.
lenkų 10-ojo pulko pasienio sargybos kareiviai paėmė:
1. Vincui Valinčiui iš Vaitakiemio 10 metų gniedą kumelę, 3
metų kumelę kaštankę, vežimą su pakinkymu. Paimtų daiktų vertė
14500. Liudininkai: Juozas Kraužlys ir Antanas Aleksa.
2. Simonui Pauliukoniui iš Vaičiuliškių – 12000 vertės arklį. Liudininkai: Petras Kupčinskas, Vincas Žilinskas.
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3. Dominykui Valinčiui iš Kalinavo – naują vežimą su pakinkymu, kurių vertė 4000. Liudininkai: Dominykas Slovikas ir Adomas
Nevulis.
4. Juozui Steponauskui iš Kalinavo – 2 metų darašavotą kumelę,
kurios vertė 5600. Liudininkai: Dominykas Novikas ir Adomas Nevulis.
5. Jonui Novikui – 4 metų sartą eržilą, kurio vertė 6000. Liudininkai: Dominykas Slovikas ir Adomas Nevulis.
6. Karoliui Niečmanui – 4 metų geltonos šersties kumelę, kurios
vertė 7000. Liudininkai: Gerškė Kušelis, Šteikertas Karalius.
7. Gerškei Aberšmitui iš Punsko – 5 metų arklį (kaštaną), kurio
vertė 5000. Liudininkai: Arikas Likšteinas ir Mauša Levitanas.
8. Juozui Marcinkevičiui iš Paliūnų – 4 metų kumelę (kaštanuotą), 3 metų kaštanuotą eržilą, 3 mėnesių kumelaitę bei vežimą su
pakinkymu. Paimtų daiktų vertė 17400. Liudininkai: Vincas Pečiulis,
Baltramiejus Češkevičius.
9. Jonui Žiedaičiui iš Paliūnų – 16 metų juodą kumelę bei vežimą su pakinkymu. Vertė 11000. Liudininkai: Vincas Pečiulis ir Kazys
Ališauskas.
10. Juozui Marcinkevičiui iš Paliūnų – 9 metų juodą kumelę, kurios vertė 6000. Liudininkai: Vincas Pečiulis ir Kazys Ališauskas.
11. Kaziui Kavaliauskui iš Ožkinių – 4 metų bėrą eržilą, dvi eiles
žieminių baltinių, eilę vasarinių, kurių vertė 6400. Liudininkai: Juozas
Staškevičius ir Kazys Budzeika.
Sąrašą pasirašo Punsko valsčiaus viršaitis Pacenka. 1920 m. rugpjūčio 12 d.
1920 m. rugpjūčio 28 d. susidaro lietuvių ir lenkų frontas Štabino–Augustavo–Grabavo linijoje. Tą dieną lenkai užima Augustavą.
Prieš porą dienų Kaune vykusiame Lenkijos ir Lietuvos atstovų susitikime lenkai reikalavo leisti jų kariuomenei judėti lietuvių užimta
teritorija ir pasiekti Raudonosios armijos užnugarį. Lietuviai nesutiko
ir siūlė pirmiausia tartis dėl sienų.
Rugpjūčio 31 d. lenkai reikalauja atitraukti Lietuvos kariuomenę
Suvalkijoje iki Kerzono linijos. Lietuviai sutinka su sąlyga, kad lenkai
gerbs rytinę Kerzono linijos dalį. Lenkai nesutinka ir dar tą pačią dieną
užima Seinus ir Suvalkus. Po kelių dienų, rugsėjo 2-ąją, lietuviai atsiima Seinus, o po dviejų dienų – Augustavą.
Rugsėjo 5 d. lenkai išsiunčia Tautų Sąjungai notą, kurioje kaltina
Lietuvą dėl jos karinių veiksmų ir neutralumo nesilaikymo, reikalaudami atitraukti lietuvių pajėgas už Kerzono linijos. Tą pačią dieną dvi
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užgrūdintos, gerai ginkluotos lenkų divizijos ir dvi kavalerijos brigados puola 7 tūkstančius lietuvių karių. Penkias dienas vyksta atkaklūs
mūšiai, kuriuose lietuviai netenka 400 kareivių.
Iki rugsėjo 10 d. lenkai užima pietinę Sūduvą, pasiekdami Fošo
liniją.
Rugsėjo 13 d. Kalvarijoje pradedamos derybos dėl paliaubų.
Lietuviai, norėdami turėti geresnę poziciją, vėl užima Seinus, Gibus,
priartėja prie Augustavo kanalo. Derybos prasideda tik rugsėjo 16 d.
Lenkai reikalauja atitraukti lietuvių pajėgas už Kerzono linijos. Lietuviai yra linkę sutikti, su sąlyga, kad lenkai pasiliks esamoje pozicijoje.
Neutrali zona tarp kariuomenių būtų vėlesnių derybų objektas. Lietuva šitaip siekia atgauti Punską ir Seinus. Lietuvių pasiūlymas lenkams
nepriimtinas, ir po trijų dienų derybos nutrūksta. Lenkija, turėdama
didesnes pajėgas, nori užvaldyti ginčytinas teritorijas ir priversti Lietuvą tartis dėl federacijos. 1920 m. rugsėjo 22 d. lenkai pradeda „Nemuno“ operaciją, užima Gibus, Seinus, Kapčiamiestį, Druskininkus ir
traukia Lydos link.
Rugsėjo 30 d. prasideda derybos Suvalkuose. Spalio 7 d. pasirašoma Suvalkų sutartis. Demarkacijos linija tarp kariaujančių šalių yra
nustatoma pagal 1919 m. gruodžio 8 d. liniją.
1920 m. rudenį Lozanos sutartimi nustatoma 8 km pločio neutralioji zona, į kurią patenka tankiai lietuvių apgyventas Punsko ir Seinų
kraštas. Neutralioji zona egzistuoja iki 1923 m. kovo. Šioje juostoje
nei lietuviai, nei lenkai neturi teisės kištis į gyventojų reikalus, rinkti
mokesčių ir kt. Deja, lenkų valdžia Lozanos sutarties nepaiso. Policija reikalauja iš gyventojų mokesčių, jaunimą ima į savo kariuomenę.
Punske areštuojami nepasitraukę į Lietuvą 28 kaimų seniūnai ir Punsko parapijos klebonas dekanas Motiejus Simonaitis.
Teismas
Aštuoneri metai prabėgo Punske be didesnių sukrėtimų. 1927 m.
spalį Punsko policija iš Suvalkų gavo įsakymą areštuoti 22 vyrus ir
pristatyti juos į Suvalkus (iš viso norima areštuoti per 100 šio krašto
lietuvių).
Po dviejų savaičių Trakiškių, Vaitakiemio, Šilainės ir Šlynakie
mio kaimų vyrai gauna šaukimą į Punsko policiją. Tarp šaukiamųjų yra Kostas Cibulskas, Jonas Staskevičius ir Antanas Kraužlys iš
Trakiškių, Vincas Vaznelis, Jonas Ivoška ir Juozas Valinčius iš Valinčių ir kiti. Jie nurodytu laiku atvyksta į Punsko policijos nuova-
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dą. Policija jų jau neišleidžia ir kitądien išveža į Suvalkų areštinę.
Vakare du policininkai išsiveda Kostą Cibulską ir Joną Staskevičių
tardyti. Nedidelio ūgio tardytojas Paltožeckis kvočia K. Cibulską,
muša kumščiais per žandus, bando priversti prisipažinti. Ir klupdo,
ir revolveriu grasina:
– Prisipažink, rupūže, kad buvai Lietuvos partizanas, kad šaudei
lenkus.
– Niekur nebuvau, nieko nešaudžiau, – neprisipažįsta Kostas Cibulskas.
Kitas tardytojas „minkština“ Joną Staskevičių. Šis, skaudžiai sumuštas, išsiima nosinę ir nusišluosto kraują. Tardytojas tyčiojasi:
– Tai kur taip tamsta susikruvinai?
Staskevičius tyli, akis įsmeigęs į aslą. Tardymas baigtas. Ateina
sargybiniai ir nuveda kalinius į kamerą.
Tie patys, kurie vakare tardė Kostą Cibulską ir Joną Staskevičių,
rytojaus dieną išsiveda kitus keturis lietuvius. Po poros valandų tardomieji sugrįžta pas kameros draugus sumušti ir sukruvinti.
Po kelių dienų nuvaro lietuvius į Suvalkų kalėjimą ir uždaro į ma
žą karcerį. Neduoda nei ko pasiklot, nei kuo užsiklot. Jie sugula vienas
ant kito. Naktį pabunda. Trūksta oro. Uždega degtuką, bet kalėjimo
kamera tik pakvimpa siera ir degtukas užgęsta. Balsu pradeda šaukti:
– Žmonės, gelbėkit, uždusim!
– Ko reikia? – klausia sargybinis.
– Kameroj trūksta oro, uždusim, – skundžiasi įkalintieji.
Sargybinis atidaro duris ir karcerį išvėdina. Paryčiui kaliniai užmiega. Kitą dieną veda juos į kitą, didesnę, patalpą. Kalėjimo korido
riuje yra 21 kamera, kur areštuoti Vaitakiemio ir Valinčių kaimų vy
rai. Du Valinčių kaimo vyrai, kurie buvo areštuoti anksčiau, pamatę,
kad veda Cibulską ir Staskevičių, prašo kalėjimo viršininką atvesti pas
juos. Viršininkas sutinka.
Suvalkų kalėjime „pasodinti“ 28 lietuviai: Kazimieras Mielkus,
Jurgis Jurkūnas, Jonas Jurkūnas, Dominykas Kuosa, Juozas Vazne
lis, Jurgis Stankevičius, Juozas Kereišis, Motiejus Markevičius, Juozas
Kibyšis, Juozas Lukaševičius, Petras Valinčius (iš Vaitakiemio), Jurgis
Savickas, Vincas Vaznelis, Jonas Ivoška, Juozas Valinčius, Antanas
Šupšinskas (iš Valinčių kaimo), Kostas Cibulskas, Jonas Staskevičius,
Antanas Križauskas (iš Trakiškių kaimo), Jonas Peičius iš Raistinių,
Pranas Mačiulskas, Jonas Stankevičius, Jonas Danilauskas, Juozas Ka
sickas iš Šilainės, Vincas Paznėkas, J. Grigutis, Petras Tračiokas, De
gutis iš Šlynakiemio. Visiems iškelta viena byla.
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Po dviejų mėnesių arešto įkalinti lietuviai gauna kaltinamąjį aktą.
Akte surašyti 28 žmonių vardai bei pavardės ir už kokį nusikaltimą iš
kelta byla. Pagrindinis kaltinimas – „valstybės išdavystė“. Už tai gresia nuo keliolikos metų kalėjimo iki mirties bausmės. Akte pažymėta,
kad kaltinamieji turi teisę susipažinti su savo byla. Šia galimybe pasinaudoja tik Kostas Cibulskas ir Jurgis Savickas. Gavus kaltinamąjį ak
tą reikia pasirūpinti advokatais. Valdžia lietuviams skiria valdišką ad
vokatą, Suvalkų miesto žydelį Leibą. Kitas advokatas – Liutestanskis
iš Suvalkų. Vilniaus Šv. Kazimiero draugijos Centro komitetas skuba
padėti lietuvių politiniams kaliniams Lenkijoje. Jis pasamdo advokatus
iš Vilniaus (jiems sumoka 300 dolerių). Jie turi ginti visus 28 žmones.
Iš Vilniaus advokatai atvažiuoja keliomis dienomis anksčiau, kad galėtų susipažinti su byla ir teisiamaisiais.
Teismas prasideda 1928 m. vasario 16 d. (taip savotiškai lenkai
pamini Lietuvos nepriklausomybės 10-metį). Rytą 8 policininkai 28
žmones nuvaro į teismą. Lietuvius gina du advokatai iš Suvalkų ir du
iš Vilniaus (prof. dr. Petruškevičius ir Sadovskis). Valdžios paskirtas
advokatas Leiba pasirodo pirmą dieną, bet, pamatęs pro duris, kad
sėdi keturi advokatai, į salę neįžengia ir daugiau nesirodo. Petruške
vičius yra garsus advokatas, buvęs Lietuvos apeliacinio teismo pir
mininkas.
Ant pakylos – trys teisėjai: pirmininkas Sabaliauskas, padėjėjai –
Rėklaitis (kilęs nuo Marijampolės) ir Ženė. Prokuroras – Tornovskis.
Pirmą dieną teismas tikrina liudininkus. Valdžia jų turi 20, teisiamieji – 119. Salėje nėra paties svarbiausiojo – Ksemaško-Liaudanskio.
Advokatas Petruškevičius reikalauja nutraukti bylą ir pasistengti, kad
Ksemaško-Liaudanskis rytoj būtų teisme. Kitą dieną, 8 val. ryto, Kse
maško-Liaudanskis jau sėdi teismo salėje. Advokatas Petruškevičius iš
dvidešimties valdžios liudininkų pasilieka tris: Ksemaško-Liaudanskį,
Jurgį Gudeliauską ir Baliūnaitę. Likusieji jam mažiau svarbūs, todėl
juos palieka kitiems advokatams.
Antrą dieną teismas pradeda nuo Ksemaško-Liaudanskio parodymų. Kai prokuroras baigia jį kamantinėti, darbo imasi advokatas.
– Kodėl taip ilgai, pone, tylėjot? Kodėl tik po aštuonerių metų
pranešėte valdžiai apie šių žmonių nusikaltimus? – kvočia Petruškevičius.
– Aš tarnavau lenkų kariuomenėj leitenantu, todėl negalėjau, –
aiškinasi Ksemaško-Liaudanskis.
– Iš kur jūs sužinojote, kad jie buvo šauliai?
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– Mano svainis gyveno Lazdijų mieste, tai jam pavyko šituos jų
sąrašus nutverti. Vėliau jis juos man perdavė.
– Ką jums valdžia už parodymus žadėjo duoti?
– Žadėjo duoti valstybinį postą.
– Tai jums labiau rūpėjo postas negu šauliai?
Ksemaško-Liaudanskis jau suprato blogai pasakęs ir susijaudinęs
iškošė:
– Chybam ja zgłupiał (gal aš sukvailėjau).
Teismo salė prapliupo juokais. Kvatojo ir teisėjai, tik prokuroras
išliko rimtas. O advokatas Petruškevičius teismui pareiškė:
– Daugiau klausimų neturiu.
Kitas valdžios liudininkas yra Čižas. Teismas klausia:
– Ką žinai apie Cibulską?
– Girdėjau, kaip žmonės kalbėjo, kad Cibulskas vaikščiojo su šau
tuvu.
– Kur tie žmonės kalbėjo?
– Seivų valsčiaus raštinėje.
– O pats matei, kad vaikščiojo?
– Ne.
– Liudininką prašau atsisėsti. Dabar nagrinėsime Jurgio Savicko
bylą. Teisiamasis, prašau atsistoti. Ar prisipažįstate kaltas?
– Ne, – atsako Savickas.
– Liudininku kviečiu Jurgį Gudeliauską, – tęsia teisėjas.
Jurgis Gudeliauskas – svarbiausias Savicko skundikas. Jis atsistoja prieš teismą labai gerai nusiteikęs. Jo parodymai turi galutinai „paskandinti“ Savicką. Tai – pats stipriausias valdžios liudininkas prieš
lietuvius.
Teismas klausia:
– Ką žinai apie Jurgį Savicką?
Gudeliauskas kalba taip, kaip buvo slaptosios policijos vyriau
siojo „načialnyko“ Beleckio pamokytas. Jis žino, kad reikia kalbėti
aiškiai, neklysti, nepamiršti ko nors svarbaus ir jokiu būdu nekeisti
tardymo metu duotų parodymų.
– 1921 m. spalį Savickas atėjo pas mus, į Zovados kaimą, ir ėmė
agituoti, kad Punską padėtų atimti iš lenkų. Išeidamas išsiėmė revol
verį, visiems jį parodė. Dargi kalbėjo: „Kad jūs visi būtut tokie kaip
mes, tai Punskas seniai būtų po Lietuva.“
Liudininką perima advokatas Petruškevičius.
– Ar tikrai J. Savickas 1921 m. spalį buvo Zovadoje ir taip kalbėjo?
– Ką sakiau teismui apie Savicką, viskas yra teisybė.
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– O gal kitais metais ar kitą mėnesį, gal nepameni gerai?
– Aš gerai pamenu, kad tai buvo 1921 metų spalį.
Petruškevičius atsistoja, prieina prie teisėjų stalo, paduoda jiems
J. Savicko karinę knygutęir sako:
– Aukštasis teisme, kuo labiau galima tikėti: ar šituo valstybiniu
kariniu dokumentu, ar Gudeliausko parodymais?
Teisėjai atsistoja. Prieina ir prokuroras. Žiūri Savicko karinę knygutę. Paaiškėja, kad 1921 m. spalį J. Savickas tarnavo kariuomenėje
Gardine ir tuo metu Zovadoje būti negalėjo. Teismas dar bando gelbėti
Gudeliauską iš keblios padėties, bet šis nesileidžia. Jis apsimeta viską suprantąs, viską žinąs. Iki paskutiniųjų laikosi Beleckio pamoky
mo – nekeisti parodymų. Teismo posėdis yra viešas, salė sausakimša.
Teisėjams pasidaro nesmagu, kad valdžios liudininkas šitaip pažemino
Lenkijos valdžią. Teismas dar kartą bando liudininkui padėti.
– Gal tu, menkai mokėdamas lenkiškai, kitą mėnesį pasakei?
– Aš gerai žinau tą mėnesį. Lietuviškai „spalis“, lenkiškai
„październik“.
Jis niekaip nesiduoda perkalbamas. Teismas liepia jam sėsti ir
daugiau nekviečia.
Trečias ir paskutinis liudininkas, su kuriuo advokatas Petruške
vičius turi susidoroti, yra Baliūnaitė iš Vaitakiemio, Paltožeckio tar
naitė. Jinai turėjo liudyti prieš Šilainės ir Šlynakiemio vyrus. Teismas
klausia:
– Ką tamsta žinote apie šituos vyrus?
Baliūnaitė pradeda kaltinti visus iš eilės, bet daugiausia tenka Jo
nui Danilauskui. Prieš keletą metų jinai draugavusi su J. Danilausku
ir… „susidraugavusi“ vaiką. Jonas nenorėjo Baliūnaitės vesti, todėl
dabar jos užduotis jam atkeršyti. Kaip buvo Paltožeckio pamokyta,
taip ir kalbėjo teisme. Teismas, ją išklausęs ir daugiau nieko neklausinėdamas, perduoda ją advokatui Petruškevičiui. Advokatas, pasiteiravęs apie visus Šilainės ir Šlynakiemio vyrus, apsistojo ties Jonu
Danilausku.
– Kiek liudininkei metų? – klausia Petruškevičius.
– Aštuoniolika.
– Kelintais metais susilaukėte vaiko su Jonu Danilausku?
Baliūnaitė į šitą klausimą reaguoja aršiai:
– Mes čia susirinkom ne apie kieno vaikus kalbėti, o apie parti
zanus.
Advokatas nenusileidžia. Reikalauja atsakyti. Baliūnaitė norom
nenorom iškošia:
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– 1922-aisiais.
Tuomet Petruškevičius kreipiasi į teismą:
– Gerbiamas teisme, ar kada nors kas girdėjo, kad dvylikos metų
mergaitė susilauktų vaiko?
Salėje pasigirsta juokas. Advokatas Petruškevičius įrodo teismui
ir visiems salėje, kad liudininkė melagė ir siekia atkeršyti Danilauskui
bei kitiems septyniems nepažįstamiems vyrams. Baliūnaitės parodymai pasirodo beprasmiški, ir nei teismas, nei prokuroras jais daugiau
nesidomi.
Trečią teismo dieną, vasario 18-ąją, šeštadienį, teismo darbas eina
į pabaigą. Teisėjas pradeda skaityti kiekvieno teisiamojo kaltinimus,
kas prieš jį ir kaip liudijo, tėvų vardus ir kt. Kol visų 28 vyrų bylą
perskaito, ateina ir pavakarys. Po jo prasideda prokuroro kaltinamoji
kalba. Jis dar kartą perskaito visų „nusikaltimus“, reikalaudamas atitinkamo lygio bausmės. Tik Kazimierui Mielkui prašo skirti didesnę
negu kitiems bausmę.
Po prokuroro kalba advokatas Petruškevičius. Jis visų teisiamųjų
nevardija, gina visus 28 žmones. Didesnę dalį kalbos skiria Ksemaš
ko-Liaudanskiui, Jurgiui Gudeliauskui ir Baliūnaitei. Petruškevičius
kalbėdamas pažymi, kad 1919 m., kai lenkai užėmė Seinų ir Punsko
kraštą, buvo nustatyta 8 kilometrų neutralioji zona. Ir nei lietuvių, nei
lenkų kariuomenė neturėjo teisės vaikščioti ginkluota. Tai kodėl vietiniai lietuviai galėjo turėti ginklus savigynai?
– Absurdiška šituos žmones kaltinti valstybės išdavyste, nes net
pats Pilsudskis, – argumentuoja advokatas, – tada negalėjo žinoti, kam
šis kraštas atiteks.
Baigdamas trenkia kumščiu į stalą ir sušunka:
– Aš esu tikras, kad visi šitie 28 žmonės bus išteisinti!
Baigęs savo kalbą, advokatas atsisveikina, nusilenkia prieš teis
mą ir išskuba į traukinį, vyksiantį į Vilnių. Taip baigiasi trečia teismo
diena.
Lemtingas turėjo būti pirmadienis – teismo nuosprendžio paskelbimo diena. Lietuviai nekantriai jo laukia. Ar galės grįžti namo, ar teks
kalėti, o gal – mirti? Pirmadienį kalba kiti trys advokatai. Jų kalbos
nėra įdomios, nes svarbiausią darbą atlikęs Petruškevičius. Advokatai,
baigdami savo kalbas, prašo teismą kaltinamuosius išteisinti. Po advo
katų kalba prokuroras. Dar kartą reikalauja visiems griežtos bausmės.
Griežčiausios – Kazimierui Mielkui. Po prokuroro kalbos skelbiama
pertrauka. Jai pasibaigus teismas skaito nuosprendį. Tai užtrunka, nes
kaltinamųjų 28, o kiekvieno bylos istoriją reikia peržiūrėti atskirai.
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Kaltinamiesiems viena diena virto metais. Pagaliau teismas, baigęs
skaityti kaltinamųjų bylas, paskelbia nuosprendį:
– Visi kaltinamieji, 28 žmonės, yra išteisinti.
Prokuroras sušunka:
– Aukščiausiasis teisme, aš su tuo nesutinku!
Kaltinamųjų ir jų namiškių, atvykusių į teismą, džiaugsmui nėra
galo. Artėja 11 val. nakties. Grįžę į kalėjimą, lietuviai paprašo viršininką paleisti juos namo. Viršininkas, būdamas geros širdies, nors neturi
teisės, pasigaili ir paleidžia. Sargyba atneša drabužius. Jie laimingi at
sisveikina su likusiais kameroje žmonėmis ir užtrenkia kalėjimo duris. Sigitas Birgelis
***
1929 metų pavasaris atneša nemalonią žinią: iš Varšuvos ateina
pranešimas, kad netrukus prasidės apeliacinė byla, bet, svarbiausia,
kaltinamųjų dalyvavimas nebūtinas. Į Varšuvą išvažiuoja Ivoška, bet
tuojau sugrįžta. Naujas advokatas be Petruškevičiaus nepradeda ginti
kaltinamųjų, o Petruškevičius neatvyksta. Byla atidedama neribotam
laikui. Antras pranešimas apie apeliacinės bylos terminą ateina po me
tų. Į Varšuvą vėl išsiruošia J. Ivoška. Prokuroras į posėdį atsiveža ke
turis naujus liudininkus. Byloje dalyvauja ir advokatas Petruškevičius.
Jis su kitu advokatu naujus liudininkus sumaišo su dumblais. Apeliaci
nis teismas po pertraukos patvirtina Suvalkų teismo nuosprendį. Visi
SIGITAS BIRGELIS (g. 1961 m. Punske) – poetas, vertėjas, fotografas, žurna28 kaltinamieji
yra nekalti!
listas, 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. Internetinio portalo
punskas.pl vyr. redaktorius.
Nuo 1995 m. Lietuvos rašytojų sąjungos narys.
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Istoriją kuria laikas ir žmonės
Lietuvos nepriklausomos valstybės 100-mečiui
Praėjo palyginti neilgas laikotarpis nuo Nepriklausomos Lietuvos
valstybės paskelbimo – tik 100 metų. Tačiau per tą šimtmetį per Lietuvą praūžė karas, praėjo neramūs pokario metai, partizaninės kovos,
50 metų okupacijos ir galinga Laisvės siekių banga, atkūrusi Lietuvos
Nepriklausomybę.
Gilinantis į visus šiuos įvykius paaiškėja, kad šimtas metų yra labai daug. Taip ir jaučiamės mes – lietuviai. Jaučiamės išgyvenę daugybę labai svarbių įvykių, jaučiame dėkingumą ir pagarbą tiems, kurių
pavardės įrašytos tų įvykių virsmuose šioje netrumpoje istorijoje. Pagarbą ir dėkingumą jaučiame ir tiems, kurie neįrašyti į šią šimtmečio
istoriją, bet Lietuvai kiekvienas jų buvo ir yra labai svarbus. Dažnai
juos mena tik kryžiai pamiškėse, be pavardžių...
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Šiemet, 2018-aisiais, Lietuvos valstybingumui – 100 metų! Alytaus miestas šią datą nutarė pažymėti įkurdamas Šimtmečio parką.
Galbūt dabar tai atrodo ir nelabai įspūdinga, nes yra nuvilnijusi labai
galinga idėjų banga – labai daug žmonių nori padaryti ką nors ypatingo, kad paminėtų šimtmetį. Ne visos tos idėjos įeis į istoriją, bet
pasodintas parkas tikrai įeis.
Miesto valdžia pakvietė pasodinti po medelį tuos miesto gyventojus, kurių šeimų šaknys Alytuje siekia 100 ir daugiau metų. Tokių šeimų atstovų susirinko apie 50. Tai – nemažas skaičius, nes prieš šimtą
metų Alytuje gyveno tik keletas tūkstančių gyventojų, iš kurių didžioji
dalis, deja, buvo sunaikinti holokausto metu. Taigi likusius medžius
sodinti galėjo visi atvykę ir norintys prisidėti prie savo šeimos istorijos
žmonės.
Vieta Šimtmečio parkui parinkta Alytaus miesto Vidzgirio rajone, prie nelabai seniai nutiestos Raudonkalnio gatvės. Truputį aukščiau ant kalvos, tarsi laimindama gražią alytiškių idėją, šviečia Marijos
Krikščionių Pagalbos bažnyčia.
2018 m. rugsėjo 15 d. Alytaus miesto Šimtmečio parke pasodinta
100 ąžuolų, skroblų ir bukų. Prie visų pasodintų medelių yra pritvirtintos lentelės su pavardėmis ir pririšti trispalviai, Lietuvos vėliavos
spalvų, kaspinai. Savo šeimos-giminės medį pasodino istorikas Vilmantas Dunderis, jo šeimos šaknys Alytuje siekia per 200 metų, Algimanto Mažeikos šeimos šaknys Alytuje siekia daugiau kaip 130 metų.
Mečislovas Borevičius, alytiškis poetas Vaclovas Matažinskas ir daug
kitų alytiškių skaičiavo giminės šaknų amžių Alytuje – 100 metų ir
daugiau... Savo šeimos medį pasodino ir Alytaus miesto meras Vytautas Grigaravičius. Mero šeimos šaknys mūsų mieste siekia 100 metų.
Moisejenkų šeimos medis
Savo šeimos (kartu ir savo giminės) medį sodino Rima ir Leonidas Moisejenkai. Abu jie yra Alytaus jaunimo centro dainų ir šokių
ansamblio „Tarškutis“ įkūrėjai ir vadovai. Šimtametės giminės šaknys
Alytuje yra Rimos Jarmalaitės-Moisejenkienės. Jos tėvas Vitas Jarmala kilęs iš Bakšių kaimo. Bakšiai dabar yra šiauriausia Alytaus miesto
dalis, esanti kairiajame Nemuno krante, į rytus nuo Šiaurinio pramonės rajono.
Per šį šimtmetį Alytaus miestas smarkiai plėtėsi į visas puses.
Esantys šalia Alytaus kaimai savaime virto miesto teritorija... Rimos
Jarmalaitės-Moisejenkienės senelių sodyba, buvusi Bakšių kaime, da-
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Rima ir Leonidas Moisejenkai sodina savo šeimos medį Alytaus
Šimtmečio parke 2017 m. rugsėjo 15 d.

bar yra Alytaus miesto Putinų gatvės gale – Putinų g. 25. Karo metu
Jarmalų namai buvo sudegę ir vėliau – atstatyti. Čia dabar gyvena
Rimos Moisejenkienės pusbrolio Reimondo Jarmalos šeima. Jarmalai
teisėtai laiko, kad jų giminė, šeima turi gilias šaknis miesto istorijoje.
Jų šeimos-giminės šaknys siekia per 200 metų.
Jarmalų šeimos buvo gausios, bet daugiausia kalbėsime apie du
žmones iš dviejų giminės linijų, atsiradusių XVIII–XIX a. Tai – Rima
Jarmalaitė-Moisejenkienė ir Stanislovas Jarmala.
Rima Jarmalaitė gimė 1962 m., Alytuje baigė Dzūkijos vidurinę
mokyklą ir Alytaus muzikos mokyklos smuiko klasę. Vėliau mokėsi
Klaipėdos konservatorijoje, kur įgijo muzikos mokytojo ir choro dirigento specialybes. Besimokydama Klaipėdoje susipažino su Leonidu
Moisejenka, ištekėjo ir po mokslų grįžo į gimtąjį Alytų dirbti širdžiai
mielo darbo – mokyti jaunimo liaudies dainų ir šokių. Rima ir Leonidas, kaip ir jų dukros, be muzikos neįsivaizduoja savo gyvenimo.
1987 metais Rima ir Leonidas Moisejenkai Alytuje pradėjo burti vaikus ir jaunimą į liaudies dainų ir šokių ansamblį, kurį pavadino
„Tarškučiu“. Ansamblyje šoka, groja ir dainuoja per 140 vaikų. Per 30
metų kolektyvas koncertavo daugiau nei 850 kartų ne tik Lietuvoje,
bet ir užsienyje: Latvijoje (1994 m.), Vokietijoje (1994 m.), Čekijoje
(1995 ir 1998 m.), Lenkijoje (1995, 2008, 2012, 2013 ir 2016 m.), Tur-
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kijoje (1997 ir 2005 m.), Belgijoje (1998, 2004 ir 2008 m.), Ispanijoje
(1999, 2006 ir 2015 m.), Rusijoje (2000 ir 2007 m.), Vengrijoje (2001
ir 2004 m.), Slovakijoje (2003 m.), Suomijoje (2003 ir 2010 m.), Slovėnijoje (2007 m.), Danijoje (2007 m.), Graikijoje (2008 ir 2014 m.),
Baltarusijoje (2008 m.), Olandijoje (2008 ir 2009 m.), Italijoje (2009
ir 2011 m.), Ukrainoje (2010 m.), Portugalijoje (2010 m.), Serbijoje (2011 m.), Makedonijoje (2012 m.), Kroatijoje (2012 ir 2013 m.),
Prancūzijoje (2014 ir 2017 m.), Juodkalnijoje (2016 m.) ir Bulgarijoje
(2017 m.).
2006 m. kovo 10 d. Nacionaliniame dramos teatre kolektyvui
įteikta „Aukso paukštė“. „Tarškutis“ – geriausias 2005 metų liaudiškos muzikos kolektyvas Lietuvoje. Be daugybės tarptautinių liaudies

Rima ir Leonidas Moisejenkai, liaudies dainų ir šokių ansamblio
„Tarškutis“ vadovai
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muzikos festivalių ir konkursų, ansamblis „Tarškutis“ dar yra daugkartinis Pasaulio lietuvių dainų šventės Ansamblių vakaro dalyvis.
Kolektyvas jame dalyvavo 1994, 1998, 2002, 2003, 2007, 2009, 2012,
2014 ir 2016 metais.
Ansamblio meno vadovei Rimai Moisejenkienei už nuopelnus folklorui ir už Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje 2016 metais Italijoje
įteikta IGF „Aukso žvaigždė“ (tai – kaip folkloro „Oskaras“).
Pradėti pasakoti Jarmalų giminės istoriją reikia nuo Tamošiaus
Jarmalos.
Tamošius Jarmala, 1780–18xx m.
Kotryna Dilbaitė.
Gyveno Bakšiuose.
Tamošius Jarmala yra Rimos Jarmalaitės-Moisejenkienės proprosenelis. Kadangi nuo jo prasideda giminės istorija, apie tai bus papasakota daugiau.
Jarmalai, kaip ir visi laisvi valstiečiai, įsigalėjus baudžiavai tapo
baudžiauninkais ir privalėjo eiti lažą Rutkos dvare. Rutkos dvaras
pirmą kartą paminėtas 1762 m., jis yra prie Alytaus–Balbieriškio kelio. 1807 m. Prancūzijos imperatorius Napoleonas Bonapartas įkūrė
Varšuvos kunigaikštystę, į kurios sudėtį įėjo visa Lietuvos Užnemunė, kartu ir Bakšių kaimas. Čia buvo įvestas Napoleono kodeksas ir
panaikinta baudžiava, bet valstiečių naudojama žemė liko dvarininkų
nuosavybe. Tik po 1961 m. Tamošius Jarmala gavo teisę išsipirkti savo
žemę kairiajame Nemuno krante, o po 1964 m. sukilimo žemė pripažinta valstiečių nuosavybe, buvo panaikintos skolos dėl nesumokėtų
mokesčių.
Tamošiaus Jarmalos žmona buvo Kotryna Dilbaitė. Kiek jie turėjo
vaikų, tikslių žinių nėra, tik žinoma, kad turėjo sūnus Mykolą ir Juozą.
Mirdamas Tamošius Jarmala padalijo sūnums savo žemę: Juozui Jarmalai skyrė 16,8 hektarų dirbamos žemės ir 3 hektarus miško, o sūnui
Mykolui teko 19,17 hektarų dirbamosios žemės. Palaidotas Tamošius
Jarmala Rumbonių kapinėse.
Rimos Jarmalaitės-Moisejenkienės šeimos istorija tęsiasi pagal
Mykolo Jarmalos, Tamošiaus sūnaus, giminystės liniją.
Mykolas Jarmala, Tamošiaus sūnus, 18xx–1887 m.
Gyveno Bakšiuose.
Kotryna Kieliūtė.

227
Petras Jarmala, Mykolo sūnus, 1874–1948 m.
Gyveno Bakšiuose.
Antanina Zeleniūtė iš Domantonių, 1879–1966 m.
		
Vitas Jarmala, Petro sūnus, 1926–1977 m. Gyveno Bakšiuose.
Albina Miglinaitė, 1926–2010 m.
		
Rima Jarmalaitė-Moisejenkienė, Vito dukra, g. 1962 m.
Iš Alytaus.
Leonidas Moisejenka, g. 1954 m. Iš Baltarusijos.
		
Anželika Moisejenkaitė, Leonido dukra, g. 1984 m. Iš Alytaus.
Diana Moisejenkaitė, Leonido dukra, g. 1985 m. Iš Alytaus.
Sukūręs šeimą Vitas Jarmala nuo 1949 metų gyveno Alytuje.
Teko gyventi Pušyno gatvėje. Vėliau Kurorto gatvėje su broliu pasistatė namą. Dar vėliau Vitas Jarmala namą pasistatė Suvalkų gatvėje.
Suvalkų gatvę visi alytiškiai dar žino kaip kaštonų gatvę, nes visa gatvė atrodo kaip kaštonų alėja. Kai kaštonai žydi, vaizdas nepakartojamas. Ir ne tik Vito dukra Rima, bet ir gatvės gyventojai prisimena, kad
kaštonus sodino Vitas Jarmala.
Rima Jarmalaitė-Moisejenkienė – jauniausia Vito ir Albinos Jarmalų atžala; sesuo Aldona gimė 1951 m., brolis Gediminas – 1956 m.
Aldona Jarmalaitė-Bunevičienė gyvena Alytuje, Gediminas Jarmala
– Geištarų kaime, šalia Alytaus.
Nuo Tamošiaus Jarmalos tęsiasi ir kita Jarmalų giminės linija, siekianti Stanislovą Jarmalą.
Juozas Jarmala, Tamošiaus sūnus, 1835–1911 m. Iš Bakšių.
Morta Kieliūtė, 1852–1899 m. Iš Kriaunų kaimo.
		
Juozas Jarmala, Juozo sūnus, 1877–1936 m. Iš Bakšių.
Bronislava Adomavičiūtė-Jarmalienė, 1879–1962 m. Iš Bakšių.
		
Stanislovas Jarmala, Juozo sūnus, 1908–1949 m. Iš Bakšių.
Bronislava Gilytė-Jarmalienė, Rokiškio apskr., 1913–1990 m.
Iš Rokiškio apskr.
Birutė Onutė Jarmalaitė, Stanislovo dukra, 1933-03-19.
Gražina Bronytė Jarmalaitė, Stanislovo dukra, 1937-01-17.
Danutė Valytė Jarmalaitė, Stanislovo dukra, 1941-02-16.
Nijolė Janina Jarmalaitė, Stanislovo dukra, 1942-06-12.

228

Scholastika Kavaliauskienė

Juozo Jarmalos, Tamošiaus sūnaus (Stasio Jarmalos senelio),
šeimos istorija irgi tęsiasi tame pačiame Bakšių kaime. Gimė Juozas
1835 m. Jis 1875 m. vedė Mortą Kieliūtę, gyveno Bakšiuose. Išlikęs
svarbus istorinis faktas, kad ant Juozo Jarmalos žemės 1890 m. carinės
Rusijos buvo įrengtas karinis įtvirtinimas-fortas, kuris dabar įtrauktas į respublikos kultūros vertybių registrą. „Tai vienintelė III klasės
centrinė gynybinė tvirtovė Lietuvoje, retai išlikęs karo inžinerijos statinys“ („Šiaurės Atėnai“, 2005 m. lapkričio 12 d.). Juozas Jarmala palaidotas Rumbonių kapinėse.
Stasys Jarmala, Juozo sūnus
Stanislovo Jarmalos iš Jarmalų dinastijos nepaminėti tiesiog negalima. Jis Tamošiaus Jarmalos proanūkis, gimęs 1908 m. lapkričio
2 d. Alytaus rajone, Bakšių kaime. Daugiavaikėje Juozo Jarmalos ir
Bronislavos Adomavičiūtės šeimoje Stasys buvo ketvirtas vaikas.
Stasys mokėsi Alytaus valstybinėje gimnazijoje. Jis mokėsi labai
gerai – per vienus metus baigdavo dvi gimnazijos klases.
Baigęs Alytaus valstybinę gimnaziją 1929 m., Stasys lankė mokytojų kvalifikacijos kursus Kaune ir 1930 metų rugpjūtį Lietuvos švietimo ministerijos buvo paskirtas dirbti Rokiškio rajono Miliūnų kaimo
pradžios mokyklos vedėju. Vėliau jis dirbo to paties Rokiškio rajono
Bajorų kaimo pradžios mokyklos vedėju, dar vėliau – Lygumų miesto
mokyklos vedėju, o 1939 m. – Masių kaimo, esančio Šiaulių rajone,
pradinėje mokykloje.
1940 m. rusams okupavus Lietuvą Stasys Jarmala pradėjo kovoti
prieš okupantus. Jis pradėjo redaguoti ir leisti laikraštį „Laisvės trimitas“, kuris buvo platinamas tarp gyventojų.
Stasys Jarmala dalyvavo 1941 m. birželio 23 d. sukilime atkuriant
Nepriklausomos Lietuvos savivaldos organizacijas Lygumuose ir apylinkėse.
1941 m. jis pradėjo dirbti Kuršėnų pradžios mokyklos vedėju ir
mokytoju. Dirbdamas Kuršėnuose 1942 m. sausį įsteigė pogrindžio organizaciją, kuri pavadinta Vytauto Didžiojo sąjunga (VDS). Ji dislokavosi Kuršėnų, Tryškių, Šiaulių apylinkėse. Šios organizacijos tikslas
buvo kovoti su vokiečiais okupantais, neleisti jaunimo išvežti į Vokietiją, kovoti už Lietuvos nepriklausomybę. Organizacijai priklausė 300
žmonių.
Vytauto Didžiojo sąjunga leido pogrindinį laikraštį „Vytis“, kurio redaktorius buvo S. Jarmala-Šarūnas. „Vytis“ ragino jaunimą būti
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ištikimą Tėvynei, nepasiduoti okupantams. „Vytis“ buvo platinamas
Kuršėnuose ir jo apylinkėse.

Lietuvos partizanų Kęstučio apygardos štabo narys, mokytojas, Eržvilko
gimnazijos direktorius Stasys Jarmala
(Vincas Ulevičius), Šarūnas, Briedis,
Audrūnas. 1949 metų nuotrauka

Bronislava Jarmalienė (Bronislava
Ulevičienė),
mokytoja, politinė kalinė.
1958 metų nuotrauka

Eržvilko gimnazijos direktorius Stasys Jarmala (Vincas Ulevičius)
su gimnazistais. Jis nuotraukos centre. 1949 m. birželis
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Vytis. 1942 m. Karo metų pogrindžio spauda. Redagavo Stasys Jarmala.
Lietuvos istorijos institutas

1943 m. kovą kūrėsi VLIK-as (Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo
komitetas). Stasys Jarmala buvo vienas pirmųjų šios organizacijos narių.
1943 m. balandį VDS, kuriai vadovavo Stasys Jarmala, prisijungė
prie LLA (Lietuvos laisvės armijos). Tai buvo geriausiai sutvarkyta
pogrindinė organizacija, kuri numatė, kad Lietuvos nepriklausomybę
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teks iškovoti ginklu. Įstodamas į LLA kiekvienas narys privalėjo duoti
priesaiką.
Artėjant antrajai rusų okupacijai 1944 m. birželį Stasys Jarmala,
kurio slapyvardis – Briedis, pasitraukė į Pažyžmės mišką prie Kuršėnų. Kartu išėjo daug kuršėniškių ir kitų vyrų iš apylinkių. Į būrį susirinko 70 vyrų. Vadovauti patikėta Stasiui Jarmalai-Briedžiui.
1944 m. nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 4 d. Stasys Jarmala dirbo
Kelmės r. Kubelių k. pradžios mokykloje. Gruodžio 4 d. jis nutraukė
legalų darbą ir įsiliejo į partizanų gretas. Stasys Jarmala-Briedis buvo
Šiaulių apygardos partizanų štabo viršininkas.
1945 m. birželio 25 d. enkavėdistai apsupo visą Pažyžmės mišką.
Apsupant mišką dalyvavo šimtai čekistų ir sovietinės kariuomenės karių. Partizanų būrys buvo sunaikintas, likę gyvieji išsiskirstė: kai kurie
sustabdė nelegalią veiklą, kai kurie įsiliejo į kitus būrius. Stasys Jarmala užsiaugino barzdą, įsigijo naujus dokumentus, pasivadino Vincu
Ulevičiumi, Simo sūnumi, ir nutraukė nelegalią veiklą.
1946 m. Jurbarko rajono Eržvilko gimnazijoje pradėjo dirbti mokytojas Vincas Ulevičius (Stasys Jarmala). Jis dėstė fiziką ir astronomiją. Čia dirbdamas sutelkė bendraminčių būrį. Susitiko su Kęstučio apygardos partizanų vadais, palaikė su jais pastovų ryšį, keitėsi
informacija, rašė straipsnius į Kęstučio apygardos laikraštį „Laisvės
varpas“ (tai – Lietuvos partizanų laikraštis, ėjęs nuo 1945 m. iki
1952 m. balandžio. Išleista 150 numerių).
1947 m. Vincas Ulevičius (Stasys Jarmala) tapo Eržvilko gimnazijos direktoriumi. 1948 m. gimnazijos palėpėje, kur seniau buvo
vandens rezervuaras, įrengė slėptuvę-spaustuvę. Ten leisdavo laikraštį „Atžalynas“, skirtą gimnazistams, ir laikraštį „Varpas“, skirtą jaunimui. Pirmas laikraščio numeris buvo išleistas 1948 m. gruodį.
1949 m. liepos 3 d. Stasį Jarmalą (Vincą Ulevičių) areštavo ir išvežė į Jurbarko saugumą, o liepos 4 d. Jurbarke areštavo ir Eržvilko
gimnazijos mokytoją Bronislavą Jarmalienę (B. Ulevičienę).
1949 m. liepos 7 d. Stasiui Jarmalai pavyko iš Jurbarko areštinės
pabėgti, išsikasus po pamatais tunelį. Atsidūręs laisvėje jis įsijungė į
Kęstučio apygardos partizanų būrį, buvo štabo narys, dirbo ideologinį
darbą. Jis rašė atsišaukimus, straipsnius į pogrindinį laikraštį „Laisvės
varpas“, nėjo į jokius žygius, bet kariavo plunksna ir žodžiu. Straipsnius pasirašydavo slapyvardžiu Audrūnas. Už Stasio Jarmalos (Vinco
Ulevičiaus) gyvybę sovietinė valdžia žadėjo 25000 rublių. (Mėnesio
algos vidurkis buvo 70 rublių.)
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1949 m. spalio 3 d. Eržvilko valsčiuje, Jurbarko rajone, Eimantų kaime, ūkininko Juozo Švedo sodyboje čekistų karinės operacijos
metu žuvo buvęs Žemaičių legiono štabo viršininkas, vėliau – Kęstučio apygardos štabo narys, mokytojas, Eržvilko gimnazijos direktorius Stasys Jarmala (Vincas Ulevičius, Šarūnas, Briedis, Audrūnas).
Jo žuvimo data įrašyta LGGRTC (Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro) 1998 m. lapkričio 11 d. Vilniuje išduotame
pažymėjime Nr. 52-04-1529.

Atminimo kryžius Eimantų kaime, Stasio Jarmalos žūties vietoje

Stasio Jarmalos paminklinės lentos
atidengimas. 1993 m.
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Dzūkijos sūnus, kovotojas už tėvynės Lietuvos laisvę Stasys Jarmala buvo vienas iš tų idealistų, labai mylėjusių Lietuvą. 1995 m. Lietuvos Respublikos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga už nuopelnus
Lietuvai apdovanojo Stasį Jarmalą Pasipriešinimo dalyvio kryžiumi.
1999 m. balandžio 21 d. pripažintas Stasio Jarmalos kario savanorio
statusas. Kario savanorio pažymėjimo Nr. 1278.

Stasio Jarmalos dukros. Iš kairės: Gražina Jarmalaitė-Stulgienė, Birutė
Jarmalaitė-Stacevičienė, Nijolė Jarmalaitė-Fultinavičienė ir Danutė
Jarmalaitė-Pauliukonienė. Kaunas, 2015 m.

Nepaisant skirtingų Jarmalų giminės palikuonių likimų, visi jie
didžiuojasi tuo, kad giminės šaknys yra Bakšiuose – Alytaus senovės
gyvenvietėje.
Alytaus (Bakšių) senovės gyvenvietė
Bakšių senovės gyvenvietė yra vienintelis tokio pobūdžio paminklas Lietuvoje, datuojamas nuo III–V a. po Kristaus. Spėtina, jog
tuomet ten gyveno jotvingių protėviai. Dėl mažai suardyto kultūrinio
palikimo ši gyvenvietė pateikia palyginti daug vertingos informacijos
apie senojo geležies amžiaus gyvenseną, jotvingių protėvių istoriją.
1888 m. atliekant Alytaus apylinkių fortifikaciją, Bakšių gyvenvietėje statybų metu buvo rasta žmonių kaulų ir IV amžiaus pabaigos
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– V amžiaus pradžios žalvarinių papuošalų (radiniai buvo tikrai vertingi – I a. Romos imperatoriaus Nerono medalionas, ornamentuoto
stiklinio indo fragmentai, trys pasaginės segės, puoštos emaliu ir kt.),
kurie perduoti Petrogrado Ermitažo fondams.
1982 m. žvalgomojo pobūdžio kasinėjimus vykdė Alytaus kraštotyros muziejus, ieškodamas kapinyno ar pilkapyno vietos. Kasinėjimų
metu buvo surasta senovės gyvenvietė, archeologinėje klasifikacijoje
priskiriama neįtvirtintų gyvenviečių tipui. Be Bakšių, respublikoje žinomos dar 23 tokio tipo gyvenvietės, tačiau Alytaus (Bakšių) senovės gyvenvietė yra gerai išlikusi ir galbūt didžiausia. 1991 m. buvo
atnaujinti gyvenvietės tyrimo darbai, surinkta daug vertingų radinių
– brūkšniuotosios ir grublėtosios keramikos, darbo įrankių. Pavyko
nustatyti bent trijų buvusių medinių pastatų dydį ir struktūrą. Pirmą
kartą mūsų šalyje buvo taip išsamiai tirtos rentinio konstrukcijos pastatų liekanos, senojo geležies amžiaus gyvenvietės struktūra. Gyvenvietėje surasta labai daug įdomios archeologinės, paleobotaninės ir
paleosteologinės medžiagos: keramikos, geležinių, žalvarinių, akmeninių dirbinių, gyvulių ir žuvų kaulų, augalų žiedadulkių. Su Bakšių
senovės gyvenvietėje surasta medžiaga dirbo Veterinarijos akademijos ir Vilniaus universiteto Geologijos fakulteto mokslininkai, atliktas
radiokarboninis medžiagos datavimas.

Būrys alytiškių, 2016 m. rugsėjo15 d. sodinusių Šimtmečio parką Alytuje
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Netoli Bakšių gyvenvietės yra išlikusių gynybinių fortų liekanų
(nuo 1890 m. Alytuje buvo trečios klasės Rusijos pasienio tvirtovė).
Šaltiniai
Autentiški gyvų giminaičių prisiminimai.
Jarmalaitė-Pauliukonienė, Danutė. 2004. Tokia istorija, Kaunas.
Jarmalaitė-Pauliukonienė, Danutė. 2016. Kalba nebyli praeitis, Kaunas.
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ISTORINIS PALIKIMAS.
VERBA DOCENT, EXEMPLA TRAHUNT
Pranui Mašiotui – 155
Šiais metais sukanka 155 metai, kai zanavykų žemėje, netoli Kudirkos Naumiesčio, Pūstelninkų kaime, gimė garsus pedagogas, publicistas, vaikų rašytojas, vadovėlių mokykloms autorius, kultūros
veikėjas Pranas Mašiotas (1863–1940).
Praną Mašiotą kaip literatą, vaikų rašytoją pažįsta visa Lietuva,
ypač jaunieji skaitytojai. Tačiau tai, kad jis buvo garsus pedagogas
matematikas, žino gal tik vyresnės kartos žmonės, mokęsi matematikos iš P. Mašioto vadovėlių, arba tie, kuriems jis pats dėstė šią discipliną. Taigi straipsnyje bus kalbama būtent apie P. Mašiotą kaip pedagogą, vadovėlių mokykloms autorių, kuris keturiasdešimt gyvenimo
metų atidavė mokyklai.
1887 m., baigęs Maskvos universiteto Fizikos ir matematikos fakultetą, P. Mašiotas sugrįžo į Lietuvą. Deja, pasikartojo įprasta XIX a.
II pusės situacija, kai išsilavinusių, užsienyje aukštuosius mokslus baigusių jaunuolių Lietuvoje niekas nelaukė. Taip atsitiko ir P. Mašiotui.
Negavęs darbo tėvynėje, jis buvo priverstas tenkintis mokytojo vieta
Lomžoje (Lenkijoje). 1891 m., Rygos mokslo apygardos kanceliarijoje
gavęs raštininko darbą, jis persikėlė gyventi ir dirbti į Rygą (Latvijoje). Čia prasidėjo tikrasis pedagogo, publicisto, švietėjo ir kūrėjo gyvenimas.
Manau, labiau pažinti asmenybę, įvertinti jos palikimą galime tik
susipažinę su amžininkų prisiminimais. Jų nemažai surinko ir užrašė
mokytoja Natalija Manikienė.
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P. Mašiotas 24 metus mokė Rygos lietuvių vaikus
1892 m. P. Mašiotas paskirtas Rygos realinės gimnazijos matematikos mokytoju, o 1913–1915 m. dirbo dar ir Rygos mergaičių gimnazijos direktoriumi. Aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje. Rygoje
rašė į „Aušrą“, „Šviesą“, „Vienybę lietuvininkų“, „Varpą“, „Lietuvių
laikraštį“, „Vilniaus žinias“, „Viltį“, „Vairą“, „Rygos garsą“. Daug
dirbo Rygos lietuvių organizacijose, jas rėmė materialiai ir moraliai.
1906 m. drauge su kitu žymiu pedagogu Marcelinu Šikšniu įsteigė lietuvių švietimo draugiją „Žvaigždė“, buvo pirmasis jos pirmininkas.
Pranas Mašiotas
Draugija išlaikė septynias lietuviškas pradines mokyklas ir suaugusių- (1863–1940)
jų kursus. Buvo renkamas į Rygos lietuvių „Dainos“, „Kanklių“ ir kitų
draugijų valdybas. 1907 m. išrinktas Lietuvių mokslo draugijos nariu.
1912–1914 m. sekmadieniais P. Mašiotas lietuvaites gimnazistes mokė
dar ir lietuvių kalbos. Pradinei mokyklai pedagogas parašė „Aritmetikos uždavinyną“ (I–II d., 1906 m.), kuris tuo metu buvo ypač reikalingas, jis leistas net 14 kartų (paskutinį – 1938 m.). Suaugusiųjų
savimokai parašė rašybos vadovėlį „Raštas“ (1907 m.).
Gyvendamas Rygoje P. Mašiotas sukūrė šeimą. 1894 m. vedė išsilavinusią dvarininko dukrą Mariją Jasienskytę. Susilaukė trijų vaikų:
Marijos, Jono ir Donato.
Buvęs P. Mašioto mokinys architektas Vytautas ŽemkalnisLandsbergis pasakojo:
Mokytoją Praną Mašiotą labai mylėjo ir gerbė mokytojai ir
mokiniai. Visada jis buvo geros nuotaikos, besišypsantis. Eidavo koridoriais į klases kažkaip laisvai. Dažnai pakalbindavo vieną kitą
mokinuką ir, kiek prisimenu, niekad nebardavo, nešūkaudavo, nepašiepdavo.
Pamenu vieną išdaigą, mokinių iškrėstą savo mokytojui. Apatinėje klasėje vyko Prano Mašioto pamoka, o viršutinėje pamokos
nebuvo. Mokiniai sumanė „patikrinti“ kažkokį fizikos dėsnį. Apskaičiavę atstumą tarp viršutinio lango ir pridėję „koeficientą“, susirado virvę ir pririšo gimnastikos batelį. Kitą virvės galą pritvirtino
prie lango rėmo. Metamas batelis turėjo įlėkti pro apatinį langą ir
trinktelėti mokytojui per galvą, o fizikos dėsnių veikiamas, vėl išlėkti.
„Eksperimentas“ pavyko, tačiau batelis užkliuvo už apatinio lango
rankenos, ir mokytojo rankose liko nusikaltimo įrodymas. Pranas
Mašiotas, pertraukęs pamoką, nuėjo į viršų su bateliu rankoje ir visus padykėlius surinko krūvon. Buvau jų tarpe ir aš... Mokytojas labai ramiai nupasakojo įvykį, pabrėždamas, kad, įvykus antpuoliui, jo

238

Jūratė Jagminienė

klasės mokiniai nei šypsojosi, nei juokėsi, tik labai susijaudino. Toks
mokyklos darbo trukdymas, nepagarba mokytojui, mokiniams, pačiai
mokyklai, tėvams visai neteikia garbės ir to sumanymo vykdytojams.
Mokytojas sakė esąs įsitikinęs, kad tai buvo padaryta be noro įžeisti
žmogų, o tik sugalvota kvailokai papokštauti, ir neabejoja, kad padykėliai patys yra susigėdę. Tėviškai, švelniai pabaręs, mokytojas grįžo
į savo klasę. Likome lyg skaudžiai rykščių gavę. Susigėdom visi, kai
kas net pravirko.
<...> 1913 metais sėkmingai baigiau Rygos miesto realinės mokyklos septintąją klasę. Atestato vidurkis buvo virš ketverto. Su tokiu
atestatu galėjau be konkurso stoti į Rygos Politechnikos institutą.
<...> Dėdė Pranas kalbino mane stoti Politechnikos institutan ir studijuoti architektūrą, sakydamas, kad architektai bus labai reikalingi
Lietuvai. Jo patariamas ir stojau architektūron.1
Beje, daug vėliau, jau nepriklausomoje Lietuvoje, atsidėkodamas
savo mokytojui už pamokas, V. Žemkalnis-Landsbergis P. Mašiotui
suprojektavo namą Kaune, Donelaičio g. 4, kuriame jis gyveno nuo
1929 m. iki 1940 m. birželio.
Danutė Čiurlionytė-Zubovienė (dailininko, kompozitoriaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio ir rašytojos Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės dukra) pasakojo:
Su Prano Mašioto šeima mano mama buvo susibičiuliavusi dar
Rygoje, kur mokėsi nuo 1902 iki 1904 metų. Tai buvo pirma inteligentų šeima, kurią ji išgirdo kalbant lietuviškai. Mašiotai pamilo jaunutę
Kymantaitę. Jie dažnai ją kviesdavosi į namus. Su Mašiotais ji nueidavo į „Kanklių“ draugijos ruošiamus vakarus. Mama man vėliau su
pasigėrėjimu pasakojo, koks nuostabiai patrauklios išvaizdos buvęs
Pranas Mašiotas. Tada jam buvę apie keturiasdešimt metų – tiesus,
elegantiškas; laikysena tikro džentelmeno, o plaukai visiškai žili... O
kaip šoko! Ypač mozūrą. Tas temperamentingas šokis reikalavo miklumo ir gracijos. Mama tvirtino, kad jai Lietuvoje neteko matyti mozūro šokėjo, kuris būtų galėjęs prilygti Mašiotui. Jo namuose Kymantaitė susipažįsta su Marcelinu Šikšniu ir kitais lietuvių inteligentais.
Tos aplinkos įtakoje ji ima bandyti savo sugebėjimus literatūroje,
dalyvauja slaptame mokinių savišvietos ratelyje, kuriam vadovauja
Kipras Bielinis. Ten ji paskaito pirmuosius eilėraščius.2

1
2

Manikienė N. Gyvas savo darbais, Draugas, 1983, gruodžio 17, Nr. 150, p. 3.
Manikienė N. Gyvas savo darbais, Draugas, 1983, gruodžio 17, Nr. 150, p. 3.
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Pedagoginė veikla tęsėsi
Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui P. Mašiotas pasitraukė į
Maskvą, vėliau – į Voronežą, ten 1915–1918 m. vadovavo Martyno
Yčo iš Vilniaus evakuotoms berniukų ir mergaičių gimnazijoms. Jis
buvo visų gerbiamas ir mylimas gimnazijų vadovas. Dirbo Lietuvių
draugijoje nukentėjusiems dėl karo šelpti, bendradarbiavo spaudoje
rašydamas pedagogikos, švietimo, etnografijos, kalbos klausimais.
P. Mašiotas parašė „Mokslo pasakas“ (1916 m.). Pasitarimuose
diskutavo Lietuvos švietimo sistemos klausimais, rengė atskirų mokymo dalykų programas. Tuo metu matematikos vadovėlių lietuvių kalba beveik nebuvo. 1906 m. P. Mašiotas išleido aritmetikos uždavinyną
pradinėms mokykloms.
D. Čiurlionytė-Zubovienė pasakojo:
Pranas Mašiotas nebuvo šnekus. Dažnai mano mama, sugrįžusi iš gimnazijos, mėgo pasakoti įvairius linksmus nuotykius iš savo
pedagoginės patirties. Atsimenu, kaip Pranas Mašiotas klausydavo
šypsodamasis ir mažai ką pasakydavo. Tačiau jis turėjo stiprų humoro jausmą. Kartą išėjo pas dantų gydytoją Juliją Biliūnienę danties
rauti. Ji, rašytojo Jono Biliūno našlė, buvo tada dar jauna, labai miela, taurios sielos moteris; ji gydė dantis visai mūsų kolonijai. Taigi,
išleidus savo Praną danties rauti, Mašiotienė labai nerimo, vaikščiojo prie lango žiūrėti, ar nepareina. Pagaliau grįžta Mašiotas ir,
šelmiškai nusišypsojęs, sako:
– Ji ne tik be skausmo rauna, bet dar pabučiuoja.
Tačiau pasirodo, kad tik Pranui Mašiotui buvo padaryta tokia
išimtis – ekspansyvi ir geraširdė Julija susijaudino įskaudinus mielą
senuką ir atsiprašydama pabučiavo nukentėjusį į skruostą.
Kai dabar galvoju apie Praną Mašiotą, džiaugiuosi, kad dar vaikystėje teko man pažinti tokį taurų ir šviesų žmogų: ne tik pažinti, bet
ir pajusti vaikus mylinčios širdies šilumą.3
Po 35-erius metus trukusios gyvenimo kelionės (Maskva–
Lomža–Ryga–Maskva–Voronežas) – vėl gimtojoje žemėje
1918 m. P. Mašiotas grįžo į Lietuvą. Naujai besikuriančioje valstybėje – marios darbų. Lietuvos mokytojų suvažiavime, kuris vyko
Vilniuje 1919 m. sausio 20 d., buvo atkurta Lietuvos mokytojų profe3

Manikienė N. Gyvas savo darbais, Draugas, 1983, gruodžio 17, Nr. 150, p. 4.

240

Jūratė Jagminienė

sinė sąjunga ir išrinkta jos valdyba: P. Mašiotas (pirmininkas), O. Mašiotienė, P. Karazija ir M. Šikšnys. Vilniuje P. Mašiotas dirbo Lietuvos
tarybos Švietimo sekcijoje, buvo Aukštesniojo mokslo departamento
direktorius. Kai sostinę okupavo lenkai, P. Mašiotas pasitraukė į Kauną. Nuo 1919 m. jis paskirtas LR švietimo ministerijos viceministru.
Dirbo Knygų leidimo ir terminologijos komisijoje. Daug laiko skyrė
pradinių ir vidurinių mokyklų vadovėliams rašyti. Parengė ir išleido
elementorių „Ašakaičio abėcėlė“ (1921 m.). Vidurinėms mokykloms
parašė „Fizikos vadovėlį“ (1922, 1930 m.). Parašė ir išleido daug matematikos vadovėlių: „Plokštumos trigonometriją“ (1919 m.), „Trigonometrijos uždavinyną“ (1919 m.), „Plokštuminę trigonometriją ir
uždavinyną“ (1923, 1929, 1936 m.), „Algebros uždavinyną“ (1921,
1922, 1929, 1931 m.), „Geometrijos uždavinyną“ (1919, 1923 m.). Paminėtina jo „Žemosios matematikos istorija“ (1919 m.). Vadovėliams
būdingi politechninio mokymo elementai, teorijos ir praktikos ryšys,
mąstymą skatinančios užduotys.
Rašytojas Julius Būtėnas pasakojo:
Praną Mašiotą pirmą kartą pamačiau 1922 m., būdamas pirmos
klasės mokinys. Tų metų pavasarį Mašiotas, kaip švietimo viceministeris, vizitavo Alytaus vidurinę mokyklą. Atėjęs į mūsų klasę kartu su
matematikos mokytoju Martynu Gaveliu, nesisėdo prie stalo, bet, nusižiūrėjęs laisvą vietą suole, kuris buvo paskutinis prie sienos, nuėjęs
atsisėdo. Tame dviviečiame suole sėdėjo vienas mokinys.
Kad vizitatoriaus pavardė Pranas Mašiotas, mes prieš pamokas
sužinojom iš vyresniųjų klasių mokinių. Tai buvo gražios išvaizdos
dėdė, panašus į daugelio mūsų tėvus: žilais ūsais ir žilais plaukais.
Mes jau buvome skaitę jo parašytų knygų vaikams, kaip „Ir aš
mažas buvau“, „Gimnaziją atsiminus“, be to, mokėmės iš jo parašyto
„Aritmetikos uždavinyno“, todėl buvo įdomu pamatyti tų knygų autorių.
<...> Nugirdome, kad Mašiotas paklausė mokinį, su kuriuo sėdėjo, pavardės ir vardo.
– Žiūrėk tu man! Turi garsią pavardę. Baranauskas, ir dar Antanas. Ar esi skaitęs „Anykščių šilelį“?
Bet čia pat suskambėjo varpelis – baigėsi pamoka, ir Pranas
Mašiotas pakilo. Išeidamas iš klasės, jis atsisuko į mus visus, nedrįsusius greit sprukti iš suolų, ir pasakė:
– Linkiu gerai mokytis ir negauti dvejetukų.4
4

Manikienė N. Gyvas savo darbais, Draugas, 1983, gruodžio 17, Nr. 150, p. 4.
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P. Mašiotas su šeima. Iš kairės sėdi: žmona M. Mašiotienė, sūnus Donatas,
P. Mašiotas; stovi dukra Marija ir sūnus Jonas. Ryga, 1912 m.

Ypač daug pedagoginių straipsnių ir patarimų P. Mašiotas paliko
mokytojams. Nemaža tokių rašinių publikuota Švietimo ministerijos
laikraštyje „Švietimo darbas“. P. Mašiotas rašė:
<...> noriu pakartot savo pedagoginių patarlių keletą. Jas buvau išspausdinęs 1918 m. „Lietuvos Mokykloje“. Dabar tas „Lietuvos
Mokyklos“ sąsiuvinis retai kur randamas, o tose mano darbo patarlėse taip gi išreikšta kiek mano įspūdžių, kurie gal sužadint vieną kitą
pedagoginę mintį.
1.

Nemėgsti vaikų, nesisėsk į mokytojo krėslą – nei jiems nei
sau mielas nebūsi.
2. Vaikai mėgsta mokytis, tik nemėgsta blogų mokytojų.
3. Mokiniai daugiau išmano, kaip parodyt įmano.
4. Klasė gerai mato, nes daugeliu akių žiūri; giliai jaučia, nes
daug širdžių turi.
5. Juo mokytojas daugiau dirba, juo mokiniai ilgiau gauna pamiegoti.
6. Darbštus mokytojas, darbšti ir klasė.
7. Pigiausias būdas vaikui valdyt – duot jam įdomaus darbo.
8. Neužgauk mažo, nes jame didelį užmuši.
9. Vaikai tik tų nemyli, kurie nesiduoda mylėti.
10. Meilės vaikams gali ir nerodyti, tik turėk, tai patys pamatys.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Parodyk vaikui kiek širdies, jis tau savo visą atiduos.
Gero auklėtojo žodis už blogo rykštę skaudesnis.
Lengviau vaikus nuo blogo išsaugot, kaip paskui atpratint.
Kur vaikas yra nusikaltęs, ten yra du kaltu – vaikas ir auklėtojas.
Vaikas nemėgsta vedamas, džiaugiasi padedamas.
Nuolat valdomas, staiga neišmoks pats valdytis.
Bausmė kaip vaistas: dažnai vartojama paliauja gydžius.
Tik pirmoji bausmė tikrai baisi.
Dažnai baramas, kaip jautis ariamas, pripranta.
Nuolat baudžiamas, nepriglaudžiamas, į kalėjimo duris žiūri.
Vaiko širdis, kaip vaškas: paliovus šildyti sukietėja.
Vaiko protas godus, širdis ištroškus; tas pedagogas, kuris
abudu patenkins.
Rišk žodį su darbu: vaikas žodžiu tiki, darbu seka.
Vaiko akys auklėtojui pagalba: ką mažas jaučia, tą jo akys
pasako.
Per daug varžomas auklėtinis iš rankų išsprūsta.
Įtarinėk, įtarinėk ir susilauksi tikro nusikaltėlio.
Iš mažo, kaip iš didelio, reikalauti – vis tiek, kaip striukas
batas ant ilgo kurpalio traukti.
Tik teisybės sakyt neduok, pats išmoks meluot.5

Uostamiestyje P. Mašiotas sutiktas ne itin svetingai
1922 m. balandžio 20 d. įsteigta pirmoji lietuvių gimnazija Klaipėdoje, 1930 m. jai suteiktas Vytauto Didžiojo vardas. 1924 m. šios
gimnazijos direktoriumi paskirtas P. Mašiotas. Tuo metu čia tvyrojo
nemaža įtampa. Mažlietuviai mokytojai buvo labai nusiteikę prieš Didžiosios Lietuvos pedagogus: susitikę net nesisveikindavo, mokytojų kambaryje kalbėdavo tik vokiškai, nevengdavo pašiepti, menkinti.
Mažlietuviai mokytojai iš aukšto žvelgė į mokinius ir nevengė juos
bausti fizinėmis bausmėmis. P. Mašiotui visa tai atrodė nepriimtina,
svetima. Nebuvo paprasta tokiam pedagogų kolektyvui vadovauti.
Direktorius gerai mokėjo vokiečių kalbą, tai jam padėjo greičiau pritapti suvokietintoje Klaipėdoje. Po truputį jis palenkė savo pusėn kai
kuriuos pedagogus. Be tiesioginių pareigų, dar rūpinosi suaugusiųjų švietimu, prižiūrėjo valdininkams rengiamų lietuvių kalbos kursų
5

Švietimo darbas, 1924, Nr. 2, p. 112–113.
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Patriarchui P. Mašiotui 60 metų. 1923 m.

darbą. Įsitraukė į Klaipėdos visuomeninį gyvenimą – buvo Tautinio
Lietuvos laivyno steigimo komiteto narys. Buvęs pedagogo auklėtinis
prisimena, kad vienas šviesiausių jaunimo auklėtojų gimnazijoje buvo
P. Mašiotas, vadovavęs Klaipėdos lietuvių gimnazijai iki 1929 m. Apibūdindama P. Mašioto pedagoginį taktą buvusi auklėtinė L. Janušytė
pasakojo, kad tai buvo direktorius, kuris, rodos, nieko nedrausdavo
mokykloje, bet niekas nedrįsdavo blogai elgtis. Pasikvietęs į savo kabinetą moksleivį, direktorius pasisodindavo jį greta, kalbėdavo ramiai, su šypsena, ir kažkokia moraline jėga moksleivį sukaustydavo6.
1929 m. P. Mašiotas susirgo veido nervo uždegimu. Jis atsistatydino iš direktoriaus pareigų, atsisveikino su uostamiesčiu ir grįžo į
Kauną. Tačiau tikėtina, kad pagrindinė atsistatydinimo priežastis buvo
nesutarimai su gubernatoriumi Antanu Merkiu (1887–1955).
Brangino ir puoselėjo lietuvių tradicijas
Nuo 1929 m., išėjęs į pensiją, P. Mašiotas atsidėjo literatūrinei kūrybai ir vertimams. Rašydamas vaikams, svarbiausiais kriterijais laikė
meniškumą, informatyvumą, dorovinį poveikį, aukštą kalbos kultūrą.
Jo kūrybinis ir mokslinis palikimas didžiulis: parašė ir išleido per 150
knygų vaikams, parengė ir išleido matematikos, fizikos, rašybos vado6

Lietuvos švietimo istorijos muziejus, f. 4-c, b. 29.
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P. Mašioto šeima per Kalėdas M. ir J. Urbšių bute. Iš kairės stovi: Urbšių virėja,
V. Jakutis (Užsienio reikalų ministerijos tarnautojas), O. Mašiotaitė-Jakutienė
(P. Mašioto brolio J. Mašioto duktė), P. Mašiotas, J. Urbšys, V. Steponaitis
(pulkininkas leitenantas, karo istorikas, bibliografas), J. Mašiotas (P. Mašioto
sūnus), Mašiotų virėja. Sėdi: D. Mašiotas (P. Mašioto jaunesnysis sūnus – Kalėdų
Senelis), E. Jakutienė (V. Jakučio motina), M. Mašiotienė (P. Mašioto žmona),
A. Ambraziejūtė-Steponaitienė, K. Žalkauskienė. Ant grindų sėdi: Jakutytė,
T. Mašiotienė (D. Mašioto žmona), M. Mašiotaitė-Urbšienė, V. Mašiotienė
(J. Mašioto žmona) su dukterimis – P. Mašioto anūkėmis. Kaunas, 1937 m.

vėlių pradinei ir vidurinei mokykloms. Paliko daugiau kaip 500 publicistikos rašinių. Rašė pedagogikos ir jos istorijos, mokymo metodikų,
švietimo, etnografijos, kalbos kultūros, terminijos kūrimo ir norminimo klausimais. Tėvo pramintais keliais pasuko ir P. Mašioto duktė Marija Mašiotaitė-Urbšienė (1895–1959) – istorikė, bibliografė, Lietuvos
užsienio reikalų ministro, diplomato Juozo Urbšio (1896–1991) žmona
(1922–1927 m. dirbusi Lietuvos pasiuntinybėje Berlyne, Maskvoje ir
Paryžiuje) ir sūnus Jonas Mašiotas (1897–1953) – pedagogas, matematikas, vadovėlių mokykloms autorius. Mašiotai sugyveno labai gražiai, darniai, brangino ir puoselėjo lietuvių tradicijas bei papročius,
visada švęsdavo visas tautos ir šeimos šventes.
Donatas Mašiotas (jauniausiasis P. Mašioto sūnus) pasakojo:
Kai į Kauną buvo atvažiavusios tėvo seserys valstietės (Petronėlė Baltrušaitienė-Pacevičienė ir Domicelė Kudirkienė), rodos, tai
buvo 1924 m., jis paprašė sūnaus, kad nupirktų keturis bilietus į te-
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atrą: du seserims, po vieną sau ir sūnui. Seserys atsikalbinėjo eiti į
teatrą, sakydamos: „Praniuk, tu mokytas, o mudvi – kaimietės. O ir
kaip apsirengusios – ir dar su skarelėmis.“ Tėvas nenusileido, ir visi
nuvykom į teatrą. Pertraukos metu tėvas, abi seseris paėmęs už parankių, vaikščiojo vestibiulyje. Tikrai, tokio išdidaus savo tėvo, kaip
tada vaikščiojančio su seserimis, nebuvau matęs.7
Nepriklausomoje Lietuvoje P. Mašioto darbai buvo pelnytai įvertinti: už nuopelnus Lietuvai 1928 m. jis apdovanotas Lietuvos didžiojo
kunigaikščio Gedimino 2-ojo laipsnio, 1933 m. – 1-ojo laipsnio ordinais. 1923 m. gruodžio 17 d. Lietuvos universiteto Matematikos-gamtos mokslų fakulteto siūlymu P. Mašiotui suteiktas garbės daktaro
laipsnis. 1933 m. jis išrinktas Lietuvos rašytojų draugijos garbės nariu.
Mokytojas Alfonsas Šimėnas pasakojo:
Man su Pr. Mašiotu asmeniškai teko susipažinti <...> štai kokiomis aplinkybėmis.
Grįžęs iš Prancūzijos 1927 m., 1927–1933 m. laikotarpyje gana
daug dirbau periodinėje spaudoje. Kartą Pr. Mašioto sūnus Jonas,
su kuriuo kartu dirbome mokytojo darbą „Aušros“ berniukų gimnazijoje, man sako:
Tu, monsieur, vis rašinėji į laikraščius, kartais ir niekus rašai. O
kodėl tau neparašyti apie mano Tėvą?
– Gerai, sakau, mielai parašysiu, bet manau, kad būtų įdomiau
rašyti ne straipsnį, o pasikalbėjimo forma. Pakalbėk su tėvu, tegu
man paskiria valandą ir aš užeisiu.
Po kelių dienų aš buvau pakviestas į jo butą nedideliame nuosavame dviejų aukštų name Donelaičio gatvėje greta dabartinės viešosios bibliotekos. Buvęs direktorius priėmė mane savo kabinete: ant
sienos kabojo didžiulis, A. Varno pieštas jo portretas.
Kada aš, dėstydamas savo apsilankymo tikslą, jį pavadinau
mūsų vaikų literatūros tėvu, jis griežtai užprotestavo prieš šį titulą
ir pasakė:
– Jeigu jau tamsta nori būtinai prikergti man kokį epitetą, tai
vadink mane lietuvių vaikų literatūros rūpintoju.
Į mano klausimą: „Kas Jus paskatino rašyti vaikams?“ Jis atsakė, kad jam koktu matyti, kaip lietuvių vaikai maitinami menkaverčiais klerikaliniais kanauninko Šmidto ir panašiais leidiniais. Jis
ir pabandęs parūpinti sveikesnių, su savo kraštu susijusių skaitinių.

7

Manikienė N. Gyvas savo darbais, Draugas, 1983, gruodžio 17, Nr. 150, p. 4.
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P. Mašioto matematikos vadovėliai

Mano pasikalbėjimas užsitęsė ilgokai ir po kelių dienų buvo atspausdintas „Lietuvos aide“.
Po to pasikalbėjimo su gyvu Pr. Mašiotu susitikti neteko. 1940
metais drauge su savo mokykla palydėjau jį į Kauno kapines.8
Visas P. Mašioto gyvenimas buvo paaukotas padedant tautai kultūriškai atgimti, kuriant tautinę mokyklą. Tai buvo lietuvybės šviesa
spinduliuojanti asmenybė.

JŪRATĖ JAGMINIENĖ (g. 1956 m. Kaune). 1981 m. baigė Vilniaus universitetą. Įgijo filologo, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojo kvalifikaciją.
Nuo 1996 m. dirba Lietuvos švietimo istorijos muziejuje. Įkūrė muziejaus įkūrėjo pedagogo Vinco Ruzgo (1890–1972) memorialinį kambarį (2005). Įrengė naujos istorinės muziejaus ekspozicijos dalį „Švietimas Lietuvoje 1904–
1940 m.“ (2006). Parengė ir išleido konferencijų pranešimų leidinius (2005,
2006). Parengė per 40 parodų įvairiomis Lietuvos švietimo istorijos temomis.
Dalyvavo ir skaitė pranešimus Lietuvos muziejų asociacijos rinkinių mokslinio
tyrimo sekcijos mokslinėse konferencijose (2010, 2012, 2014, 2018) bei 18-ojoje mokslinėje Kauno istorijos konferencijoje (2014). Dalyvavo 15-ojoje tarptautinėje konferencijoje-simpoziume Liublianoje (Slovėnija) /15 th International
Symposium on School Life and School History & Collections/ (2013). 1997 m.
dalyvavo mokslinėje ekspedicijoje į Vokietijos Hiutenfeldo Vasario 16-osios
lietuvių gimnaziją. Publikuoja straipsnius respublikinėje periodinėje spaudoje
ir užsienio leidiniuose. Parengė ir išleido knygą Lietuvos inteligentai XX a. Ioji pusė (2017). Populiarina Lietuvos švietimo istorijos tyrinėjimus virtualiomis
parodomis: http://www.lsim.lt/.

8

Lietuvos švietimo istorijos muziejus, f. 4-b, ap. 1, b. 53.
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Adolfas Ramanauskas-Vanagas
ir Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio
(LLKS) Tarybos
1949-Ųjų Vasario 16 d. Deklaracija
Lietuvos Respublikos Seimas 2018 metus paskelbė partizano,
laisvės kovotojo, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos prezidiumo
pirmininko, 1949 m. vasario 16 d. Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio
(LLKS) Tarybos Deklaracijos signataro, LLKS gynybos pajėgų vado,
generolo, dviejų Vyčio kryžiaus ordinų kavalieriaus Adolfo Ramanausko-Vanago metais.
2018 metais minime ir 100-ąsias šio laisvės kovotojo gimimo metines.
Ateinančiais, 2019, metais minėsime 70-ąsias metines, kai buvo
pasirašytas pagrindinis partizanų dokumentas, 1949 m. vasario 16 d.
Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) Tarybos Deklaracija.
Jubiliejinių sukakčių proga prisiminkime istorinę asmenybę,
Adolfą Ramanauską-Vanagą, ir istorinį konstitucinio lygmens partizanų dokumentą, 1949 m. vasario 16 d. Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio
Deklaraciją bei jos reikšmę.
Adolfas Ramanauskas-Vanagas
Adolfas Ramanauskas gimė 1918 m. kovo 6 d. Niu Briteno mieste,
JAV. Būdamas trejų metų su tėvais grįžo į Lietuvą, apsigyveno Rudaminos vlsč. (Lazdijų rajone), tėvo tėviškėje. 1930 m. baigęs Galinių
pradžios mokyklą, savarankiškai pasiruošė stojamiesiems egzami-
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nams ir iš karto įstojo į antrąją Lazdijų „Žiburio“ gimnazijos klasę.
Čia už labai gerą mokymąsi buvo atleistas nuo mokslo mokesčio.
Neturtingai šeimai tai buvo didelis palengvėjimas. Sėkmingai baigęs
gimnaziją, 1937 m. išvyko studijuoti į Klaipėdos valstybinį pedagoginį
institutą. 1939 m. Klaipėdos pedagoginis institutas, kuriame mokėsi
Adolfas Ramanauskas, buvo perkeltas į Panevėžį, todėl 1939 m. baigė
jau Panevėžio valstybinį pedagoginį institutą.
Baigęs pedagoginį institutą, jaunas mokytojas A. Ramanauskas
apsisprendė įgyti daugiau žinių Kauno karo mokykloje – buvo paskutinės, 15-osios, karininkų laidos absolventas. 1940 m. rudenį pradėjo
dirbti Guronių mokyklos vedėju ir mokytoju (Seinų aps., Leipalingio
vlsč.) Nuo 1941 m. dirbo Aukštakalnio mokyklos vedėju (Seinų aps.,
Lazdijų vlsč.)
Vokiečių okupacijos metais A. Ramanauskas dirbo Alytaus mokytojų seminarijoje. Būsimiesiems mokytojams jis perteikė lietuvių
kalbos ir matematikos dėstymo metodikos pagrindus, vadovavo fizinio
lavinimo pamokoms ir pedagoginei praktikai, dėstė karinį parengimą.
Mokytojo darbą A. Ramanauskas labai vertino ir mylėjo. Kolegos ir auklėtiniai jį gerbė ne tik už gerą pasirengimą savo profesinei
veiklai, bet ir už principingumą, draugiškumą, mokėjimą bendrauti.
Jis puikiai grojo akordeonu, gražiai dainavo. Apie šias savybes liudija
amžininkų atsiminimai, kuriuos sudėjau į knygą „Generolas Adolfas
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Ramanauskas-Vanagas Tautos ir Valstybės atminty“ (Kaunas, „Naujojo lanko“ leidykla, 2007).
Lietuvą užgriuvusi antroji sovietų okupacija ir ją lydėjusi brutalaus teroro banga neleido mokytojui abejingai stebėti. Apie tai jis rašė
savo dienoraščiuose, kuriuos išleidau knygoje „Daugel krito sūnų...
Partizanų gretose“ (Vilnius, 1991): Pasirinkta mokytojo profesija buvau ypač patenkintas. Jau praslinko penkeri darbo metai. Alytaus
mokytojų seminarijoje mokytojavau trečius metus. Dienos, savaitės
ir mėnesiai bėgo nepaprastai greit. Visa nelaimė, kad tai buvo antros
bolševikinės okupacijos metas. Kiekvieną dieną, Basanavičiaus gatve
einant į darbą ir grįžtant namo, žvilgsnis užkliūdavo už viela aptvertų didžiulių rūsių, kuriuose buvo kalinami lietuviai. Visose miesto gatvėse didesni privačių namų rūsiai taip pat buvo paversti kalėjimais.
Maisto kaliniams perdavimo dienomis prie rūsių nutįsdavo moterų ir
senių eilės: iš to galėjai spręsti, kiek maždaug kalinių ten sugrūsta.
Naktimis vykdavo tardymai, naktimis kalinius kažkur išgabendavo.
Dienomis ir naktimis kaimuose šėlo MVD (Vidaus reikalų ministerijos) būriai. Daug kartų mačiau, kaip MVD būrio ir istrebitelių apsupti, vielomis už nugaros surištom rankom vyrai gatve buvo varomi
prie rūsių. Ne kartą MVD ar MGB (Valstybės saugumo ministerijos)
pareigūno sadistiškas žvilgsnis aiškiai duodavo man suprasti, kad,
eidamas gatve, per daug žvalgausi rūsių pusėn.
1945 m. balandžio 25 d. Adolfas Ramanauskas visam laikui pasitraukė iš legalaus gyvenimo: mokytojo kostiumą pakeitė Lietuvos
kariuomenės uniforma. Tapo partizanu, Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės gynėju. Tokį jo pasirinkimą nulėmė ne viena priežastis –
kiekvieną dieną matomos tautiečių kančios, tėvų įskiepyta Tėvynės
meilė, troškimas, kad Lietuva būtų laisva ir nepriklausoma valstybė.
Tai laisvo žmogaus, suprantančio atsakomybę už tautos likimą, apgalvotas žingsnis.
Nelengva jam buvo palikti mokytojų seminariją. Apie nebylų,
skausmingą atsisveikinimą su savo mokiniais atsiminimuose jis rašė:
Užėjau dar į savo auklėjamą klasę... vien tik mokytojas gali suprasti,
kiek daug tada išgyvenau... Juk aš turėjau palikti savo mėgstamiausią darbą, palikti tuos, kuriais rūpinausi, auklėjau, palikti kolegas,
kurie buvo tikri lietuviai. Turėjau palikti savo profesiją, kuri, tikėjausi, bus mano iki mirties, ir dar daug ką brangaus...
Ryšius su partizanais jis jau palaikė. Jo laukė būsimi laisvės kovos
broliai ir Dzūkijos miškai. Pavojų kupiną kovotojo kelią A. Ramanauskas pradėjo Nemunaičio apylinkėse veikusiame partizanų būryje: jau
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Adolfas Ramanauskas – Alytaus mokytojų
seminarijos mokytojas. 1943 m.

pirmą dieną buvo išrinktas jo vadu. Pasirinko Vanago slapyvardį. Partizanų judėjimas stiprėjo. Būdamas puikus organizatorius, Merkinės ir
Alovės valsčiuje išsibarsčiusius partizanų būrelius A. RamanauskasVanagas suvienijo į 140 vyrų kuopą ir jai vadovavo. 1945 m. rudenį
ji tapo Dzūkų grupės dalimi. Vėliau ši kuopa performuota į batalioną
(jam priklausė 8 būriai), o A. Ramanauskas-Vanagas paskirtas batalio
no vadu. Dėl puikių organizacinių sugebėjimų, gero karinio pasirengimo, energingo būdo jis buvo skiriamas į vis atsakingesnes pareigas.
1945 m. liepos 1 d. jam patikėtos Merkio rinktinės, kuriai dar priklausė Marcinkonių ir Druskininkų batalionai, vado pareigos. Būdamas Merkinės bataliono ir Merkio rinktinės vadas, A. RamanauskasVanagas aktyviai centralizavo ginkluotą pogrindį Dzūkijoje.
1946 m. balandžio 23 d. jis paskirtas Dainavos apygardos vado
pirmuoju pavaduotoju, o nuo 1947 m. rugpjūčio laikinai ėjo vado pa
reigas. 1947 m. rugsėjo 24–25 d. per surengtus slaptus rinkimus Dai-
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navos apygardos vadų sąskrydyje Vanagas išrinktas šios apygardos
partizanų vadu. Pradėjęs vadovauti visai kovojančiai Dzūkijai, jis pradėjo vizituoti kiekvieną Dainavos apygardos vienetą, stengėsi susitikti
ir atvirai pasikalbėti su visais kovotojais, sužinoti ir įvertinti eilinių
karių bei jų vadų veiksmus ir tik po to imtis reikalingų sprendimų.
Partizanai Vanagą gerbė už kuklumą, draugiškumą, nuoširdumą
ir visišką atsidavimą Laisvės kovai. Būdamas darbštus ir principingas,
jis rodė gerą pavyzdį kitiems kovotojams, buvo tikras idealistas. Jo
veikloje atsispindėjo ir pedagogo, ir karininko savybės. A. Ramanauskas gerai suprato, kad, norint tautos sąmonėje išlaikyti valstybingumo

Adolfas Ramanauskas-Vanagas 1947 m. Dzūkijos miškuose
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Pietų Lietuvos srities partizanų vadas A. Ramanauskas-Vanagas (antroje eilėje
penktas iš kairės)

atkūrimo siekius, šalia ginkluoto pasipriešinimo reikalinga ir idėjinė
politinė kova.
Dėl tos priežasties jis daug dėmesio skyrė pogrindžio spaudai –
organizavo leidybą, redagavo ir pats rašė straipsnius įvairiuose partizanų laikraščiuose: „Trečiame skambutyje“ (1945 m. rudenį), „Mylėk Tėvynę“ (1946–1947 m.; abiejuose Merkio bataliono leidiniuose),
„Laisvės Varpe“ (1947–1949 m.; Dainavos apygardos leidinyje), „Svobodnoje slovo“ (1947–1949 m.; tai – leidinys, skirtas okupacinės kariuomenės kariams), „Partizane“ (1949–1950 m.; Pietų Lietuvos partizanų srities leidinys), „Miško Brolyje“ (1951–1952 m.). 1948–1952 m.
jis leido informacinius užsienio politinių žinių biuletenius.
1948 m. A. Ramanauskas-Vanagas išrinktas Pietų Lietuvos partizanų srities vadu. 1949 m. vasario 2–22 d. jis dalyvavo visos Lietuvos
vyriausiųjų partizanų vadų suvažiavime Žemaitijoje, kur buvo įkurtas
Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdis (toliau – LLKS), sudaryta vyriausioji
partizanų vadovybė – LLKS Taryba. A. Ramanauskas-Vanagas tapo
LLKS Tarybos ir jos prezidiumo nariu. Suvažiavimo metu jis patvirtintas LLKS Tarybos prezidiumo pirmininko Jono Žemaičio pirmuoju
pavaduotoju ir Pietų Lietuvos srities partizanų vadu. Jis – 1949 m. vasario 16 d. LLKS Tarybos priimtos Deklaracijos signataras.
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Pakeliui į partizanų vadų suvažiavimą. Pietų Lietuvos srities vadas
A. Ramanauskas-Vanagas priklaupęs trečias iš kairės. 1948 m. gruodis

1949 m. LLKS suvažiavimo metu A. Ramanauskui-Vanagui suteiktas laisvės kovotojų partizanų majoro laipsnis. 1949 m. rudenį, suteikus partizanų pulkininko laipsnį, jis paskirtas LLKS vyriausiuoju
Gynybos pajėgų vadu. Po kelių mėnesių LLKS prezidiumo Tarybos
pirmininkas A. Ramanauskui-Vanagui pasiūlė suteikti partizanų generolo laipsnį. Kai 1952 m. LLKS prezidiumo pirmininkas J. Žemaitis
dėl ligos atsistatydino, atsakingas jo pareigas perėmė pirmasis pavaduotojas A. Ramanauskas-Vanagas.
Adolfas Ramanauskas-Vanagas dalyvavo ir daugelyje kautynių.
1946 m. balandžio 9 d. už organizacinį darbą pasipriešinimo sąjūdyje
apdovanotas Uolumo juostele, už vadovavimą puolant Merkinę – Narsumo juostele. 1949 m. už narsumą ir nuopelnus Sąjūdžiui A. Ramanauskas-Vanagas apdovanotas 2-ojo laipsnio Laisvės Kovos kryžiumi
su kardais. 1950 m. LLKS Tarybos prezidiumas už drąsą, pasiaukojimą, sumanų vadovavimą ir organizacinio darbo nuopelnus apdovanojo 1-osios ir 2-osios rūšies 1-ojo laipsnio Laisvės Kovos kryžiais. Pagal
tai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, 1998 m. kovo 6 d.
LR prezidento dekretu A. Ramanauskas-Vanagas apdovanotas Vyčio
Kryžiaus 2-ojo laipsnio ordinu (po mirties), o 1999 m. vasario 1 d. LR
prezidento dekretu – Vyčio Kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinu (po mirties). 1998 m. sausio 26 d. LR prezidento dekretu nr. 1506 patvirtintas
jo brigados generolo laipsnis.
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Dar tik pradėjęs partizanauti, 1945 m. spalio 7 d., A. Ramanauskas-Vanagas susituokė su Birute Mažeikaite, Alytaus mokytojų seminarijos absolvente, ir nuo to laiko partizaninės kovos keliu jie jau
ėjo abu. Birutė Mažeikaitė-Ramanauskienė tapo Dainavos apygardos
partizane (LR Lietuvos prezidentės dekretu 1K-207 2009 m. lapkričio
17 d. apdovanota Vyčio Kryžiaus ordinu, jau po mirties). Birutė buvo
vyro bendražygė ir bendramintė, partizanė, slapyvardžiu Vanda.
1948 m. jiems gimė dukra.
Adolfas Ramanauskas-Vanagas parašė trijų dalių atsiminimus
„Partizanų gretose“. Tai Dainavos apygardos, Pietų Lietuvos srities,
ir iš dalies – visos LLKS istorija. Jų rašymas tuo metu liudija apie nepalaužiamą A. Ramanausko-Vanago tikėjimą, kad ateityje Lietuva vis
tiek bus laisva ir tikroji laisvės kovų istorija bus reikalinga.
Visą laisvės kovų laikotarpį KGB įnirtingai ieškojo partizanų vado
A. Ramanausko-Vanago ir jo žmonos, partizanės Birutės.
Net žiauriai nuslopinus partizaninį karą, KGB skyrė ypač daug
dėmesio, kad rastų ir likviduotų A. Ramanauską. Iš labiausiai kvalifikuotų KGB darbuotojų buvo sudaryta nuolatos veikianti operatyvinė
grupė, kuriai talkino daug agentų. Jų vien tik 1956 m. užverbuota 30,
iš naujo užmegztas ryšys dar su 20 agentų, anksčiau išbrauktų iš agentūrinio tinklo. A. Ramanausko-Vanago paieškai vadovavo Rainių budelis, KGB 4-osios valdybos vadovas Petras Raslanas ir KGB 4-osios

Vykstant į visos Lietuvos vyriausių vadų suvažiavimą Žemaitijoje.
A. Ramanauskas-Vanagas stovi ketvirtas iš kairės. 1948 m.
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Pietų Lietuvos srities vadas A. Ramanauskas-Vanagas vizituoja Šarūno rinktinės
Vytenio grupės partizanus. 1948 m.

valdybos 2-ojo skyriaus mjr. Nachmanas Dušanskis. 1956 m. spalio
11 d. A. Ramanauską-Vanagą ir jo žmoną Birutę Mažeikaitę-Ramanauskienę išdavė buvęs bendramokslis Kauno karo mokykloje, kilęs
iš Lipliūnų k. (Leipalingio sen.), vėliau gyvenęs Kaune, KGB agentas
Antanas Urbonas, kurio slapyvardis buvo Žinomas.
Partizanų vadas, slapta, netikėtai suimtas ir nuvežtas į Vilniaus
KGB kalėjimą, iš karto buvo sadistiškai kankinamas. Po kelių kankini-

Pietų Lietuvos partizanai pakeliui į Žemaitiją (A. Ramanauskas-Vanagas
priklaupęs antras iš kairės). 1948 m. gruodis
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mo valandų nugabentas į kalėjimo ligoninę: saugumiečiai bijojo, kad
tardomasis neišgyvens. Kalėjimo gydytojų pateiktame medicininiame
apžiūros akte rašoma: Į klausimus neatsakinėja, be sąmonės, periodiški veido, viso kūno galūnių raumenų traukuliai. Pulsas vos juntamas, minkštas 60 / 40, ligonis visas kruvinas. Toliau akte išvardytos
žaizdos, rašoma, kur vadas buvo supjaustytas, kas buvo išpjaustyta,
kiek badytos akys. Tokių barbariškų kankinimų, apie kuriuos liudija

Adolfas Ramanauskas-Vanagas antrosios eilės viduryje
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Lietuvos ypatingajame archyve saugomi dokumentai, nėra buvę nuo
Europoje siautėjusios inkvizicijos laikų.
Kalėjimo ligoninėje A. Ramanauskas buvo operuotas, atgavo
sąmonę. Dokumentuose liko įrašyta ciniška pooperacinė diagnozė:
Trauminis šokas. Savęs sužalojimas. 1993 m. liepos 6 d. darytos kompleksinės teismo medicininės fizikinės techninės ekspertizės išvadose
aiškiai nurodyta, kad pats sau žmogus tokių sužalojimų pasidaryti negali. Apgydytas A. Ramanauskas fiziškai ir moraliai buvo kankinamas
dar beveik metus.
1957 m. rugsėjo 25 d. LTSR Aukščiausiasis Teismas A. Ramanauską nuteisė mirties bausme: 1957 m. lapkričio 29 d. jis buvo sušaudytas. Kur budeliai padėjo palaikus, buvo nežinoma. 2018 m. birželį jie
buvo rasti Našlaičių kapinėse, Vilniuje.
Atminimo įamžinimas
Atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę, 1991 m., partizanų vado
generolo Adolfo Ramanausko-Vanago atminimui įamžinti Kaune jo
vardu pavadinta gatvė.
1994 m. Alytuje jo vardu pavadinta gimnazija (tai buvusi mokytojų seminarija, kurioje jis dirbo).
1996 m. Alytaus memoriale, įrengtame žuvusiems už Lietuvos
laisvę Dainavos apygardos partizanams atminti, įrengtas ir Adolfo
Ramanausko-Vanago kenotafas.
1998 m. Alytuje ant jo vardo gimnazijos pastato atidengta atminimo lenta.
1996 m. Lazdijuose, šalia namo, kuriame veikusioje gimnazijoje
mokėsi Adolfas Ramanauskas, įrengta atminimo lenta tam įamžinti.
Tais pačiais metais Lazdijuose, ant kito, buvusio gimnazijos, kurią baigė Adolfas Ramanauskas, pastato, atidengta atminimo lenta.
Merkinėje pirmaisiais atkurtos nepriklausomybės metais pastatytas vardinis kryžius Adolfui Ramanauskui-Vanagui atminti. Vėliau
šiame miestelyje esančio Kryžių kalnelio memorialo erdvėje pastatytas ir paminklas jam (skulptorius – Albertas Belevičius).
1998 m. Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijai Alytuje Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Stanislovas Kuzma sukūrė
A. Ramanausko-Vanago skulptūrą – bronzinį biustą.
1999 m. Lietuvos kariuomenės generolo Adolfo Ramanausko vardas suteiktas Nemenčinės kovinio rengimo centrui.
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Memorialo Minaičiuose atidarymas 2010 m. Pirmas iš kairės prof.
V. Landsbergis, antra LGGRTC generalnė direktorė Birutė Burauskaitė, trečia
A. Ramanauskaitė-Skokauskienė, ketvirta LR prezidentė Dalia Grybauskaitė

2006 m. Lietuvos kariuomenės generolo Adolfo Ramanausko vardo kovinio rengimo centro teritorijoje atidengtas skulptoriaus Tado
Gutausko sukurtas paminklas Adolfui Ramanauskui-Vanagui.
Dailininkai Gintautas Survila, Antanas Račas ir Vladas Karatajus
yra nutapę šio Lietuvos partizanų vado portretus (jie eksponuojami
LR krašto apsaugos ministerijoje, jo vardo kovinio rengimo centre Nemenčinėje ir Vytauto Didžiojo karo muziejuje, Kaune).
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2008 m. išleisti portretiniai pašto vokai (dail. Antanas Rimantas
Šakalys).
2010 m. LR Seimas papildė Lietuvos nepriklausomybės Akto signatarų įstatymą, prie jo autorių įtraukdamas ir aštuonias Lietuvos
Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaraciją
pasirašiusių partizanų vadų pavardes, tarp kurių yra ir Adolfo Ramanausko-Vanago pavardė. Taip šie partizanai gavo Lietuvos nepriklausomybės signataro statusus.
2010 m. gruodžio 20 d. Vilniaus pedagoginiame universitete,
T. Ševčenkos g. 31, I a. (dabar tai – Lietuvos edukologijos universitetas) atidaryta pedagogo ir karininko, Lietuvos partizanų vado, brigados generolo Adolfo Ramanausko-Vanago vardo auditorija. Jos sienos
alsuoja istorija: gausu informacijos apie partizanų vadą Adolfą Ramanauską-Vanagą, laisvės kovas, daug padidintų istorinių nuotraukų
puošia sienas.
Prie įėjimo į auditoriją atidengtas A. Ramanausko-Vanago bareljefas (skulpt. Vaclovas Krūtinis).
Be jau minėtų kelių pakartotinių leidimų sulaukusių A. Ramanausko-Vanago atsiminimų „Daugel krito sūnų...“, jam skirta ir daugiau leidinių: „Adolfas Ramanauskas-Vanagas: [1918 03 06–1957 11
29]“, „Generolas Adolfas Ramanauskas-Vanagas tautos ir valstybės
atmintyje“, „Partizanų vadas generolas Adolfas Ramanauskas-Vanagas = Partisan commander general Adolfas Ramanauskas-Vanagas“,
fotografijų albumas „Generolas Adolfas Ramanauskas-Vanagas“ , taip
pat lazdijiškio Mato Svajūno poema „Sušaudyti likimai“, „Lietuvos
partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago 90-osioms gimimo metinėms paminėti skirtų renginių medžiaga“.
A. Ramanausko-Vanago atminimą įamžino filmai:
„Partizanai“ (rež. Edmundas Zubavičius, 1993);
„Už laisvę žuvusiems mirties nėra“ (rež. Vilma Garlinskienė,
2007);
„Partizanų vaikai“ (rež. Justinas Lingys);
„Visada yra galimybė rinktis laisvę, nors ir gyvybės kaina“ (aut.
Karolis Majevski, Gabrielė Stravinskaitė, Milena Ždanovičiūtė, 2014);
„Nenugalimas“ (rež. Agnė Zalanskaitė, 2018).
Yra sukurta dokumentinė juosta „Tamsta mokytojau“ (rež. Robertas Šarknickas, 2014). Taip pat jo žmonai, partizanei Birutei Mažeikaitei-Ramanauskienei, atminti skirtos dokumentinės juostos „Par-
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tizanų vado žmona“ (rež. Vilma Garlinskienė, 2009) ir „Vyrų šešėlyje.
Birutė Mažeikaitė-Ramanauskienė“ (rež. Justinas Lingys, 2016).
2007 m. Lazdijų rajonas generolui Adolfui Ramanauskui-Vanagui
suteikė Lazdijų rajono Garbės piliečio vardą (po mirties).
2007 m. Alytaus miestas Adolfui Ramanuskui-Vanagui suteikė
Alytaus miesto Garbės piliečio vardą (po mirties).
2012 m. rugsėjo 19 d. Kaune, Kampo ir Kalniečių g. sankirtoje
esančiame skverelyje, A. Ramanausko-Vanago ir Birutės Mažeikaitės-Ramanauskienės suėmimo vietoje, atidengtas ir pašventintas paminklas ir atminimo žymuo su užrašu: „Lietuvos partizanui-generolui
/ Adolfui Ramanauskui-Vanagui atminti“ ir „Šioje vietoje 1956 m.
spalio 12 d. KGB operacijos metu buvo suimtas / Lietuvos Laisvės
Kovos Sąjūdžio (LLKS) Tarybos prezidiumo pirmininko / pirmasis pavaduotojas, ėjęs ir LLKS Tarybos prezidiumo pirmininko / pareigas,
1949 m. vasario 16 d. Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos / deklaracijos signataras, LLKS gynybos pajėgų vadas, dimisijos / brigados generolas, Vyčio kryžiaus I ir II laipsnių ordinų kavalierius
/ Adolfas Ramanauskas-Vanagas / ir jo žmona Lietuvos partizanė /
Birutė Mažeikaitė-Ramanauskienė-Vanda, / po mirties apdovanota
Vyčio kryžiaus ordino karininko kryžiumi / Partizanų vadas Vanagas
sušaudytas 1957.11.29 d., žmona nuteista kalėti“ (skulpt. Stasys Žirgulis).
2016 m. Lazdijų r. Būdviečio sen., Adolfo Ramanausko-Vanago
tėviškėje, atidengtas skulptūrinis stogastulpis (jį sukūrė tautodailininkas A. Lastauskas). 2016 m. Lazdijų miesto centrinė aikštė pavadinta
Adolfo Ramanausko-Vanago vardu. 2017 m. Lazdijų miesto Adolfo
Ramanausko-Vanago aikštėje atidengtas paminklas (skulptorius J. Jogėla), skirtas 1949 m. vasario 16 d. Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio
(LLKS) Tarybos Deklaracijos signatarui, LLKS gynybos pajėgų vadui
generolui Adolfui Ramanauskui-Vanagui. 2017 m. Adolfo Ramanausko-Vanago atminimas įamžintas Kauno Aukštųjų Šančių karių kapinėse, kur atidengtas ir pašventintas paminklas Lietuvos kariuomenės
karininkams, sovietų ir nacių okupacijos aukoms, atminti. 2018 m.
Kaune, kur buvo suimti A. Ramanauskas-Vanagas ir Birutė Mažeikaitė-Ramanauskienė, Kampo g. ir Kalniečių g. sankirtoje esantis skveras, kuriame stovi tai įamžinantis paminklas, buvo pavadintas Adolfo
Ramanausko-Vanago vardu.
2018 m. A. Ramanausko-Vanago tėviškės namo vieta, esanti Lazdijų rajone, ir vieta Kaune, kur jis buvo suimtas, įrašytos į Kultūros
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vertybių registrą. 2018 m. A. Ramanauskas-Vanagas paskelbtas Alytaus rajono Garbės piliečiu.
Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracija ir jos reikšmė
1949 m. vasario 16 d., Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS)
Tarybos Deklaracijos pasirašymo dieną, buvo baisios antros sovietų
okupacijos sąlygos, nepaprastos konspiracinės aplinkybės, todėl iki
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo ši Deklaracija skendėjo tyloje ir
nežinomybėje.
Pirmą kartą laisvės kovotojai bandė suvienyti visas Lietuvoje
prieš sovietinę okupaciją kovojančias jėgas į vieningą organizaciją Pie
tų Lietuvoje. Tačiau dėl gausių susidūrimų su okupacine kariuomene,
gausių mūšių, partizanų žūčių, areštų dažnai keisdavosi aplinkybės, o
pagal jas keitėsi ir šio siekio taktika ir strategija, geografinė padėtis.
Po be galo sunkių penkerių laisvės kovos metų, 1949 m. visiems tuo
metu Lietuvoje veikusių partizanų apygardų vadams pavyko atvykti
į suvažiavimą. Tai įvyko Šiaurės Lietuvoje, dabartiniame Radviliškio
rajone. Kaip kūrėsi partizanų vadovybė, labai aiškiai aprašo Adolfas Ramanauskas-Vanagas savo atsiminimuose „Partizanų gretose“:
Susikūrusiems partizanų būriams vadovavo dažniausiai mokytojai,
kai kurie iš jų buvo atsargos leitenantai, kaimuose turėję autoritetą
puskarininkiai, ar valsčiuose bei apskrityse buvę tarnautojai. Todėl,
be jokios abejonės, tenka pabrėžti, kad tiek pati laisvės kova, tiek
ir aukštesnioji partizanų vadovybė buvo pradėta ne iš viršaus, kaip
primesta, bet iš apačios, iš tyriausios kaimo jaunuomenės. Aukštesnioji partizanų vadovybė susidarė palaipsniui iš demokratišku būdu
išrinktų vadų, kuriais Lietuvos kaimas pasitikėjo. Taip rinkti partizanų apygardų vadai ir susirinko į vadų susirinkimą, suvažiavimą
1949-aisiais. Pietų Lietuvai, Dainavos apygardai šiame suvažiavime
atstovavo Adolfas Ramanauskas-Vanagas.
Ši Vanago kelionė per Dainavos, Tauro, Kęstučio ir Prisikėlimo apygardų teritoriją į visos Lietuvos partizanų vadų suvažiavimą truko nuo
1948 m. lapkričio iki 1949 m. balandžio – beveik pusę metų. Į šį suvažiavimą Adolfas Ramanauskas-Vanagas keliavo lankydamas partizanų
dalinius, išklausydamas ir vadų, ir eilinių kovotojų mintis jiems rūpimais
klausimais. Gruodžio pradžioje Vanagas atvyko į Tauro apygardą. Čia
prie jo prisijungė Tauro apygardos vadas Aleksandras Grybinas-Faustas. Kelionė buvo pilna pavojų ir įtampos, keliauta daugiausiai pėsčio-
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mis naktį. Tuo metu buvo labai padažnėjusios MGB agentų smogikų
akcijos. 1948 m. gruodžio 23 d. A. Ramanauskas-Vanagas ir A. Grybinas-Faustas, lydimi dviejų partizanų – Juozo Jankausko-Demono ir Urbono Dailidės-Tauro, persikėlė per Nemuną ties Gelgaudiškiu ir atsidūrė
Vakarų Lietuvos partizanų teritorijoje. Ypač sunki kelionė pasidarė perėjus į kitų apygardų teritorijas, kur vietovės buvo nežinomos. Buvo reikalinga vietinių partizanų pagalba. Turėjo būti susitarta dėl ryšių punktų, slaptažodžių, susitikimo vietų, palydovų. Lydimi vietinių partizanų,
1949 m. sausio 3 d. Vanagas ir Faustas pasiekė Kęstučio apygardos štabą, sausio 10 d. – Vakarų Lietuvos srities štabą. Kadangi partizanų vadai
vieni kitų nepažinojo, abiem atvejais iš pradžių susitikimai buvo labai
įtempti. Apie tai Adolfas Ramanauskas-Vanagas rašė: Susitikus su Kęstučio apygardos vadu Vidmantu vos neįvyko ginkluotas konfliktas. To
buvo išvengta tik todėl, kad Vanagas ir Faustas žinojo, kad susitinka
su tikrais partizanais, ir laikėsi pasyviai. Vakariečiai pietiečių nenuginklavo, bet jie valandą laiko buvo visi pasiruošę pradėti kautynes.
Vidmantas su užvestu automatiniu pistoletu, apsaugotas tokioje pat
padėtyje esančių dviejų partizanų, atskirai tardė Vanagą. Pagaliau Vanagui pavyko įtikinti, kad jie tikrai yra Pietų Lietuvos partizanų vadai.
Padėtis atslūgo, bet vakariečiai, atsargumo dėlei, visą naktį nenuleido
akių nuo svečių ir buvo ypatingoje pasiruošimo padėtyje. Susitikimas
su Vakarų Lietuvos partizanų srities vadu Vairu ir štabo pareigūnais
jau vyko švelnesnėje formoje, nors Vanago ir Fausto tardymas ir čia
užtruko apie valandą. Vakariečių toks atsargumas visiškai pateisinamas, nes jokių ryšių tarp sričių nebuvo, partizanai vieni kitų nepažinojo. Be to, neseniai vakariečiai buvo sunaikinę tris provokatorius,
kurie panašių ryšių ieškojo. Tenka pažymėti, kad panašiais atsitikimais
įrodyti save esant tikru partizanu yra labai sunkus rizikingas dalykas.
Tai pilnai suprasti gali tik partizanas, ypač tas, kuriam betarpiai visa
išgyventi yra tekę.
1949 m. vasario 4 d. A. Ramanauskas ir A. Grybinas, lydimi vietinių partizanų, pasiekė Prisikėlimo apygardą. Jonas Žemaitis, gavęs
Prisikėlimo apygardos vado Leonardo Grigonio-Užpalio pranešimą,
kad atvyksta svečiai, su Pietų Lietuvos atstovais susitiko vasario 6 d.
Jaugelių kaime. Šio susitikimo pradžia taip pat buvo kupina įtampos.
Apie tai byloja partizanų dokumentai: Vytautas po šešias valandas
trukusio pasitarimo Vanagui ir Faustui pareiškė: „Arba jūs esate pasišventę partizanai, arba labai gerai parinkti ir apmokyti provokatoriai!“ Susidarė nejauki padėtis, tačiau kokia nors išeitis turėjo būti
rasta. Pasiūlymai buvo tokie: Vanagą arba Faustą pasilikti kaip įkai-
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tą, o kitą etapo keliu grąžinti per Nemuną; arba pasitikėti. Šalia viso
kito nulėmė Kardo, Vytauto Gužo garantavimas savo gyvybe, kad
Vanagas ir Faustas tikrai yra Pietų Lietuvos partizanų srities vadai. Galų gale visi nepasitikėjimo klausimai buvo išsiaiškinti. Lietuvos
partizanų vadai, atstovaujantys visoms tuo metu Lietuvoje veikusioms
partizanų apygardoms, susirinko Radviliškio rajone, Balandiškio kaime, Stepono Sajaus sodyboje. Belangėje šios sodybos namo kamarėlėje partizanų vadai diskutavo, rengė dokumentus, sprendė valstybinius
klausimus. Pradėjus tose apylinkėse siautėti NKVD kariuomenei ir
kilus įtarimų, kad suvažiavimui gali grėsti pavojus, vasario 10-ąją tęsti
darbo buvo persikelta į Minaičių kaimą, Stanislovo Mikniaus sodyboje
esantį Prisikėlimo apygardos vado Leono Grigonio-Užpalio bunkerį.
Po klėtimi iškastame bunkeryje, žibalinės lempos šviesoje, trūkstant
oro, tykant mirtiniems pavojams partizanų vadai tęsė suvažiavimo
darbą. Vasario 10 d. buvo pradėtas išplėstinis Bendro demokratinio
pasipriešinimo sąjūdžio ir Karo tarybos jungtinis posėdis. Jame buvo
įkurtas Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdis (LLKS). Jis subūrė visas su
okupantais kovojančias struktūras į vieningą pasipriešinimo organizaciją, sudarė vyriausiąją partizanų vadovybę – LLKS Tarybos prezidiumą. Prezidiumo pirmininku tapo Jonas Žemaitis-Vytautas. Jo pirmuoju pavaduotoju – Adolfas Ramanauskas-Vanagas, tuo metu ėjęs
Pietų Lietuvos srities ir Dainavos apygardos vado pareigas. Antruoju
pavaduotoju išrinktas Didžiosios kovos apygardos štabo viršininkas
ir Algimanto bei Vytauto apygardų įgaliotinis Juozas Šibaila-Merainis. Trečiuoju – Prisikėlimo apygardos vadas Leonas Grigonis-Užpalis. Nuo vasario 11 d. iki vasario 17 d. vyko LLKS Tarybos posėdis.
Jame buvo apsvarstyti 25 klausimai. Vasario 16-ąją LLKS Tarybos
posėdyje buvo priimta LLKS Tarybos Deklaracija – konstitucinės
reikšmės dokumentas. Jame buvo išdėstytos pagrindinės Sąjūdžio politinės programos nuostatos, nusakyta lietuvių tautos kovos esmė ir
apibūdintas būsimosios demokratinės valstybės kūrimo modelis.
Deklaracijoje skelbta:
1. LLKS Taryba, remdamasi Bendro Demokratinio Pasipriešinimo sąjūdžio (BDPS) Prezidiumo ir BDPS Karo Tarybos jungtinio posėdžio 1949.II.10. nutarimais, okupacijos metu yra
aukščiausias tautos politinis organas, vadovaująs politinei ir
karinei tautos išsilaisvinimo kovai.
2. LLKS Tarybos ir jos Prezidiumo būstinė yra Lietuvoje.
3. Valstybinė Lietuvos santvarka – demokratinė respublika.
4. Suvereninė Lietuvos valdžia priklauso tautai.
5. Lietuvos valdymas vykdomas per laisvais, demokratiniais,
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.

visuotinais, lygiais, slaptais rinkimais išrinktą Seimą ir sudarytą Vyriausybę.
Nuo okupacijos pabaigos ligi susirenkant demokratiniam Lietuvos Seimui, įstatymų leidžiamąją galią turi Laikinoji Tautos
Taryba.
Laikinąją Tautos Tarybą sudaro: visų vieningoje vadovybėje
Lietuvoje ir užsienyje kovojančių sričių, apygardų, rinktinių,
aukštųjų mokyklų, kultūrinių, religinių organizacijų bei sąjūdžių ir tautoje atramą turinčių politinių partijų atstovai, prisilaikant proporcingo atstovavimo principo.
Atstačius Lietuvos Nepriklausomybę, ligi susirenkant Seimui, Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas eina LLKS
Tarybos Prezidiumo Pirmininkas.
Laikinoji Lietuvos Vyriausybė sudaroma LLKS Tarybos Prezidiumo Pirmininko pavedimu. Vyriausybė atsakinga prieš
Laikinąją Tautos Tarybą.
Lietuvių veiklai užsienyje ir Lietuvos atstatymo darbui koordinuoti LLKS Tarybos Prezidiumas turi LLKS Užsienio
Delegatūrą, kuri, bendradarbiaudama su Vakarų valstybėse
akredituotais Lietuvos atstovais, sudarinėja komisijas bei delegacijas ginti ir atstovauti Lietuvos reikalus Suvienytų Nacijų Organizacijoje, įvairiose konferencijose ir kitose tarptautinėse institucijose.
LLKS Užsienio Delegatūros nariai iš savo tarpo išsirenka
LLKS Užsienio Delegatūros Pirmininką, kuris skaitomas
LLKS Tarybos Prezidiumo Pirmininko Pavaduotoju.
LLKS Užsienio Delegatūros nariai laikomi lygiateisiais LLKS
Tarybos nariais.
Šiai Deklaracijai vykdyti nuostatus leidžia LLKS Taryba.
Lietuvos valstybės atstatymas, ligi Seimo bus priimta ir paskelbta žmogaus laisvės ir demokratijos siekimus atitinkanti
valstybės konstitucija, vykdomas pagal šioje Deklaracijoje paskelbtus nuostatus ir 1922 m. Lietuvos Konstitucijos dvasią.
Atstatytoji Lietuvos valstybė garantuoja lygias teises visiems
Lietuvos piliečiams, neprasikaltusiems lietuvių tautos interesams.
Komunistų partija, kaip diktatūrinė ir iš esmės priešinga pagrindiniam lietuvių tautos siekimui ir kertiniam Konstitucijos
nuostatui – Lietuvos nepriklausomumui, – nelaikoma teisine
partija.
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17. Asmenys, bolševikinės arba vokiškosios okupacijos metu išdavę Tėvynę bendradarbiavimu su priešu, savo veiksmais ar
įtaka pakenkę tautos išsilaisvinimo kovai, susitepę išdavystėmis ar krauju, yra atsakingi prieš Lietuvos Teismą.
18. Konstatuojama teigiama religijos įtaka ugdant tautos moralę
ir palaikant jos atsparumą sunkiausiu laisvės kovų laikotarpiu.
19. Socialinė globa nėra vien atskirų piliečių ar organizacijų
reikalas, bet vienas pirmųjų valstybės uždavinių. Ypatingą
globą valstybė teikia išsilaisvinimo kovose nukentėjusiems
asmenims ir jų šeimoms.
20. Socialinių problemų racionalus išsprendimas ir krašto ūkinis
atstatymas yra susijęs su žemės ūkio, miestų ir pramonės reforma, kuri vykdoma pačioje nepriklausomo gyvenimo pradžioje.
21. LLKS Taryba, glaudžioje vienybėje su kovojančia tauta, kviečia visus geros valios lietuvius, gyvenančius tėvynėje ir už
jos ribų, pamiršti įsitikinimų skirtumus ir įsijungti į aktyvų
tautos išsilaisvinimo darbą.
22. LLKS Taryba, prisidėdama prie kitų tautų pastangų sukurti
pasaulyje teisingumu ir laisve pagrįstą pastovią taiką, besiremiančią pilnutiniu įgyvendinimu tikrosios demokratijos
principų, išplaukiančių iš krikščioniškosios moralės supratimo ir paskelbtų Atlanto Chartoje, Keturiose Laisvėse, 12-je
Prezidento Trumeno Punktų, Žmogaus Teisių Deklaracijoje ir
kitose teisingumo ir laisvės Deklaracijose, prašo visą demokratinį pasaulį pagalbos savo tikslams įgyvendinti.
Okupuotoji Lietuva
1949.II.16.
LLKS Tarybos
Prezidiumo Pirmininkas
Vytautas
LLKS Tarybos nariai:
Faustas
Kardas
Merainis
Naktis
Užpalis
Vanagas
Žadgaila
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Ši 1949 m. vasario 16 d. pasirašyta Deklaracija kartu su kitais
tada Lietuvos partizanų vadų suvažiavime priimtais dokumentais sudarė teisinį ir politinį Lietuvos ginkluotojo pasipriešinimo pagrindą,
įteisino LLKS kaip visuotinio organizuoto ginkluotojo pasipriešinimo
sovietinei okupacijai organizaciją, o jos Tarybą – kaip vienintelę teisėtą valdžią okupuotos Lietuvos teritorijoje. Sovietinės okupacijos metais apie LLKS Deklaraciją buvo visiškai nutylima. Užaugo visa karta,
nieko nežinanti apie šį istorinį įvykį. Tylint žinoti nepradedama. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę pamažu atsivėrė šis mūsų tautos istorijos lapas. 1999 m. Lietuvos Respublikos Seimas, įvertindamas LLKS
Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos reikšmę Lietuvos valstybės tęstinumui, priėmė Lietuvos Respublikos įstatymą, kuriuo suteikė
šiai Deklaracijai Lietuvos valstybės teisės akto statusą, o LLKS Tarybą pripažino vienintele teisėta valdžia okupuotos Lietuvos teritorijoje,
pripažino jos organizuoto pasipriešinimo teisėtumą. 2009 m. vasario
16 d. sukako 60 metų nuo tada, kai ši Deklaracija pasirašyta, todėl
Lietuvos Respublikos Seimas 2009 m. sausio 20 d. priėmė nutarimą
„Dėl 2009 metų paskelbimo Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio metais“.
Skelbdamas šiuos metus Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio metais, Lietuvos Respublikos Seimas dar kartą pažymėjo Deklaracijos reikšmę
Lietuvos valstybės tęstinumui. 1949 m. vasario 16-osios LLKS Tarybos Deklaracijos teisinę esmę ir reikšmę konstitucine prasme labai
aiškiai nusako teisininko, teisės tyrėjo, konstitucinės teisės žinovo, buvusio Konstitucinio Teismo teisėjo prof. Vytauto Sinkevičiaus vertinimai, kurie buvo skelbti mokslo darbų žurnale „Parlamento studijos“,
Nr. 3. Profesorius teigia, kad: Deklaracija – tai ir Lietuvos valstybės
tęstinumą liudijantis teisės aktas, tai ir Lietuvos valstybės atkūrimo
programinis dokumentas, tai ir teisės aktas, kuriame nurodyti nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos valstybės konstituciniai pagrindai.
Kaip žinome, Deklaracijoje nurodoma, kad ji skelbiama reiškiant lietuvių tautos valią. Gali kilti klausimas, ar LLKS Taryba turėjo įgaliojimus paskelbti šią Deklaraciją lietuvių tautos vardu? Konstitucinės
teisės žinovas prof. Vytautas Sinkevičius šiuo aspektu išdėstė nuomonę labai aiškiai: Taip, turėjo, nes ji vienijo ir atstovavo visoms su
okupacine Sovietų Sąjungos kariuomene kovojančioms lietuvių tautos karinėms ir visuomeninėms formuotėms, kurių pagrindinis siekis
buvo atkurti Lietuvos nepriklausomybę.
Toliau cituoju profesoriaus mintis:
Akivaizdu, kad tauta niekada nebuvo atsisakiusi Lietuvos valstybės, kad nepriklausoma valstybė visada buvo suvokiama kaip di-
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džiausia vertybė, kaip galimybė skleistis tautos kūrybinei galiai, išsaugoti tautos identitetą, kalbą, kultūrą. Juk neatsitiktinai ir dabar
galiojanti Konstitucija prasideda žodžiais „Lietuvių tauta – prieš
daugelį amžių sukūrusi Lietuvos valstybę“. Priėmus 1949 m. vasario
16 d. Deklaraciją, buvo centralizuotas visos Lietuvos partizaninis
judėjimas.
Deklaracijos priėmimo metu Lietuvoje nebuvo kitos institucijos,
kuri taip plačiai atstovautų okupacijai besipriešinančiam tautos judėjimui, kuri galėtų išreikšti tikrąją tautos valią. Todėl LLKS Taryba,
priimdama Deklaraciją, atspindinčią pagrindinį tautos siekį – atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę, turėjo visišką teisinį pagrindą
reikšti šį siekį visos tautos vardu. Lygiai taip, kaip šį tautos siekį
1918 m. vasario 16 d. išreiškė Lietuvos Taryba, kaip šį tautos siekį
1990 m. kovo 11-ąją išreiškė Sąjūdis per Aukščiausiąją Tarybą – Atkuriamąjį Seimą.
Profesoriaus nuomone, tai, kad Deklaracijoje nurodoma, jog
LLKS Taryba esanti aukščiausia tautos politinė institucija (1 str.), yra
viena svarbiausių Deklaracijos nuostatų, nes visuotinai priimta, kad
tautos aukščiausia politinė institucija yra ne kas kita, o tautos atstovybė.
LR Seimo 1999 m. priimtame įstatyme ši Deklaracijos nuostata
dar labiau išryškinta. Įstatyme rašoma: LLKS Taryba, priimdama Deklaraciją, buvo vienintelė teisėta valdžia Lietuvos teritorijoje (2 str.
2 d.).
Konstitucinės teisės žinovas Vytautas Sinkevičius rašo: Minėta
Deklaracijos ir Įstatymo nuostata, kad LLKS Taryba buvo vienintelė teisėta valdžia okupuotoje Lietuvoje, yra vienas iš svarbių argumentų, įrodančių, kad „Lietuvos TSR“ niekada nebuvo Lietuvos
valstybė, niekada nebuvo jokia Lietuvos valstybingumo forma. <...>
Neatskiriamas valstybės požymis yra jos suverenitetas. Akivaizdu, kad po 1940 m. okupacijos Lietuva neteko suvereniteto. Tauta
neturėjo jokių sąlygų laisvai ir savarankiškai spręsti valstybės ir
visuomenės organizavimo klausimų: pasirinkti valstybės santvarką, nustatyti ūkinio ir visuomeninio gyvenimo pagrindus, pasirinkti užsienio politikos krypčių. Okupacinės valdžios sudaryta
administracija panaikino Lietuvos Respublikos valstybės valdžios
institucijas, visi politinio pobūdžio sprendimai buvo priimami ne
Lietuvoje, bet Maskvoje. Valstybės teisinio subjektiškumo šaltinis
yra tautos suvereni valia. Išreikšti šią valią okupacijos sąlygo-
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mis nebuvo jokių galimybių. Tad iš kur galėjo atsirasti „Lietuvos
TSR“ kaip valstybė? Vadinamą „Lietuvos TSR“ sukūrė ne tauta
ir ne jos atstovai. „Lietuvos TSR“ atsirado iš okupacinės valdžios
sudaryto ir tautos valios neatspindinčio vadinamo „Liaudies Seimo“ sprendimo, kuris teisine prasme visada buvo ir yra niekinis.
Atsižvelgiant į Deklaracijos paskirtį ir jos turinį, galima teigti, kad
Deklaracija priskirtina konstitucinės reikšmės teisės aktams. Šią
reikšmę Deklaracija turėjo ir tebeturi nuo pat jos priėmimo. Įstatymas, apibrėžęs Deklaracijos statusą Lietuvos teisės sistemoje,
tai tik teisinis šio akto reikšmės patvirtinimas. Deklaracija pati
savaime yra pirminis konstitucinės teisės šaltinis.
Šioms mintims pritaria ir prof. dr. Dainius Žalimas, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas. Ištrauka iš jo pranešimo
„Valstybės geopolitinės orientacijos principas Lietuvos Respublikos
Konstitucijoje“:
<...> turėtume sutikti su prof. V. Sinkevičiumi, kad „skaitant Deklaraciją apima pagarbus jaudulys. Ir pasididžiavimas. Pasididžiavimas tuo, kad tokia Deklaracija buvo parašyta. Juk Deklaracijos
autoriai, nors ir neturėdami teisinio išsilavinimo, suformulavo ir lietuvių tautos vardu paskelbė nuostatas, turinčias amžiną vertę. Tai
buvo pirmasis Lietuvos valstybės istorijoje tokio pobūdžio pareiškimas, aiškiai išreiškiantis jos geopolitinę orientaciją būtent į demokratinį Vakarų pasaulį ir žymintis Lietuvos valstybės posūkį demokratinių vertybių puoselėjimo link.
Svarbu pažymėti, kad Deklaracijoje minimi principai – įsipareigojimas demokratijai, žmogaus teisėms, teisingumui ir laisvei
– dabar įkūnyti Konstitucijos 1 straipsnyje („Lietuvos valstybė
yra nepriklausoma demokratinė respublika“) ir 135 straipsnio
1 dalyje, kurioje įtvirtinti svarbiausi Lietuvos užsienio politikos
principai.
Nė vienas Laisvės Kovos Sąjūdžio 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos signataras nesulaukė laisvos Lietuvos. Ši Deklaracija buvo okupuotos, bet nenugalėtos lietuvių tautos Laisvės konstitucija.
Pasirinkę viltį, pasiryžimą ir narsą, jie atidavė savo gyvybes už
mūsų laisvę, tikėdami, kad Lietuva bus laisva, teisinga, didi ir ori.
Gyvendami laisvoje Tėvynėje mes turime pateisinti jų tikėjimą
Lietuvos ateitimi savo kasdieniais darbais, meile Tėvynei, pasiryžimu
protingai spręsti šių dienų iššūkius.

skaitėienė
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Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė (g. 1948 m. Vilniuje) – Lietuvos Nepriklausomybės gynimo Sausio 13-osios brolijos garbės pirmininkė,
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos narė, Lietuvos politinių kalinių
ir tremtinių bendrijos narė ir šios organizacijos Etikos komisijos pirmininkė,
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos Kauno skyriaus tarybos narė,
Lietuvos moterų lygos Kauno skyriaus koordinacinės tarybos narė, Lietuvos
Sąjūdžio narė, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos narė, Nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti Lietuvos valstybės gynybinius pajėgumus, asociacijos susitarimo signatarė, koordinacinės tarybos narė.
Pirmaisiais Lietuvos nepriklausomybės metais išleido savo tėvo, Lietuvos partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago atsiminimų knygą Daugel krito sūnų...
(vėliau, 1992, 1999 ir 2007 m. išleido papildytus šios knygos leidimus). Yra
išleidusi knygas Partizanų vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas (lietuvių ir
anglų kalbomis, 2007 m.), Generolas Adolfas Ramanauskas-Vanagas tautos
ir valstybės atmintyje (2007), Laisvės kovų keliais su partizanų vado dukra
Aukse (2007), Laisvės deklaracija ir jos signatarai (2009), nuotraukų albumą
Generolas Adolfas Ramanauskas-Vanagas (2008), Lietuvos Nepriklausomybės gynimo Sausio 13-osios brolijos veiklos atspindžiai (2012). Knygos Kelias
nuo Mokytojų seminarijos iki Panevėžio kolegijos (2016) bendraautorė. Yra
paskelbusi daugybę straipsnių Lietuvos laisvės kovų, tautiškumo, patriotizmo,
pilietiškumo temomis, parengusi ir skaičiusi pranešimus šiomis temomis konferencijose Lietuvoje, Lenkijoje, Gruzijoje, Vengrijoje, Italijoje, JAV, Kanadoje.
Nuo 2000 m. vykdė tarptautinį, tęstinį (apimantį visas Lietuvoje veikusias partizanų apygardas) jaunimo studijų projektą „Laisvės kovų atmintis – ateities
kartoms“. Organizavo Pietų Lietuvos partizanų bunkerio vadavietės atstatymą.
Apdovanota Lietuvos šaulių sąjungos medaliu „Už tarnystę Tėvynei“.
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VISADA ŠALIA
Miniatiūros
2001 m. parašiau „Suvalkijos geografiją“ – miniatiūrų romaną,
kuris turėjo šiokį tokį pasisekimą, 2007 m. išleidau jo papildymą –
„Užkritusius lapus“, o 2014 m. – dar vieną to paties romano papildymą? tęsinį? variantą? Pats nesuprantu, ką. Šitą veikalą pavadinau
„Neužmirštamais Suvalkijos vardais“.
Po metų duktė Neringa Sajauskaitė-Juknevičienė „Vardus“ išvertė į anglų kalbą. Vertimą ji pavadino „Neužmirštamais Lietuvos
vardais“. Gal perprato tas miniatiūras geriau nei aš? Tebūnie. Tais
pačiais 2015 m. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
drauge su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centru
vertimą išspausdino.
„Metraščio“ skaitytojams siūlau paskaityti dar kelias miniatiūras apie miestus ir kaimus, kurių vardai, tikiuosi, nuo šiol bus neatsiejami nuo juodąjį pokarį pergyvenusios šalies vardo.
PUSKELNIAI
Naktiniam Kižiui prie Puskelnių nušovus išdaviką Mėnulį, pro šalį
ėjusi Liudžiūtė suuodė koktų kraujo ir naminės degtinės kvapą. Eidama tuo vieškeliu, dar ilgai jį jautė.
Tiesa, tik palijus.
NENDRINIAI
Partizanai nujautė, kad Vyteniui lemiamą akimirką gali pritrūkti
ryžto, buvo tam pasiruošę, ir, kai 1948 m. vasarą Gintaras, Žilvitis ir
Vytenis pateko apsuptin, Gintaras pasisiūlė Vyteniui šį nušauti.
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– Aš pats, – atsakė Budrys.
Sulaukė, kol draugai susisprogdins, ir pasidavė.
PUSKELNIAI
Pokaris, rinkimai. Pažiūrėti, kaip kaimiečiams sekasi rinkti liaudies balsus, į rinkimų apylinkę atriedėjo komisija iš miesto. Besklaidydamas popierius, vienas jos narys, saugumietis paprašė vandens.
Mokytoja Liudžiūtė kilstelėjo nuo kėdės, pripylusi ištiesė ištroškėliui
stiklinę.
Saugumietis atsigėrė.
– Ačiū! Kai būsit pas mus, aš jums taip pat atnešiu vandens, –
pažadėjo.
Viltingas pažadas...
MARIJAMPOLĖ
1941-ųjų vasario 16-oji, chemijos pamoka Marijampolės pirmojoje gimnazijoje – buvusioje Rygiškių Jono gimnazijoje. Atėjęs į
klasę, mokytojas Miškinis kaip paprastai ėmėsi klasės žurnalo. Jam
dar nebaigus formalumų, atsistojo vienas moksleivis ir pareiškė, kad
šiandien – istorinė diena, ir jie, mokiniai, norėtų išgirsti ką nors apie
Lietuvos nepriklausomybę.
– Nei šnipų, nei išdavikų mūsų klasėje nėra, – dar padrąsino mokinys mokytoją.
Miškinis pastūmė žurnalą į šalį ir pusę valandos pasakojo vaikams
apie Vasario 16-ąją.
– Dar niekada nekalbėjau taip sklandžiai, kaip tą dieną, – prisimins mokytojas vėliau.
ZIMA
Atgimimas. Seserys Bražukaitės išsiruošė į Rytus parsivežti artimųjų palaikų; jaunesnioji, beje, ten ir gimusi.
– Atvažiavom! Klaupkis, bučiuok savo gimtinės žemę, – atsidūrusi pažįstamoj gatvėj, perkreipė lūpas vyresnioji.
O kas daryti jaunėlei?
VILNIUS
1958-ieji. Po ilgų tremties metų į namus bilda Belickas. Traukiniui
stabtelėjus Vilniuje – pirmoje lietuviškoje stotyje – vyrukas iššoka į
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peroną ir nuskubėjęs prie kiosko prašnekina pardavėją – tik tam, kad
sužinotų, ar Lietuvoje dar kalbama lietuviškai.
Kalbama! Bet užrašai ir skelbimai ant sienų – rusiški.
JENISIEJAUS RAJONAS
Ištrūkusi iš lagerio, Akelaitytė skuba į Krasnojarsko kraštą pas
ištremtus tėvus. Pasiekusi kaimą, klausia pirmos sutiktos rusės, kaip
tokius ir tokius žmones rasti.
– Ieškok, dukrele, gėlių, – paaiškina moteris. – Kur jos žydi – ten
ir tavo tėvai. Daugiau kaime tokių kiemų nėra.
Vadinasi, nėra šiame kaime ir kitų lietuvių.
NAUJOJI ŪTA
Garsusis 1941-ųjų birželis. Nežinion tremiama Miliauskienė. Trėmėjai pasitaikė sukalbami, leido pasiimti moteriai ir drabužių, ir maisto, tik ji nieko neėmė; vis tiek, nuvežę į Baltarusiją, sušaudys.
Dar didesnė neviltis moteriškę apėmė pervažiavus sieną: nei šaudė, nei kitaip žudė. Vadinasi, teks gyventi. O ką valgyti?
MARIJAMPOLĖ
Keturiasdešimt devintųjų trėmimas. Kelionei į Rytus ruošiama
Dobilų šeima. Vienuolikmetė pasiprašė į lauką. Ją palydėjo kareivis
su ilgu, iki lubų šautuvu.
Kieme kareivis atsargiai apsižvalgė.
– Biegi! – krustelėjo lūpas.
Paauglė nesuprato svetimos kalbos ir grįžo į kambarį. Prie durų
atbulas privažiavo sunkvežimis, ir būsimieji „pereselencai“ buvo sulaipinti į jį.
Išeidama Onutė pasičiupo nuo lovos lėlę. Tas pats kareivis išplėšė
žaislą iš rankų ir nusviedė į kampą, ir mergaitei, grybštelėjęs nuo stalo,
į glėbį įspraudė kepaliuką duonos. „Ko jis prie manęs prikibo? – rijo
ašaras Onutė. – Kodėl atėmė Skudurinukę?!“
Toks, matyt, žmogus.
GRAŽUČIAI
Pačiame viduržiemyje pas Jundilus atėjo trys partizanai. Nusiprausė, pavakarieniavo ir nuėjo į slėptuvę po svirnu miegoti. O paryčiais sodybą jau supo Veiverių saugumiečiai – pasistengė kaimynas
Urbanavičius.
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Partizanai žuvo. Kol saugumiečiai iškėlė kūnus į dienos šviesą,
kol surankiojo bunkeryje sprogimo ištaškytą skurdžią naktinių mantą,
sodyboje pasirodė ir Urbanavičius.
Saugumiečių vyresnysis pastūmėjo jam žuvusiųjų rūbus:
– Imk... Tu biednas.
Matyt, žmogaus tikrai būta neturtingo, „biedno“, anot saugumiečio, nes šiems pasitraukus Urbanavičius dar kartą grįžo į nusiaubtą
sodybą ir prisidūrė prie gautų rūbų patalynę ir mėsą, išsivedė iš tvarto
gyvulius...
GRAŽUČIAI
Po kautynių pas Jundilus saugumiečiai sumetė į sunkvežimį žuvusius partizanus, ten pat suvarė ir abi namuose užkluptas moteris.
Šitoms liepė sėsti ant kūnų.
Moterys nepakluso, susirietė kėbulo kampe. Saugumiečiai nesispyriojo, leido joms sėdėti ten, kur nori. Bet laisva vieta – visada laisva
vieta, ir išvažiuodami kareiviai ant žuvusiųjų kūnų paguldė šunį.
KAUNAS
Prieš įsikurdamas partizanų apygardos štabe, partizanas Mažytis
slapstėsi Kaune. Kartą pateko į pasalą, bet nesutriko: pokštelėjo į vieną pasalūną, į kitą ir, šaukdamas „Laikykit banditą!“, spruko į gatvę.
Ir paspruko.
ILGOJO MIŠKAS
Šiame miške prie Dambravos partizanas Mažytis susitiko su artimaisiais. Pavakarieniavo, šnektelėjo. Motina pasiguodė neatsiginanti
nuo stribų, o partizanas, neseniai grįžęs iš Švedijos, papasakojo savo
nuotykius.
Pyplienė:
– Kam tu, Kazeli, grįžai?
Sūnus:
– O kaip kitaip? Čia žus vyrai, o aš būsiu ten?
Kad žus po penkių dienų, nepasakė. Pagaliau niekas jo to nė neklausė.
KUŠLIŠKIAI
Atėjo metas keliauti į mišką ir nuo kariuomenės besislapstančiam
Jankauskų vyriausiajam. Ankstų rytą tėvas pripjovė vikių ir privertė
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jų į brikelį. Petras atsisveikino su motina, su seserimi, įsirausė į žalumynus – ir darda. Galgi niekas nestabdys.
Sustabdė. Vos išvažiavus iš Kalvarijos (partizanai būsimo kovotojo laukė Sasnavoje), į brikelį sušoko keturi enkavėdistai ir liepė greičiau varyti arklius, nes jie, saugumiečiai, skuba į Marijampolę. Automatus suguldė ant vikių, tiesiai ant slapuko.
Išbandymas būsimam partizanui Pavasariui? Ar tėvui?
MARIJAMPOLĖ
Turbūt 1951-aisiais į Rytus ne savo valia iškeliauja marijampolietis Steniukynas. Po mėnesio, kito Lietuvoje pasilikusi duktė sulaukia
tėvo žinios iš Omsko. Žinome, kokie tie lagerininkų laiškai: parašyk,
atsiųsk... Steniukyno laiškas vis dėlto buvo kitoks. „Padėkok, dukrele,
kaimynams, – perskaitė Steniukynaitė, – net keturi pasirašė, kad mane
suimtų. Aplankyk, dukrele, žmones, nepatingėk! Ir jie stengėsi.“
TABARAI
Pas Karalius užėjo miškinis Uosis ir užtruko iki sutemos. Išeidamas atminimui kišenėn įsibruko dviejų Karaliūčių nuotrauką.
Labai greitai kaimą sudrebino šūviai. Kas ką šovė, aiškinti nereikia.
Vargais negalais sulaukusios aušros, nuotraukos merginos smuko
į lauką pasižvalgyti ir pamatė: vieškeliu, tirpindamas ką tik iškritusį
sniegą, Marijampolės link nusidriekė kraujo lašų takas. Merginos pastiro. Nedrąsu net pagalvoti, kur šis lašų takas nuves, teisingiau, kur
nuves priešui patekusi jų nuotrauka.
Netrukus sužinojo: vieną – pas stribus, antrą – į kapus.
PAGRAUŽIAI
Žuvus Unguriui, priešas nepaliko jo tėviškės ramybėje – užsukdavo bent iškeikti ten gyvenusius partizano brolius.
Kartą, kai Murauskai ant sudeginto tvarto pamatų rentė kokią ten
pašiūrę, kieman įjojo rusų majoras. Šis nesiplūdo, prisėdęs ant lentgalių krūvos, ilgai stebėjo plušančius vyrus. Paskui prašneko, pasakė,
kad jo gyvenime taip pat visko būta: tėvai buvo ištremti, jis pats užaugo vaikų namuose. Dabar štai – jis žmogžudys, užmušti žmogų jam
nieko nereiškia.
Ilgokai majoras atviravo, gal valandą. Galop pataręs statybininkams nepersistengti – vis tiek atsidursią Sibire – išjojo.
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Išliejo žmogus širdį, nieko nepasakysi! Gal nieko daugiau toje širdyje nė nebuvo?
SALTININKAI
1945-ųjų rugpjūtis. Į Molotovo miškus tremiama Matijošaitienė
su dukra. Privažiavo sunkvežimis, rusų kareivis patarė imti, ką tik
gali, bet viską, ką motina krovė į mašiną, duktė mėtė lauk: mat, stribai
jai pakuždėjo, kad jas veža ne į Sibirą, o šaudyti. Mergina nenorėjo
savo gero palikti žudikams, tai ir mėtė.
Pažitkas stribams.
MARIJAMPOLĖ
Bagdono namo kieme padrėbiamas Ožkasviliuose žuvęs partizanas Papartis. Žmonės pranešė seseriai. Ši atskubėjo, atpažino: brolis.
Guli sukruvintas, be kairės rankos bevardžio piršto, ant kurio nešiojo
sidabrinį žiedą.
Stribų darbas, kieno daugiau.
BOLŠAJA TICHA
1941-aisiais į tremtį atkampiame Altajaus kaimelyje iškeliavo
marijampolietė Maurukienė. Nusikaltėlė – kokių reta: jos vyras buvo
buržuazinės Marijampolės burmistras!
Praėjus keliolikai badmiriavimo metų, jau po Stalino mirties Maurukienė nuėjo pas komendantą ir pasiprašė išleidžiama į Lietuvą aplankyti ten likusios motinos.
– Išleisime, o tu negrįši, – išgirdo.
– Kaip galiu negrįžti, jeigu čia lieka vaikai?!
– Kas tie vaikai! Žmonės net karvę palikę negrįžta, o čia...
Žodžiu, nesistenk, litovka, mūsų neapgausi.
VILNIUS
Karo tribunolas teisia partizaną iš Kalvarijos Dagilį.
– Ar tarp jūsų yra bent vienas lietuvis? – gavęs žodį, aukštųjų
teisėjų klausia teisiamasis.
– Nietu, – išgirdo.
– Vadinasi, jūs negalite manęs teisti, – kerta partizanas, – Lietuvai
aš nenusikaltau, kovojau tik prieš okupantus ir jų pakalikus.
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Panorai, bandite, pasamprotauti apie teisėtumą? Pirmyn! Vis tiek
sušaudysim.
EGLINČIŠKĖS
Žmonai atsidūrus ligoninėje, eigulys Mauruča liko savo pasodoje
vienas su dešimtmete dukra. Neilgai laukęs, patrynė dukrai skuostus
drėgnu rankšluosčiu, ištraukė jai iš pasuolės batelius ir, užrėmęs trobos duris šluotražiu, pabėgom pasileido į Kazlų Rūdą lankyti ligonės.
Miškelis... kitas... Kazlų Rūda. Ant bėgių prieš stotį stūkso vagonas užkaltais langais. Pro durų plyšius mojuoja vaikiškos rankos.
Mergaitė – kaimo vaikas, ji taip pat norėtų į vagoną.
– Smagu jiems važiuoti, – sako pavydžiai.
– Smagu, smagu, – pritaria tėvas kimdamas ir suka nuo vagono
į šalį.
Bet Ramutė jau matė. Įsiminė. Visa Lietuva įsiminė 1941-ųjų birželio 14-osios vagonus.
KAUNAS
Tardoma zanavykė Stankevičiūtė. Po kelių mažareikšmių pasiteiravimų tardytojas paklausia, kur slapstosi Lekėčių Paluobiukas. Matyt, žinojo, kad suimtoji su juo draugauja.
– O tu mylimą žmogų išduotum? – atkerta Stankevičiūtė.
Tardytojas valandėlę patylėjo.
– O kitus gali išduoti?
– Kitus – galiu.
Suimtoji grąžinama į kamerą. Vakare ji vėl atvedama pas tardytoją, užverbuojama ir po instruktažo, kada, kaip ir kur išdavinėti, paleidžiama.
Atsidūrusi savo kaime, mergina pirmiausia susiranda partizanus.
Matyt, ir su tais pašnekėjo apie meilę, nes saugumiečiai partizanės Reginos taip ir nesulaukė.
VIKTORAVA
Saugumiečiai tardo ryšiais su mišku įtariamą Paukštį. Nieko neišgavę, įsako:
– Pasiimk duonos, ir einam.
Nusivedę vyruką prie sunkvežimio, ištraukia iš kabinos kepaliuką
duonos, perpjauna jį pusiau ir lygina su suimtojo puskepaliu.
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– Čia vieno kepimo duona! – pareiškia.
Paukštys ginasi. Saugumietis pareikalauja miltų. Suimtojo sesuo
įpila krepšelin avižinių miltų.
– Padarysim analizę, o tada pašnekėsim, – pažada saugumietis
nieko gero nežadančiu balsu.
Gudraus būta vyro, bet ne visai: nežinojo, kad kasdieninę duonelę
lietuviai kepdavo tik iš rugių. O gal nepažino miltų.
MARIJAMPOLĖ
Ankstyvas pokaris. Būsimasis partizanas Boksas įsidarbino kalėjime prižiūrėtoju. Darbas kaip darbas, tik sunku ištverti naktį be miego.
Kartą, kai eilinio budėjimo metu Boksas snaudė atsirėmęs į sieną,
prie jo prisėlino vyresnysis.
– Spyš, Bubnys! – užriko.
Vyrukas krūptelėjo, prispaudė rankas prie šonų.
– Nie spiš! – atšovė. – Slušinu, ką jie govorina.
Pratinasi prie tarnybos. Pratinasi prie rusų kalbos.
RŪKŠTĖNAI
Valdžiai įsakius invalidas rusas atlydi į šį kaimą du Sibire pagautus tremtinių vaikus. Palikęs bėglius artimiesiems, bėglių dėdės lydimas, nudardėjo į apylinkę atsiskaityti.
– Kaip drįsai vežti banditus? Ar žinai, kad tuose Rūkštėnuose galėjai būti nušautas? – užsipuolė palydovą stribų viršininkas.
Rusas, buvęs frontininkas, neišsigando ir, atlikęs formalumus, grįžo pas Pultinavičius – pažiūrės, kas ir kaip jį šaudys.
Pagėrė tris paras ir išvažiavo.
SIMNAS
Liepakojuose šautuvo buože užmušęs nuo kariuomenės besislapstantį Stadalių, stribas Buzas ir toliau švaistėsi ginklu. Bet jau neilgai:
po dienos kitos, vykdamas į užduotį, užgėrė, virto į roges ir persišovė
vidurius.
– Sūneli, sūneli, netekau tavęs! – pravirko Buzienė prie kapo.
– O kitų vaikai – ne sūneliai? – krito žodžiai iš laidotuvininkų
būrelio.
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ŠILAVOTAS
Kautynėse sužeistą Klajūną stribai nugabeno į Šilavotą ir apgyvendino pas Dabrišius: „Pažiūrėsim, kas tavęs, bandite, pasiges.“
Pasigedo partizanų ryšininkas Samsonavičius, atšliuožė pasiimti
sužeistojo rogėmis. Įėjusį pirkion, jį vietoj šeimininko pasitiko kitas,
nematytas vyriškis. Samsonavičius susiorientavo, kas čia ir kaip.
– Ar ne čia parduodama karvė? – garsiai paklausė.
Nesulaukęs iš stribo rišlaus atsakymo, sėdo į roges ir išskubėjo.
VILKAVIŠKIS
Saugumo bendradarbė Saukaitė pasižymėjo ne tik medžiodama
partizaną Vampyrą. Vienąkart konservų fabriko direktorius įsisodino
šią fabriko darbuotoją į lengvąją mašiną ir nusivežė į Kauno ligoninę,
kurioje – saugumas tai žinojo – gydėsi partizanas. Saukaitė persirengė
sesele ir nuėjusi į palatą atpažino banditą.
Už paslaugą – medalis.
UOSUPIS
Vydami ruduosius, raudonieji sujaukė ir paprūsės lietuvių gyvenimus, išvarė visus iš namų. Kai, apsukusi ratą, Liaukų šeima įsidrąsino grįžti, pirmiausia jų akis patraukė tuščias gandralizdis.
– Vaikai, nelaimė! Šventų šeimos paukščių nėra, – paaimanavo
Liaukuvienė.
Moteris klydo: iššaudyti paukščiai tebuvo pusė bėdos. Tikroji
nelaimė sugrįžusiuosius ištiks po poros dienų, kai kieme pasirodys
NKVD generolo Pavlo Vetrovo smogikai.
UOSUPIS
Per patį viduržiemį į Liaukų kiemą įsispraudė polutorkė. Iš aštuoniolikos žmonių tąsyk namuose nakvojo tik dvi moterys; joms ir
pasitarnavo trėmėjų technika.
Sumetę į sunkvežimį negausią moterų mantą, kareiviai įvarė į jį
dukrą, o neįgalią motiną ištempė iš gryčios, pakėlė ir kniūbsčią pastūmėjo į prisnigtą mašinos kėbulą.
Sugurgždėjo sniegas.
Emiliją Liaukuvienę Sibiro sniegynai pasitiko tuoj už gimtojo
slenksčio.
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ŠEŠTOKAI
Savaitė prieš lemtingą susidūrimą su partizanais. Miestelio šiurpintojas stribas Vyšniauskas atklydo pas Malinauskus, šnekina šeimininką kluone. Kažko kluone prireikė ir Malinauskienei.
– Kas girdėti? – praeidama pasiteiravo Vyšniausko.
– Kas girdėti? – perklausia stribas. – Ana vėl du guli nušauti!
Suprask: žuvo dar du miško vyrai.
Malinauskienei nespėjus į žinią sureaguoti, tarp jos ir stribo išdygo višta ir užgiedojo.
– Palauk, palauk, – sužiuro Vyšniauskas. – Ko ta višta čia gieda?
– Ko norėt iš kvailo paukščio.
– Pamatysim, pamatysim, – suniurnėjo stribas ir spruko iš kluono.
Matyt, žinojo, kad vištos giedojimas – ne į gerą.
GALKIEMIS
Miške nukovę partizanus Oką ir Sarpalių, stribai liepė Kartavičiui
kinkyti arklį ir vežti kūnus į Vištytį. Kartavičius kur bedings? Veža.
Namo grįžo tik paryčiais.
Tada ir apsižiūrėjo: vežimo dėžė ne tik purvina, bet ir kruvina,
persisunkusi krauju, kaip stribas – keiksmažodžiais. Iškinkęs arklį,
žmogus puolė dėžę plauti, bet, kiek bešiūravo, ir vienas, ir su sūnumi,
kraujas neišsiplovė. Kad jau taip – Kartavičius dėžę supjaustė į gabalus ir paleido dūmais.
Bene svarbu, kur, žemėje ar padebesiuose, atsidurs jūsų, partizanai, jaunas kraujas? Svarbu, kad Lietuvoje.
RŪDUPIS
Pas ūkininką Radzevičių miško vyrai susikirto su Prienų saugumiečiais. Kautynių būta tokių karštų, kad vienas saugumo arų, neištvėręs
partizanų spaudimo, spruko iš mūšio lauko, palikdamas kulkosvaidį.
Valdžia jo už tai, žinoma, nepaglostė.
– Verčiau būčiau pats žuvęs, nei tą kulkosvaidį praradęs, – per
stribus, per jų pažįstamus pasiekė partizanus saugumiečio rauda.
VAŽATKIEMIS
Iš netolimo Kalvių miškelio į savo bunkerį parsigavo partizanas
Žaibas.
– Vėl susidūrei su stribais? – užuodė parako kvapą šeimininkas.
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GULBINIŠKIAI. AVIKILAI. MARIJAMPOLĖ
Partizano sūnus Valentinas turėjo tris motinas. Vaikui buvo pusantrų metukų, kai sodybą Gulbiniškiuose užgriuvo rusai, ir jo pirmoji
motina, Žilionienė, žuvo. Sūnus jos neprisimena.
Netrukus kaimynų saugomą mažylį pasiėmė gretimuose Avikiluose gyvenusi teta Marija Šlamiškienė, kadaise lygiai taip pat globojusi vaiko tėvą. Su šia motina vaikas pragyveno dar pusantrų metų:
1947 m. už ryšius su partizanais Šlamiškiai buvo įtraukti į tremtinių
sąrašus, pradėjo slapstytis, ir Valentinui Žilioniui teko dar kartą keisti
namus ir motiną. Šį kartą vaiką priglaudė kita teta, marijampolietė
Eidukevičienė.
Tais pačiais metais, 1947-aisiais, vaiko tėvas partizanas Plunksna
žuvo, ir naujų kataklizmų, taigi ir naujų motinų vaikui pavyko išvengti.
PARŠELIAI
Pas Voveraičius atvežamas mūšyje sunkiai sužeistas partizanas
Vanagas ir paguldomas kambaryje prie lango. Vasara, šilta, kažkur
kukuoja gegutė.
– Čia ji mano metus skaičiuoja, – krustelėjo lūpas sužeistasis.
Ne metus, partizane, ne metus. Valandas!
KŪLOKAI
Tremiama Bagdonienė su vaikais. Surakinusi lūpas, stribų vis
skubinama, moteris šiaip taip susiruošia, susitalpina „pundų“ prikrautan vežiman.
Gal už kilometro pakelėje lūkuriuoja skundiko žmona. Vežimui
klapsint pro šalį, ši įsispitrėja naujai tremtinei į veidą. Galop neištveria:
– Bagdoniene, kodėl tu neverki? – šaukia. – Juk mirti važiuojate!
KŪLOKAI
1949-ųjų kovo 25-ąją, purvui dar maišantis su sniegu, atėjo eilė
palikti namus Gaubams.
– Renkitės! – pavakary įsakė stribai, prieš tai savaitę trynęsi jų
troboje. – Važiuosite!
Suaugusieji pradėjo „rengtis“ – krauti vežiman tai, kas dar buvo
likę po stribų „viešnagės“. O paauglė duktė nutarė bėgti. Pro kalvą,
pro balą, upeliu pas Bagdonus... Pasisakė motinai.
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Persimetusi žodžiu kitu su vyru, Gaubienė vėl prisigretino prie
dukters.
– Pas ką tu nubėgsi? – klausia. – Matulevičiai išvežti, Bagdonus
veža, Bekampiai lageryje, Borutai, Jakubauskai, Vaičiuliai išbėgę,
Stankevičius nušautas...
Duktė nenusileidžia, bėgs ir gana! Ras, pas ką.
Moteris beviltiškai apsižvalgo. Kas daryti? Laiko ginčytis nėra,
tuoj tuoj reikės lipti į vežimą, o Genė vėl užsiožiavo...
Sugalvojo: čiupusi dukrą už žasto, pastatė ją prieš artimiausią
stribą.
– Saugok! – liepė tam. – Ji ruošiasi bėgti!
JOTYŠKIAI
Apylinkės pirmininkas Latvys turėjo 5 ha žemės, 7 vaikus ir žentą
– stribą. Vieną vėlyvo rudens vakarą iš miško atėjo trys vyrai, nušovė
Latvį, pasiėmė šį tą iš jo rakandų ir grįžo, iš kur atėję. Išeidamas vienas
miškinių išsivedė iš tvarto arklį.
Ar tai bėris buvo per nirtus, ar tai raitelis per prastas, tiktai partizanui niekaip nepavyko ant jo užsėsti. Pamatęs draugus nueinant,
naktinis nuvedė arkliuką atgal į tvartą, pririšo prie vąšo, nuo kurio
buvo ką tik atrišęs, ir nusivijo draugus.
Pranai Latvy! Tave nugalabijo tokie pat artojai, kaip ir tu.
VALENČIŪNAI
1951 m. rudenį du miškiniai aplankė Valenčiūnų skaityklą ir šiek
tiek joje pašeimininkavo: nuplėšė vieną kitą paveikslą, nutraukė nuo
stalų raudonas staltieses (autkojams, kaip paaiškino), peržiūrėjo knygas. Pernelyg pažangias sukišo į krosnį.
– Vyrai, ateikite dažniau, man bus šilčiau, – išlydėjo išeinančiuosius sargas.
MARIJAMPOLĖ
Partizaniškas blynų balius sujudino visą Lietuvą, tiek žalią, tiek
raudoną. Išsiaiškinti situacijos Marijampolėn atūžė pats saugumo „ministras“ Bartašiūnas: kur tai matyta, su banditais stikliuką kilnojo net
apkomo sekretorius!
Bene pirmoji tardyti atvedama Puriena. Saugumietis imasi darbo,
ir netrukus išdavinėti nesutikusi moksleivė susmunka ant grindų.
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– Kantri, rupūžė! – suniurna Bartašiūnas, siekdamas ant kėdės
atlošo pakabinto švarko.
JIESTRAKIO MIŠKAS
Po kautynių šiame miške būrio vyrai pasigedo partizano Garnelio.
Ilgai ieškojo, bet nerado.
Po trijų mėnesių pradingėlis prisisapnavo broliui, partizanui Kazokui:
– Vaikščiojat, o manęs iš balos neištraukiat.
Žaliūkai dar kartą grįžo į susišaudymo vietą ir tikrai pelkėje, tankumyne aptiko žuvusiojo palaikus.
PODVARKO MIŠKAS
Naktiniams susikirtus su stribais, buvo sužeistas partizanas Aidas. Jį aptiko pamiškėje gyvenantis Matulevičius, parsivedė namo, paslėpė. O tada pasipustė padus ir – į Pajevonį, pas stribus.
Po Aido.
Praėjus dienai kitai – ir po Matulevičiaus.
MARIJAMPOLĖ
Kalėjime laukia teismo jau ištardytų moterų būrys. Taip laukti
sunkiau net už kvotą, o užsiimti nėra kuo.
– Surenkim spiritizmo seansą, – pasiūlo kažkuri kalinė; tais laikais ši pavietrė jau buvo pasiekusi ir Lietuvą. Moterys pasiūlymui
pritarė. Atsirado mediumė – kalinė Žiūraitytė, atsirado puodelis, pieštuko nuograuža, ir – štai, kaip tai daroma!
Pirmasis į kompanijos manipuliacijas sureagavo žuvęs partizanas.
– Netrukdykit! – sudrausmino.
Moterys pritilo: erzinti žuvusio kovotojo jos visai neketino. Atitokusios vis dėlto nutarė seanso nenutraukti, bet išsikviesti kitos, ne
tokios šviesios asmenybės dvasią. Valandėlę pasitarusios, pasirinko
neseniai partizanų nušautą Marijampolės tardytoją – sadistą Aroną
Greisą.
Tu kankinai mus šiame gyvenime, mes patį pakirkinsim aname!
IGLIŠKĖLIAI
1940-ųjų pavasarį suimamas Igliškėlių pradinės mokyklos mokytojas, muzikantas ir renginių organizatorius Turūta. Kaip tyčia, po
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kelių dienų mokykloje – privalomas renginys. Į pagalbą kaimiečiams
iš miesto atvyksta „čebatuotų“ vyrukų komanda, kuri kaipmat išsiaiškina, kad mokykla renginiui nepasiruošusi, kad salėje per mažai
portretų ir raudonos spalvos, ir kad nėra Turūtos, kuris vienintelis gali
pamokyti giedoti „Internacionalą“.
– Eikit į Marijampolės kalėjimą, dabar jis ten moko, – išgirdo aktyvistus mokytoja Turūtienė, suimtojo žmona.
MARIJAMPOLĖ
Kalniškės mūšio dalyvis Povas Atgimimą sutiko Marijampolėje.
Mieste suplevėsavus trispalvėms, buvęs partizanas ir lagerininkas perėjo Marijampolę ir nusilenkė kiekvienai pamatytai vėliavai.
Mirė iki Laisvės likus 40-iai dienų.
KADUJUS
Po ilgametės tremties iš taigos pabėgo aštuoniasdešimtmetė Masikonienė.
Saugumas sujudo: kur tai matyta, banditai bėga! Užmiršo, kad
ištremti visiems laikams? Priminsim!
Bet pasakyti lengviau, nei padaryti. Tik po dvejų metų bėglė buvo
aptikta – Lietuvoj, pas dukrą, po žeme.
Tai – dar vienas akibrokštas Geležinio Felikso arams: kur tokią
dėti? Atgal neveši, į kalėjimą taip pat vargu ar priims. O trečios išeities
instrukcijos nenumato.
Kiek pasiblaškę kagėbistai vis dėlto ryžosi nusižengti instrukcijai
ir leido nusikaltėlei į tremtį negrįžti.
Mirusiai.
LAUKINIAI ŠUNKARIAI
Realizuodamas gautą pranešimą apie banditus, per kaimą dimbina stribų ir kareivių būrys. Eidami pro Jurgelaičius, baudėjai pamato
moteriškę, kuri, nešina kibiru, krypuoja į svirną. Stop: kas laiko gyvulius svirne?
Kareiviai patikrina Jurgelaitienės kibirą ir iš tikro jame aptinka
ne jovalą, o sriubą. Svirnas kaipmat apsupamas, apšaudomas, galop
uždegamas.
Iš liepsnų išsiverčia du naktiniai ir pasileidžia į laukus. Baudėjai
šaudydami – iš paskos, ir netrukus abu partizanai sukniumba lankoje.
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Gaila vyrų, bet, jeigu ne jie, govėda būtų atsirėmusi į gretimą,
Naujokų sodybą, kurioje tą kartą su savo štabu dienavojo apygardos
vadas Antanas Baltūsis-Žvejys.
GRAJAUSKAI
1940-aisiais šalį užplūdus draugams iš Rytų, Šeštokas užsirašė į
rusų kalbos kursus. Nežinia, kam jam to prireikė. „Lankė“ kursus ir
visur tėvą sekiojantis mažametis sūnus.
Vaikas, matyt, buvo pagavus kalboms.
– Vstavaj, prokliatjem zakleimionnyj / Golodnyj, ugnietionnyj
liud! – pasilypėjęs ant lovos, deklamuodavo namiškiams.
Kartą deklamatorių nugirdo nežinia ko į namus užklydęs politrukas.
– Koks protingas vaikas! – pagyrė rusas. – Koks geras karys iš jo
išaugs!
Ilgokai paauglys demonstravo savo išmintį, kelerius metus, kol
vieną rytą kartu su kitais namiškiais buvo įvytas į gyvulinį vagoną ir
išbildėjo į Rytus.
O jau tada – sudie, „Internacionale“! Sudie ir jūs, komisaro komplimentai.
PERMĖS KALĖJIMAS
Prajeraitė sulaukė paleidžiama Permės lageriuose. O prieš pusmetį, prisimena mergina, iš lietuvaičių pabėgėlių (t. y. iš tų, kurios bėgo,
buvo pagautos ir dabar laukė teismo) valdžia suformavo atskirą miško
kirtėjų brigadą.
Darbas kaip darbas, bet vieną sekmadienio rytą merginos, muštos
ir neužmuštos, marintos badu, bet nenumarintos, pasijuto nudirbusios
visus tos dienos darbus ir uždainavo.
Pradžioje tyliai, toliau – garsiau. Pirmoji pasiklausyti dainuojančių litovkų (lietuvaičių) iš to paties barako atslinko vagilkų brigada,
po jų – ukrainietės, totorės... Galiausiai dainininkių kambarin įsliūkino
du karininkai.
Valdžia – visada valdžia. Ir ji visada žino, kas negerai.
– Kodėl dainuojat tokias liūdnas dainas? – papriekaištavo vienas
rusas. – Reikia dainuoti linksmas!
Brigadininkė Miškinytė kilstelėjo ranką.
– Girdėjot, ko viršininkas nori? Dainuokim linksmai!
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Ir užtraukė pokario Lietuvoj populiarią „trumpukę“: „Staline, tėveli, mums žadėjai rojų, o dabar...“
Lietuvaitės pritarė. Rusai, pro kurių ausis neprasprūdo šventas
Stalino vardas, paplojo.
Po tokio koncerto svarbiausia išlaikyti rimtą veidą. Na, ir gerai
įgrasinti informatores, su kuriomis jau kitą rytą lagerio saugumietis
panoro pabendrauti akis į akį.
BALACHTA
Išėjo Stalinas. Rusija sukrėsta: kaip ji gyvens be Tėvo ir Vado,
kaip kovos prieš kapitalistus ir statys komunizmą?..
Visi verkia; verkdama iš mokyklos parstyrina ir pirmaklasė Balytaitė.
– Kas atsitiko? Ko verki? – pripuolė prie dukters motina.
– Tėvelis mirė... – lemena mergaitė pro ašaras.
– Kur? Kada? Kas tau sakė? – stveriasi už galvos tremtinė.
– Mokytoja sakė. Mirė tėvelis Stalinas...
Balytienė pastiro. Atitokusi čiupo šluotą:
– Aš tau paverksiu to budelio!
Mergaitei vėl ašaros. Mokykloje ją pravirkdė Stalinas, namie –
motinos šluotražis.
MIŠKINIAI
Ankstyvas pokaris. Patyręs, kad juo susidomėjo stribai, Poteliūnukas pradėjo slapstytis: tai ant aukšto užsirango, tai užsidaro kamaroj.
Stribai netruko pasirodyti.
– Kur sūnus? – užrėmė kieme besisukiojantį slapuko tėvą.
Žmogus krutina lūpas be balso, jaučia: su šitais geriau neatvirauti.
Bet vis dėlto meluoti nuodėmė! Gal net – didžioji.
– Kur?
Poteliūnas tįsteli ranką slėptuvės link. Stribai puola prie rūsio,
išvelka vyruką į dienos šviesą, nušauna ir neatsigręždami nukeliauja
savo keliais.
KARAKUBA
1941-aisiais tremtinė Juškienė atsidūrė tokiame Altajaus pakraštyje, kad nors kauk. Nei maisto, nei kelių, nei poilsio.
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Negana to, į šitą gyvųjų pasaulio paribį įjunko važinėti saugumiečiai, matyt, Bijske ir Barnaule pritrūko darbo. Atvažiuoja, pasigauna
kokią moterėlę ir vėl klausinėja: kiek Lietuvoje turėjai hektarų? kiek
samdinių? kokiai partijai priklausei?
Paskutinį kartą emgėbistai Karakuboje apsilankė tuoj po karo. Tikriausiai jiems jau ir patiems buvo nusibodę terorizuoti alkanas, krūvą
vaikų turinčias moteris, todėl šį kartą saugumiečiai nutarė, kad lietuves ne tardys, o švies. Taip sakant, paįvairins komandiruotės užduotį.
Paskaitos temą pasirinko iš anksto: tėvynė. Jei pribaltai pagaliau
įsisąmonins, kas yra jų tėvynė, ne tik MGB – visa Didžioji Šalis atsikvėps lengviau.
Atvažiavo, surinko tremtines į kolchozo kontorą ir pradėjo: nuo šiol
jūsų tėvynė – ne Lietuva, ir net nesistenkit į ją grįžti. Tarybiniai žmonės
kariavo, išvadavo Lietuvą iš fašistų, ir dabar lietuvių, kaip ir kitų tautų,
tėvynė bendra – Tarybų Sąjunga. Tik ją turite gerbti ir mylėti.
– Ar jau myli naująją Tėvynę? – išvykdami paklausė vienos moteriškės garbieji svečiai.
– Tai kad aš apie ją dar tik šiandien sužinojau, todėl nelabai žinau,
ką pasakyti, – išsisuko nuo tiesaus atsakymo moteris.
Apie tikrąją tėvynę Altajaus saugumiečiai samprotavo
1946-aisiais. O jau kitais metais jų klausytojos pradėjo nevaldomos
bėgti į Lietuvą.
VARČIOS MIŠKAS
Mūšyje sužeistas partizanas Baranauskas nušlitiniavo iki artimiausio medžio, vargais negalais užsiropštė ant pirmo šakų vainiko
ir pritilo. Netrukus po tuo pačiu medžiu dribtelėjo pailsėti dar vienas
mūšio dalyvis, stribas.
Iš viršaus nukrito kraujo lašas ir pataikė į poilsiautoją. Stribas pasimuistė, pakėlė akis... Ir griebėsi ginklo.
PAKIRSNIAI
1944-ųjų vasara. Įveikę fašistinį žvėrį, Lietuvon grįžo 1940-ųjų
vaduotojai, užplūdo visus kelius. Laukdamas jų, leitenantas Navickas
pasitraukė į savo Pakirsnius ir daržinėje įsirengė slėptuvę.
Neilgai trukus, kelyje pasirodė rusų kariškių gurguolė. Navickas
su kaimynu smuko į slėptuvę. Pačiu laiku: kariuomenė pasuko į pakelėje stovinčią ūkininko sodybą. Aptikę daržinėje šieno, kariai pradėjo
jį nešti arkliams.
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Navickienė, nenuleidusi nuo daržinės akių, pastiro: žinojo, ką kareiviai ras po šienu. Bet susitvardė, čiupusi kelių mėnesių vaiką, puolė
prie gurguolės vyresniojo ir pradėjo rypuoti, kad šienas – vienintelis
jos ir mažylio turtas, kad jo netekusi turės badauti.
Vadas suprato moteriškės bėdą ir liepė kariams šieno neliesti; kad
nereikėtų įsakymo kartoti, pastatė prie daržinės raudonarmietį.
Sargybinio būta stropaus: saugojo daržinę iki sutemstant. Kartu saugojo ir slėptuvėje po šienu pritilusį būsimąjį partizanų rinktinės
vadą Vaclovą Navicką-Perkūną.
Justinas Sajauskas

BUKONYS
Pergalė! Sunaikinę hitlerininkų gaujas, Lietuvos keliais pasipylė
nuo Berlyno grįžtantys nugalėtojai. Pamatęs juos, vienas bukoniškis
nuskubėjo pas Račiūną, pasiturintį kaimyną, ir išsivarė iš tvarto kelis
paršus. Baigėsi, buože, tavo dienos!
Prabėgo kiek laiko, ir kaimo apylinkes užvaldė dar viena armija.
Šita kariavo daugiausia naktimis.
Vieno žygio metu naktiniai aplankė Račiūno kaimyną. Apie ką jie
ten šnekėjo, nežinia, bet ryte, dar kaip reikiant neišaušus, kaimynas
atitempė į Račiūno kiemą keturis gerokai ūgtelėjusius paršus.
– Tavo kiaulės, – burbtelėjo pro duris galvą kyštelėjusiam šeimininkui ir apsisukęs dingo.
Gera turėti paslaugų kaimyną!
ŠMURAI
Partizaninei kovai artėjant į pabaigą, vadas Litas pakėlė į kovotojus vieną paskutiniųjų savo ryšininkių Liepą. Po priesaikos įteikė jai
naganą.
Po dienos kitos Litas ginklą atsiėmė. Turėjo atsiimti! Greitai jis,
partizanų Nemuno srities vadas Sergijus Staniškis-Litas, turėjo pasitraukti, o granatos, kurios vienos jam buvo belikusios, drėgname bunkeryje dažnai nesprogdavo.
Justinas Sajauskas (g. 1944 m. Kalvarijoje) – rašytojas, muziejininkas.
Mokėsi Biriulkoje (Rusija), Marijampolėje ir Vilniuje. Baigęs Vilniaus valstybinį universitetą, dirbo įvairius darbus Marijampolėje. Nuo 2000-ųjų – Marijampolės Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejaus direktorius. Lietuvos
rašytojų sąjungos narys. Apie pokarį Lietuvoje parašė straipsnių ir knygas
Suvalkijos geografija (2001), Užkritę lapai (2007), Žinau tavo vardą (2009),
Neužmirštami Suvalkijos vardai (2014), Ištark mano vardą (su A. Vilutiene,
1999), Marijampolė: partizaninis karas (su Stanislovu Sajausku, 2012).
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Punsko parapija 1597–2017
2017 metų pabaigoje skaitytojus pasiekė reikšminga Punsko
„Aušros“ leidyklos 434 puslapių knyga „Punsko parapija 1597–2017“.
Knygą sudarė darnus kolektyvas: Sigitas Birgelis, Nijolė Birgelienė,
Božena Bobinienė ir kun. Marius Talutis. Kai kuriuos knygos straipsnius rengė patys sudarytojai, o kitus jie surinko iš kitų autorių. Knygą
sudaro aštuoni skyriai:
1. „Iš parapijos istorijos puslapių“;
2. „Punsko parapijos dvasininkai“;
3. „Punsko bažnyčia“;
4. „Punsko parapijos choras“;
5. „Punsko parapijos kapinės“;
6. „Šventės ir kitos pamaldumo apraiškos“;
7. „Punsko parapija nuotraukose“;
8. „Prisiminimai“.
Taip pat paruoštos santraukos lenkų ir anglų kalbomis.
Pirmame skyriuje aptariami Lenkijos karaliaus ir kartu Lietuvos
didžiojo kunigaikščio Žygimanto III trys dokumentai, skirti parapijai
ir susiję su parapijos įsteigimu bei apdovanojimų žeme. Visi jie rašyti
lotynų kalba, bet labai kruopščiai išversti į lietuvių kalbą. Pirmajame
iš jų, 1597 metų dokumente, parašyta, kad karalius sutiko su Merkinės, Lazdijų ir Seivų miškų valdytoju Stanislavu Zalivskiu, savo lėšomis pastačiusiu Punske bažnyčią, jog pripažins jos įsteigimą teisėtu
ir ją aprūpins. Šiame dokumente yra dar vienas svarbus nurodymas
šio krašto gyventojams dėl naujai įsteigtos parapijos – klebonas turi
būti lietuvis arba mokantis lietuvių kalbą. Kitais dviem karališkaisiais
dokumentais, rašytais 1600 ir 1606 metais, toliau tvarkyti parapijos
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aprūpinimo klausimai. Šiame
skyriuje yra ir istorinis daugiau
kaip prieš 100 metų parašytas
Punsko klebono Simono Norkaus
straipsnis apie Punsko bažnyčią
(Seinų diecezijoje); kun. Kęstučio
Žemaičio straipsnis apie vyskupą
Antaną Karosą, kuris 1919 metais
buvo priverstas iš Seinų persikelti
į Punską ir vėliau išsikelti į Lietuvą; lenkų mokslininko Krzysztofo Tarkos straipsnis iš daktaro
disertacijos „Religinis lietuvių
gyvenimas po 1945 metų“, kuriame aprašytos lietuvių kovos dėl
gimtosios kalbos teisių šio krašto
bažnyčiose (tarp jų ir Punske);
kun. Mariaus Talučio straipsnis apie Vidugirių bažnyčios (koplyčios)
statybos istoriją.
Antrame skyriuje kalbama apie Punsko parapijoje dirbusius kunigus ir kunigus, kilusius iš Punsko parapijos, pristatytos jų trumpos
biografijos. Medžiagą surinko knygos sudarytojai. Platesnį straipsnį
paruošė Lietuvos istorikas Algimantas Katilius apie XIX–XX a. Punsko parapijos dvasininkus.
Tarp pristatomų Punsko klebonų yra:
• kun. Kazimieras Jonkaitis – dabartinės bažnyčios statytojas;
• kun. Simonas Norkus – literatas, aušrininkas, Jono Basanavičiaus bendradarbis;
• kun. Motiejus Simonaitis – vienas iš 1917 metų Vilniaus lietuvių konferencijos organizatorių ir jos dalyvis;
• kun. Juozas Švedas – pagarsėjęs chorvedys, visuomenininkas;
• kun. Antanas Žievys – atkaklus kovotojas dėl lietuvių kalbos
teisių bažnyčioje.
Trečiame skyriuje rašoma apie tris Punsko bažnyčias. Dvi pirmosios buvo medinės ir sudegė, trečioji (dabartinė) yra mūrinė. Ji buvo
pradėta statyti kun. K. Jonkaičio, o baigiamieji darbai atlikti kun.
S. Norkaus laikais.
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Bažnyčios interjerą plačiai aprašo Božena Bobinienė. Apie bažnyčios remontą ir statomą naują kleboniją rašo buvęs klebonas kun.
Ignas Dzermeika.
Ketvirtame skyriuje keturi autoriai (A. Sitarskienė, P. Jakimavičienė, K. Baranauskas ir B. Bobinienė) plačiai apžvelgia 120 bažnytinio choro veiklos metų. Prisimenami ne tik chorvedžiai – bandoma
prisiminti ir visus giesmininkus.
Penktame skyriuje Juozas Vaznelis aprašo iš archyvo dokumentų surinktus duomenis apie Punske esančias ketverias kapines: dvejas
katalikų, vienas žydų ir vienas evangelikų. Taip pat rašoma apie buvu- Juozas Sigitas
sias kapines atskiruose parapijos kaimuose. Apie senąsias ir naująsias Paransevičius
katalikų kapines papildomų žinių pateikė Sigitas Birgelis.
Šeštame skyriuje Aldona Vaicekauskienė, Nijolė Birgelienė, Božena Bobinienė, Sigitas Birgelis aprašo, kokios turtingos ir turiningos
yra įvairios pamaldumo apraiškos: gegužinės pamaldos, Šv. Mergelės
Marijos litanijos giedojimas, kaimo kryžių puošimas, laukų šventinimas ir kt. Aprašomi Šv. Mergelės Marijos ėmimo į dangų (Žolinės) atlaidai Punske su vainikais ir iškilminga procesija. Dabar Žolinės atlaidai vyksta Punsko dienomis ir tuo metu čia yra daug kultūrinių veiklų.
Kunigų globojama jau 10 metų aktyvi palaimintojo Jurgio Matulaičio maldos grupė, advento metu sekmadieniais giedamos vadinamosios valandos.
Knygos tekstai iliustruojami nuotraukomis. Daugybė nuotraukų
yra septintame skyriuje. Tik iš jų galima spręsti, koks turtingas yra
parapijos gyvenimas.
Knygos šeštame skyriuje pateikti įdomūs jau išėjusių anapilin
mūsų parapijiečių (Kosto Cibulsko, Angelės Šliaužienės, Petro Venslausko) prisiminimai apie bažnyčią, parapijos chorą, papročius.
Knyga „Punsko parapija 1597–2017“ skirta krašto gyventojams
ir visiems, kurie domisi šio krašto praeitimi bei dabartimi. Kartu taip
pagerbiami parapijos kunigai ir visi veiklūs parapijiečiai.
Juozas Sigitas Paransevičius (g. 1941 m. Paliūnų kaime, Punsko valsčiuje) – pedagogas, žymus visuomenės veikėjas. 1959 m. baigė Punsko licėjų,
vėliau Elko mokytojų seminariją ir Varšuvos fizinio lavinimo akademiją. Mokytojavo Punsko licėjuje. Ėjo įvairias visuomenines pareigas. Buvo Lietuvių visuomeninės kultūros draugijos bei Lenkijos lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkas. Parašė lietuvių kalbos vadovėlį VII klasei lietuviškoms mokykloms,
yra paskelbęs daug straipsnių „Aušroje“, „Šaltinyje“, „Seinų almanache“ („Almanach Sejneński“).
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Jotvos tyrinėtojas
Prof. dr. K. O. Falkas
Apie švedų mokslininką, baltistą, slavistą, etnografą, kalbų ryšių
tyrėją, nusipelniusį Suvalkijai žmogų, profesorių Knutą Olofą Falką
parašyta nemažai lenkų rašytiniuose šaltiniuose. Tai įdomus ir vertas atminimo mokslininkas. Ties Suvalkų apygardos muziejumi stovi 1992 m. pastatytas paminklas-akmuo, primenantis skandinavišką
antkapinį paminklą su runomis. Suvalkų Šiaurės rajone mokslininko
vardu pavadinta gatvė. Beje, šiandien daug kam, ypač jaunimui, Falko
pavardė negirdėta arba mažai žinoma.
Prof. dr. K. O. Falkas daug metų skyrė Jotvos vandenvardžių ir
vietovardžių tyrinėjimams. Jo dėmesį patraukė Galadusio ežeras ir
čia metami bei traukiami žvejų tinklai, jis nagrinėjo Vygrių, Akmenio, Alno ir Balčio ežerų vardų baltišką kilmę. Daug bendravo su šio
krašto lietuviais, Žagarių kaimo Marcinkevičiais. To kaimo gyventoja
Mikasė Marcinkevičienė taip prisimena K. O. Falką: Vaikai mūsų buvo
dar maži, kai pas mus nakvodavo mokslininkai ir studentai iš Švedijos ir Londono. Jie rinko pasakojimus mūsų krašte. Toks profesorius
Falkas su studentais per vasaros atostogas gal 16 metų atvažinėdavo
į Žagarius ir kitus kaimus. Petras Dapkevičius taip pat prisimena
profesorių. Visi kaime žinojome apie jį ir jo darbus.
Iš profesoriaus Knuto Olofo Falko biografijos
Gimė 1906 m. Švedijoje. Studijavo Upsalos universiteto Šiuolaikinių kalbų fakultete. Slavų ir baltų kalbas studijavo pas Švedijos slavistą prof. Richardą Ekblomą. 1932 m. pirmą kartą atvyko į Lietuvą, kur
Kauno Vytauto Didžiojo universitete dėstė švedų kalbą.
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1933 m. susidomėjo Jotvos vandenvardžiais. Pirmąją savo kelionę po Suvalkiją surengė 1934 m. Pėsčiomis išvaikščiojo Vygrių ežero apylinkes, surašė aptiktus vietovardžius. Per keletą metų Falkas
šį kraštą pažino geriau negu daugelis senbuvių. Tais pačiais metais
K. O. Falkas Varšuvos iždo archyve aptiko ir nukopijavo daug vertingų
rankraščių, susijusių su Suvalkija. Šių dokumentų originalai per karą
buvo vokiečių sunaikinti.
Tirdamas Jotvą Falkas priėjo prie išvados, kad Vygriai – jotvingių gyvenamoji teritorija, kur Vytautas Didysis įkūrė savo medžioklės pilį. Apie čia gyvenusius jotvingius byloja išlikę kaimų pavadinimai: Vingrėnai (Būdviečio seniūnijoje), Vygrėnai (Seinų valsčiuje),
Vygriai (Suvalkų valsčiuje).
1935 m. Falkas buvo paskirtas Kauno Vytauto Didžiojo universiteto švedų kalbos lektoriumi. Lietuvoje jis studijavo lietuvių kalbą
ir tyrinėjo pietų Lietuvos vandenvardžius. Metelių ir Dusios ežerų
apylinkėje surinko daug medžiagos lyginamajai kalbotyrai, turinčios
didelės reikšmės tiriant Jotvos ežerus ir vietoves.
1941 m. jam buvo suteiktas filosofijos daktaro laipsnis už mokslinį darbą „Vygrių ir Hutos vandenys. Toponimikos studija“. Tų pačių
metų vasarą buvo paskirtas Upsalos universiteto slavų kalbų docentu.
Šiame universitete jis vedė lietuvių kalbos kursus. Dėl Antrojo pasaulinio karo ir pokario Falkas buvo priverstas ilgam laikui nutraukti tyrimus Suvalkijoje.
1955 m. Šveicarijos kaime šalia Suvalkų prasidėjo archeologiniai
kasinėjimai, kuriems vadovavo dr. Ježis Antonevičius (lenk. Jerzy Antoniewicz). Čia dirbo archeologai, antropologai, biologai iš Balstogės
ir Varšuvos. J. Antonevičius pasiūlė K. O. Falkui atvykti į Suvalkiją ir toliau tirti Jotvos vietovardžius, vandenvardžius. K. O. Falkas
1959 m. ir 1960 m. surašinėjo ir analizavo visus Suvalkijos vietovardžius. Jam padėjo žmona Dagmara. Lenkijos periodinėje spaudoje pasirodė K. O. Falko prisiminimai. Apie Jotvos tyrinėjimus jis rašė: Atvažiavau į Vygrius ištirti Hutos valsčiaus ir Vygrių ežerą supančios
teritorijos ežerų, upių, upelių ir žvejų valksmų pavadinimų kilmę ir
reikšmę. Šio darbo vaisius – dviejų tomų „Vygrių ir Hutos vandenys“, už kuriuos man buvo suteiktas daktaro laipsnis.
Suvalkiją pažįstu nuo XX a. ketvirtojo dešimtmečio vidurio. Pirmosios mano tyrimų ekspedicijos vyko 1934, 1936 ir 1937 m. per vasaros atostogas. Ištisas dienas labai maloniai praleisdavau plaukiodamas baidare po Vygrių ežerą, ieškodamas informantų ir vietinės
tarmės vietovardžių. Kartais nuvykdavau pėsčiomis arba dviračiu
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prie ežerėlių ir upelių, kur negalėjau nuplaukti baidare. Įgijau patirties užmezgant ryšius su žmonėmis, žvejais ir ūkininkais. Per 4–5 mėnesius užrašydavau beveik visus upių, upelių, didelių ir mažų ežerų,
įlankų, žvejų valksmų pavadinimus, kuriuos man pateikdavo viso Hutos valsčiaus informantai. Tuomet Vygrių ežere buvo 311 valksmų.
Įstrigo mano atmintyje pirmieji įspūdžiai, kuriuos patyriau
būdamas Suvalkijoje. Paveikė mane švelni gamta, saulėtos vasaros
dienos ir įdomūs pokalbiai su Hutos valsčiaus gyventojais. Gyvenau

K. O. Falkui pastatytas paminklas-akmuo
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mūrininko Jono Novosadko (lenk. Jan Nowosadko) mažoje troboje, esančioje prie pat Vygrių bažnyčios. Pažinau iš arti savo informantus, iš kurių ne vienas buvo geras savo specialybės žinovas, pavyzdžiui, Silvestras Matvejevas (lenk. Sylwester Matwiejew), kuris
Vygrių ežero povandeninius kalnelius ir gilumas pažinojo kaip savo
delną. Dažnai sutikdavau savo informantus ir puikiai suvokdavau,
kada jie kalbėdavo visiškai spontaniškai, o kada „švelniai“. Dėl to
maloniai praleisto laiko turiu daug bičiulių ir gerų pažįstamų visame
buvusiame Hutos valsčiuje.
Pasiūlius Lenkijos centrinei valdžiai ir Suvalkų savivaldybei,
suorganizavau Švedijos ekspediciją jotvingiams tyrinėti, kuri nuo to
laiko kasmet atvykdavo į Suvalkiją atlikti kalbotyros tyrimų. Ekspedicija turėjo savo bazę Jasionovo kaime, Baginskių (lenk. Bagiński)
name, netoli Šveicarijos kaimo.
Aš ir mano bendradarbiai 1959–1970 m. turėjome informantų
ir gerų pažįstamų daugelyje kaimų beveik visoje Suvalkų, Seinų ir
Augustavo apskrityje.
Man kėlė nuostabą ir kartu pasitenkinimą informantų parodytas labai didelis kantrumas. Jie neretai paaukodavo ištisas valandas
ilgiems pokalbiams apie vietinius pavadinimus, žvejų reikmenis, ūkininkų padargus ir kt.
Mūsų darbą palengvino negirdėtas pašnekovų palankumas ir
svetingumas. Tai patyrėme būdami pas Suvalkijos ūkininkus. Užtat
nenuostabu, kad aš ir mano bendradarbiai (ekspedicijos dalyviai)
mielai kasmet grįždavome į Suvalkiją. Grįždavome ne tik dėl to, jog
kalbinė Suvalkijos medžiaga yra nepaprastai įdomi mokslui, bet ir
dėl to, kad čia jautėmės kaip namie. Pamilome švelnią, gražią Suvalkijos gamtą ir malonius jos gyventojus.
Suvalkijos tikriniai vietų vardai aiškiai atspindi šio krašto įvairius istorinės raidos periodus. Pavadinimuose išryškėja senesnė baltų epocha, jotvingių ir po jų gyvenusių lietuvių stipri įtaka. Po baltų
epochos Suvalkijoje vyko baltarusių ir lenkų kolonizacija. Visas šias
epochas iškalbingai patvirtina tikriniai vietovardžiai.
Suvalkų krašte aptinkame jotvingiškos kilmės pavadinimus turinčių įvairių žemės objektų, tarp jų yra didžiausių teritorinių objektų, pvz., didžiausių upių ir ežerų. Toponomastikoje priimta, kad didžiausi krašto gamtos objektai turi seniausius pavadinimus.
Man yra žinomi, tarp kitko, tokie jotvingiškos kilmės pavadinimai: Dowcień (ežeras), Dowspuda (miestelis), Paniówka (upė), Po-
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bojne (ežeras), Ringis (ežeras), Sajno (ežeras), Szczeberka (upė),
Sztabinki (ežeras), Wigry (ežeras), Zusno (ežeras, dabar Łanowicze).
Lietuvių kilmės pavadinimai: Aszarynis (ežeras), Badugnel
(ežeras), Deksznie (kaimas), Kompocie (ežeras), Prudel (ežeras),
Purwinek (ežeras), Suwałki (miestas). Reikia paminėti, kad Punsko
krašte gyvena lietuviai ir pavadinimai čia yra grynai lietuviški.
Palyginti neryškūs Suvalkijos toponimikoje yra baltarusių kalbos pėdsakai, nepaisant to, kad baltarusių įtaka iki XIX a. šiame
krašte buvo nemaža. Kartais galime aptikti tikrą baltarusizmą, pvz.,
Kruglo (Okrągłe) ežero pavadinimas (netoli Sidory kaimo). Baltarusių kalbos įtaką rodo pavadinimas Striełkowizna, tai yra senas
Strzelcowizna kaimo pavadinimas. XIX a. trečiojo dešimtmečio
miškų žemėlapyje radau pavadinimą Pohorolec, dabar – Pogorzelec
(ežeras ir kaimas). Čia vietoj „rz“ tariama „r“ <…>. Toks tarimas
vadintas „trebakowanie“. XX a. ketvirtajame dešimtmetyje Vygrių
ežero apylinkėse girdėjau dar tokius žodžius: „pretaktować“ (wymawiać, tarti), „pretak“ (przetak, tam tikros rūšies sietas grūdams
sijoti), „reka“ (rzeka, upė).
Dabar lenkų kilmės pavadinimai sudaro didžiąją dalį Suvalkijos
vietovardžių. Dar prieš įsikuriant Vygrių kamalduliams (1667 m.),
lenkų įtaka dabartiniame Suvalkų krašte buvo stipri. Vygrių kamalduliai pradėjo stiprią kolonizaciją, kuri lėmė visos Suvalkijos sulenkinimą (išskyrus Punsko krašto).
Neretai Suvalkijos pavadinimų formos įdomiai keitėsi. Netoli
Šiurpilio yra mažas ežeras, jotvingių vadintas Audeniu. 1569 m. šis
pavadinimas turėjo formą Awdzieniec. Pakeitus priesagą (su mažų
ežerų pavadinimais taip labai dažnai atsitikdavo) XVIII a. dokumentuose yra užrašyti šio ežero tokie variantai: Ołdziuk, Owdziuk,
Udzieyko. Dabar šis ežeras vadinamas Udziejek, o žemėlapiuose ir
laikraščiuose kartais iškreiptai rašomas Uzdziejek.
Samanio pavadinimas lietuvių kalba reiškia „samanomis apaugęs“, pvz., ežeras, upė. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės raštininkai neretai vartojo sulenkintą formą Somonis, kurią dažnai tardavo
Sumanis. Laikui bėgant, pavadinimą Sumanis susiejo su žuvies pavadinimu sum (šamas) ir pakeitė forma Sumovo. Tai baltiškas, o ne
slaviškas pavadinimas. Tokių Suvalkijoje yra keletas.
Labai įvairių yra toponimikos tyrimo būdų. Toponimikas turi
mokėti tiriamos teritorijos dialektą. Pirmiausia jis turi užrašyti lo-

300

Sigitas BIRGELIS

K. O. Falkas kalbina vietos gyventojus

kalinės tarmės pavadinimų formas, kurios bus jo tyrimų objektas,
kadangi vietiniai gyventojai geriausiai išlaiko tam tikro pavadinimo
tęstinumo tradiciją nuo jo atsiradimo. Todėl tyrėjas būtinai turi susipažinti su vietinėmis pavadinimų formomis.
Norėdamas rasti tam tikro pavadinimo pirmykštę formą (etimologiją), tyrėjas taip pat naudojasi senais jo variantais, patvirtintais
istoriniuose šaltiniuose. Tie variantai neretai turi formas, artimesnes pirmykštėms negu dabartinėms. Pateiksiu vieną tipišką pavyzdį.
Senas Vygrių (Wigry) ežero pavadinimo variantas Wingry (1422 m.)
formaliai susijęs su dabartiniu pavadinimu Wigry ir lietuvišku bei
tikriausiai jotvingišku būdvardžiu vingrus (vingiuotas, išsisukiojęs).
Dėl vietoje atliktų tyrimų galėjau įsitikinti, jog upelio Szczeberka (Ščeberka) dugnas yra nepaprastai akmenuotas, neretai primenantis akmenimis grįstą gatvę. Pasinaudodamas senesniu šio pavadinimo variantu Stebra (1547 m.) galėjau patvirtinti ryšį su jotvingišku
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Iš kairės stovi: Stasys Marcinkevičius, Falko žmona, Mikasė Marcinkevičienė,
prof. Falkas, Genutė Marcinkevičienė, Alfonsas Marcinkevičius. Sėdi Stasys
ir Ona Marcinkevičiai su anūkais

žodžiu stabis (akmuo). Taigi Szczeberka yra lenkiško pavadinimo
Kamionka atitikmuo.
Remiantis tuo, kas anksčiau pasakyta, galima teigti, kad toponimikas dirba ne tik savo kabinete tarp apdulkėjusių dokumentų ir
knygų. Jis turi skirti daug laiko tyrimams tiriamoje vietoje, paskirti
tam ištisus mėnesius, dėl to šis mokslas ypač žavus tiems, kas juo
domisi.
K. O. Falkas buvo vienas geriausių Suvalkijos istorijos, geografijos ir toponimikos žinovų. Jis užima svarbią vietą tarp nusipelniusių Suvalkijai mokslininkų. Jo atlikti Suvalkijos pavadinimų tyrimai
yra novatoriški ir neįkainojami. Apie juos K. O. Falkas parašė daug
straipsnių, kuriuos publikavo lenkiškuose ir švediškuose moksliniuose
leidiniuose.
Už savo nuopelnus K. O. Falkas buvo apdovanotas Lenkijos
tūkstantmečio medaliu, Nuopelnų ordinu, apdovanojimu „Zasłużony Białostocczyźnie“ (Nusipelnęs Balstogės kraštui), garbės premija
„Za odwagę w myśleniu i działaniu“ (Už drąsą mąstant ir veikiant),
Vlodzimežo Petšako (lenk. Włodzimierz Pietrzak) premija (1972 m.).
Poznanės Adomo Mickevičiaus universitetas suteikė jam garbės daktaro titulą.

302
K. O. Falkas mirė 1990 m. sausio 30 d. Lunde. Liko milžiniškas
jo archyvas: daug nebaigtų straipsnių, nuotraukų, užrašų ir istorinių
dokumentų kopijų.
Šaltiniai
Falk, Knut Olof. Wracamy tu każdego roku, Kontrasty, Nr. 6.
https://lt.wikipedia.org/wiki/Knut_Olof_Falk.
http://punskas.pl/knutas-olofas-falkas-1906-1990/.
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Mykolui Karčiauskui (1939–2017) atminti
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Mykolui Karčiauskui (1939–2018)
atminti
2018 m. balandžio 20 d. mirė iškilus, jautrios ir taurios širdies
Lietuvos sūnus Mykolas Karčiauskas. Jis buvo lietuvių poetas, prozininkas, publicistas ir vertėjas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys, ilgametis Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondo direktorius, Poezijos
pavasario Punsko ir Seinų krašte pradininkas, uolus istorijos paveldo
metraščio „Terra Jatwezenorum“ globėjas ir rėmėjas.

Mykolas Karčiauskas (Vlado Braziūno nuotr.)
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Norėtųsi Jam pasakyti: Mykolai! Išėjai taip ne laiku. Tiek liko
darbų nepadarytų, tiek daug mumyse yra prisiminimų apie Tave. Jie
pasiliks kaip tiltas iš šio pasaulio į aną pasaulį, kad brangintume save
ir vieni kitus, kad būtume visiems laikams atgimę.
Daug kas mus siejo su Mykolu Karčiausku. Kiekvienas Jį prisimename kitaip, kitokias gyvenimo nuotrupas galėtume atpasakoti, kitokius padėkos žodžius tarti.
Kiekvienas iš mūsų turi savo Vaižgantą, Maironį, savo Krėvę,
Šatrijos Raganą, savo Marcinkevičių ir Mykolą Karčiauską. Su mūsų
tautos dainių pavardėmis galėtume ne vieną gražų eilėraštį sukurti. Jis
išsakytų mūsų tautos norą būti, gyventi, bylotų apie jos praeitį, puoselėjamas viltis. Taip dažnai mus šiandien užgožia gyvenimo buitis,
blizgučiai ir šiugždantys popierėliai...
Liūdna yra ir liūdna liks... Viskas padėjo suvokti vieną dalyką:
Jis buvo su mumis ir šalia mūsų kaip kažkas mistiško, nors tuo metu
mums sunkiai suvokiamo.
JAUNYSTĖ
Gal mūsų likimas kartoja
Jaunystę senų pranašų,
Nes viskas šiandieną, brangioji,
Į praeitį jau panašu.
Jau skleidžiasi liepžiedžiai, žydi
Jurginai, jau buvo, kas būna
Pražydęs, jau vasara lydi
Į rudenį auksą karūnai.
Ne mus vainikuos, tik idėją,
Tik įvaizdį – buvom jauni,
O medžių ošimas stiprėja,
Melodija sklinda paini.
Mes prieblandoj švenčiam,
Bučiuojam vaikystės prisiminimus.
O mus ten kažkas suskaičiuoja
Žaibais, jie panašūs į mus.
Karčiauskas, Mykolas. 1985. Dienos – elegijos: Eilėraščiai. Vilnius, Vaga.
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Gyvenimas ir kūryba
Mykolas Karčiauskas gimė 1939 m. kovo 15 d. Žvirgždėje, Pasvalio r. 1966 m. baigė VU Teisės fakultetą, 1969–1970 m.
buvo laikraščio „Vakarinės naujienos“ korespondentas, o 1971–
1974 m. – Kauno meno darbuotojų kultūros namų direktorius. Dirbo Lietuvos rašytojų sąjungoje, laikraščių redakcijose, „Vilties“
spaustuvėje. 1973 m. buvo priimtas į Lietuvos rašytojų sąjungą.
Išleido daugiau kaip trisdešimt eilėraščių, poemų, prozos ir vertimų
knygų. Taip pat išleido ir knygų vaikams. Poezijos kūriniai paskelbti
rusų, lenkų, baltarusių, ukrainiečių kalbomis. Pasižymėjo Jis ir kaip
daugelio leidinių sudarytojas, vienas iš jų – solidus leidinys „Dvidešimt poezijos pavasarių, 1965–1984“ (1985).
Mylėjo Punsko ir Seinų kraštą
Mykolui Karčiauskui rūpėjo ne tik sava tauta ir valstybė, bet ir
etninių žemių lietuviai. Jis iš pirmo žvilgsnio pamilo Punsko ir Seinų
kraštą. Viskas Jam čia buvo sava ir artima, jautėsi Jis pas mus tarytum
savo pakluonėse. 1920-aisiais dėl šio krašto kovojęs Jo senelis ilgai
sėdėjo lenkų kalėjime ir iš ten rašė namo ilgesingus laiškus. Jo žmonos
Narutės šaknys siekia šį kraštą, apie kurį Jam buvo papasakojęs poe-

Mykolas Karčiauskas per 2012 m. Poezijos pavasarį Punsko ir Seinų krašte
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Mykolas Karčiauskas Kampuočių „Laisvės ąžuolyne“ per ąžuoliukų, skirtų
Albino Žukausko 100-osioms ir Maironio 150-osioms gimimo metinėms,
sodinimo iškilmes 2012 m.

tas Albinas Žukauskas. Dar tebestovi Bubeliuose šimtametė medinė jo
troba, kuri Mykolui visada atrodė mistiška, lyg susigūžusi, tarsi saugotųsi ko nors. Ji Jam primindavo paties gimtinę, kurioje augo senelio
pasodinti dangų remiantys beržai.
Daug metų Mykolas rūpinosi, kaip įamžinti poeto Albino Žukausko atminimą Bubeliuose. Beje, Jam sumanius pagaminta memorialinė
lenta po poros dienų buvo išniekinta. Mykolui tai atrodė beviltiška
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Mykolas Karčiauskas per „Terra Jatwezenorum“ pristatymą Vilniaus
signatarų namuose 2012 m. kovo 23 d.

ir nesuvokiama. Tada Jo širdyje kažkas nutrūko. Jis norėjo, kad Bubeliuose būtų ir daugiau Albinui Žukauskui skirtų atminimo ženklų.
Jo troboje jau įsivaizdavo poetui skirtą memorialinį muziejų, aplink
sodybą žaliuojančių 100 beržų giraitę.

Paskutinis Mykolo Karčiausko apsilankymas Punske. Poezijos pavasaris 2016 m.
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Mykolas Karčiauskas skaito eiles Varšuvoje. 2016 m.

Mykolui Karčiauskui už viską labiau rūpėjo Lietuva. Jis vis klausdavo: Kodėl mes taip save žeminam? Nesame nei maža, nei jauna
tauta, bet pačiame žydėjime. Kokia kita valstybė per tokį trumpą laiką du kartus kaip feniksas atgimė iš pelenų?
Eidamas Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo direktoriaus
pareigas, Jis buvo vienas uoliausių Lenkijos lietuvių spaudos rėmėjų,
daug metų Vilniaus signatarų namuose organizavo Punske leidžiamo
istorijos paveldo metraščio „Terra Jatwezenorum“ sutiktuves, stengėsi surasti šiam leidiniui lėšų, bendradarbių ir skaitytojų. Dažnai svečiavosi Punsko ir Seinų krašte. Lankydavosi Poezijos pavasaryje, Rudens literatūriniuose skaitymuose ir kituose renginiuose.
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ŽIEMOS TYLOJ
Baisu, kad šerkšnas mus išduos, –
Alsavimas nuo medžių puola,
Ir nuostaba įstrigs veiduos
Kaip apledėjęs vėjo šuoras.
Žiūrėsim – ir atlėks kita
Banga, laiminga ir bevaisė.
O tu šypsaisi lyg kalta,
Žiemos tyloj dairaisi.
Ir taip stovėsime ilgai
Tyloj, nes šerkšnas žūti gali.
Žiūrėsime kaip du langai
Į sniego baltąjį vualį.
O viskas baigsis, sujudės
Širdis lyg paukštis, šerkšną puolęs.
Kažkas veiduos įsiskaudės,
Kaip apledėjęs vėjo šuoras.
Karčiauskas, Mykolas. 1982. Kaita: Eilėraščiai ir poemos. Vilnius, Vaga.

Mykolo Karčiausko kūrybos b i b l i o g r a f i j a :
Klevo medus: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1972.
Balti yra takai: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1975.
Prie Dunojaus vengrų žemė: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1975.
Žvirgždės poema: poema. – Vilnius: Vaga, 1976.
Vyšnių kalnas: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1978.
Kaita: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1982.
Dunojaus eilėraštis: publicistika. – Vilnius: Vaga, 1983.
Tarp žalių krantų: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1983.
Į kelią, į kraštą: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1984.
Nemuno poema: poema. – Vilnius: Vaga, 1984.
Dienos-elegijos: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1985.
Viskas buvo šventa: apysaka. – Vilnius: Vaga, 1985.
Литовська радянська поезiя: антологiя. – Киïв: Днiпро, 1985.
Toli nuo sielos ir namų: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1988.
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Iš lelijų baltų: poemos. – Vilnius: Vaga, 1989.
Sausio eilėraščiai: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1992.
Kraujo dirva: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1993.
Žvėrių paradas. – Vilnius: ABO, 1994.
Gražuolė ir Pabaisa: pasaka. – Vilnius: Gamta, 1995.
Undinėlė: pasaka. – Vilnius: Gamta, 1995.
Aladinas: pasaka vaikučiams. – Vilnius: Gamta, 1996.
Mauglis: pasaka vaikučiams. – Vilnius: Gamta, 1996.
Grįžkelis: eilėraščiai. – Vilnius: Danielius, 1999.
Ar teisybę reik sakyt?: poemėlė vaikams. – Vilnius: Gimtasis žodis,
2005.
Krikštai: eilėraščiai. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2005.
Kada parsiklausim namo: eilėraščiai. – Vilnius: Kronta, 2007.
Pasvalio sakmės: fotoalbumas (kartu su J. Danausku). – Vilnius:
Standartų spaustuvė, 2007.
Baimės matematika: eilėraščiai, parašyti 1965–1975 metais. – Krinčinas (Pasvalio r.): A. Kaminskas, 2007.
Erškėčių krūmas pamariuos: baladė. – Vilnius: Gimtasis žodis,
2008.
Žemaičiuos: eilėraščiai. – Vilnius: Versus aureus, 2008.
Jojam varnų kaustyt: eilėraščiai vaikams. – Vilnius: Kronta, 2009.
Neries postilė: poema ir fotografijos. – Vilnius: Kronta, 2009.
Ukum pukum: eilėraščiai iš pernykščio sniego. – Vilnius: Gimtasis
žodis, 2009.
Artuoliai: poezija. – Vilnius: Homo liber, 2012.
Septynios kelionės: eilėraščiai. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2013.
Sudarė:
Dvidešimt poezijos pavasarių, 1965–1984. – Vilnius: Vaga, 1985.
Artojų žeme, amžinas paveiksle: eilėraščių rinkinys. – Vilnius:
Vaga, 1985.
O. Vaildas. Amžiaus portretas: mintys ir aforizmai (kartu su E.
Puzaite). – Vilnius: Meralas, 1998.
E. Karoblienė. Sodyba ant Mūšos kranto: prisiminimai. – Vilnius:
Regnum fondas, 1999.
Atviros eilės: moksleivių poezijos rinktinė (kartu su A. Karosaite,
R. Skučaite). – Vilnius: Baltos lankos, 2000.
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Vertimai:
D. I. Fiodorovičius. Sodo žibintai: poezija (iš ukrainų k.). – Vilnius:
Vaga, 1979.
D. Tandoris. Lokių kiek nori: eilėraščiai (iš vengrų k.). – Vilnius:
Vaga, 1982.
Ripas van Vinklis: pasaka (iš anglų k.). – Vilnius: ABO, 1994.
Ištikimoji naktis: Rytų meilės lyrika: gazelės, rubajatai, dainos (iš
anglų k. kartu su L. Broga). – Vilnius: Meralas, 2001.
Interviu, straipsniai apie jį:
Virtuali paroda: „Mykolas Karčiauskas. Ant pakraštėlio Lietuvos“ / lnb.lt, 2014 m. kovo 17 d.
V. Areška. Žemiškojo stiliaus spalva Mykolo Karčiausko poezijoje / Žiemgala, 2013 m. kovo 18 d.
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STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW
NA KRĘTYCH ŚCIEŻKACH HISTORII
Gintaras Lučinskas
JONAS DEREŠKEVIČIUS (1891-1988) – NAUCZYCIEL,
CZŁONEK ZWIĄZKU STRZELECKIEGO
Jonas Dereškevičius, syn Juozasa, urodził się 7 marca 1891 r.
w niezamożnej rodzinie rolniczej we wsi Sūsninkai, w gminie Kalwaria (Kalvarija) powiatu mariampolskiego (Marijampolė). W latach 1900-1903 uczęszczał do dwuklasowej szkoły podstawowej
w Kalwarii. Wyuczył się na krawca i w ten sposób zarabiając na utrzymanie pobierał w latach 1907-1911 prywatne lekcje (według programu nauczania w progimnazjum). Po zdaniu końcowych egzaminów
w progimnazjum w Wejwerach (Veiveriai) w latach 1912-1913 kształcił się w tamtejszym seminarium nauczycielskim. Nabył uprawnienia
nauczycielskie, pracował w Sejnach. Znał język polski, rosyjski i niemiecki.
Po wybuchu I wojny światowej w 1914 r. J. Dereškevičius został
zmobilizowany do rosyjskiego wojska. Służył jako szeregowy żołnierz.
Brał udział w walkach na froncie. W latach 1916-1917 przebywał
w niemieckich obozach jenieckich w Hammerstein (Czarne)
i Gdańsku. Po wyzwoleniu z niemieckiej niewoli w ramach wymiany jeńców między walczącymi państwami w latach 1917-1918 pracował jako nauczyciel w szkole podstawowej i gimnazjum „Žiburys”
w Sejnach.
J. Dereškevičius reprezentował Sejny na konferencji wileńskiej w dniach 18-22 września 1917 r. – zorganizowanym przez litewskich polityków za zgodą okupacyjnych władz niemieckich
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zjeździe litewskich delegatów, podczas którego przyjęto rezolucję
o utworzeniu autonomicznego państwa litewskiego, zwołaniu Sejmu
Ustawodawczego oraz utworzono Litewską Radę Państwową.
W latach 1919-1920 J. Dereškevičius organizował pozafrontową działalność partyzancko-strzelecką oraz komitety obronne,
werbował ochotników do pełnienia służby wojskowej i milicyjnej, przewodził strzeleckim oddziałom podczas walk. 15 września
1919 r. został utworzony Powiatowy Oddział Związku Strzelców w Sejnach, w którym funkcje przewodniczącego zarządu objął nauczyciel
J. Dereškevičius.
W czasie walk polsko-litewskich w 1920 r. Łoździeje (Lazdijai) pełniły rolę centrum dużego obszaru litewskich partyzantów
i strzelców. Został utworzony Komitet Obrony. Działania partyzanckie
i strzeleckie koordynowali Jonas Dereškevičius, Petras Mockevičius
oraz Antanas Pečiulis.
1 lutego 1919 r. Ministerstwo Oświaty ustanowiło J. Dereškevičiusa prokurentem i inspektorem w powiatach sejneńskim, suwalskim
i augustowskim. W powiecie sejneńskim organizował on sieć szkół,
odwiedził każdą rodzinę namawiając do posyłania dzieci do szkoły
podstawowej. Od 1 stycznia 1923 r. J. Dereškevičius był inspektorem
szkół podstawowych w nieobjętej okupacją części powiatu sejneńskiego. Zajmował się organizowaniem sieci szkół, wykładał na kursach
przygotowawczych dla nauczycieli.
W dniach 17-23 września 1923 r. został przeprowadzony pierwszy powszechny spis ludności Litwy. J. Dereškevičius przewodził
okręgowej grupie rachmistrzów powiatu sejneńskiego w Urdominie
(Rudamina).
J. Dereškevičius aktywnie udzielał się w prasie. Pisywał korespondencje i artykuły do gazet i magazynów takich jak: „Šaltinis”
(„Źródło”), „Lietuvos aidas” („Echo Litwy”, Wilno (Vilnius)), „Lietuva” („Litwa”), „Rytas” („Poranek”), „Kariškių žodis” („Słowo
Wojskowych”), „Trimitas” („Trąbka”) i in. Podpisywał się m.in. jako
J. D., J. Dš.
Od 21 sierpnia 1926 r. do 1 stycznia 1927 r. J. Dereškevičius był
nauczycielem, a następnie dyrektorem w szkole średniej w Skuodas.
Od 1 stycznia 1927 r. uczył w Szkole Podstawowej nr 17 „Žaliakalnis”
w Kownie (Kaunas), od 1929 r. był kierownikiem tej szkoły. 1 września 1931 r. J. Dereškevičius został przeniesiony do Szkoły Podstawowej nr 2 w Kownie, gdzie pełnił funkcję kierownika. Po zamknięciu
tej szkoły, od 1 września 1936 r. uczył w Szkole Podstawowej nr 28
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w Kownie. 1 kwietnia 1937 r. J. Dereškevičius zdobył kwalifikacje
starszego nauczyciela II stopnia.
15 maja 1928 r. otrzymał Medal Niepodległości Litwy.
W 1934 r. J. Dereškevičius wstąpił w związek małżeński z nauczycielką Stanislavą Mikelionytė (ur. w miejscowości Leipalingis,
powiat sejneński). Na świat przyszła córka Algė Stanislava (ur. 1935)
i syn Vidas (ur. 1940).
W pierwszym okresie okupacji sowieckiej J. Dereškevičius został
zwolniony z pełnionych obowiązków, ale udało mu się uniknąć zesłania. Od 16 sierpnia 1941 r. pełnił posadę starszego inspektora szkół
podstawowych powiatu Jeziorosy (Zarasai), a 1 maja 1942 r. został
starszym inspektorem szkół podstawowych w Wilnie. Następnie pracował w Ministerstwie Polityki Społecznej.
Po reokupacji sowieckiej J. Dereškevičius ukrywał się. Wyjechał
z Kowna. Pracował jako rachmistrz oraz księgowy w gospodarstwie
leśnym w Kozłowej Rudzie (Kazlų Rūda). Po śmierci Stalina zatrudnił
się w szkole średniej w Krukach (Kriūkai) w rejonie Szaki (Šakiai),
gdzie pracował do przejścia na emeryturę.
Jonas Dereškevičius zmarł 31 lipca 1988 r. Został pochowany na
cmentarzu Romainiai w Kownie.
Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė
CZYM JEST „BORUTYNĖ”?
Wieś Kūlokai w rejonie mariampolskim (Marijampolė) od wielu
lat znana jest za sprawą nazwiska Borutów. Jednym z najstarszych
przodków tego rodu był Kazys Boruta, dziadek pisarza Kazysa Boruty. Rolnik ze wsi Kūlokai poślubił Mariję Bendoriūtė ze wsi Pustelniki
(Pūstelninkai). Małżeństwo doczekało się trzech córek i trzech synów.
Zgodnie z tradycją najstarszy syn otrzymał imię po ojcu – Kazys,
a później przejął również gospodarstwo.
Kazys Boruta poślubił Mariję Sirutytė. Małżonkowie doczekali
się pięciorga dzieci: Magdaleny, Kazysa, Petrasa, Petronėlė i Jonasa.
Wszystkie zostały posłane do szkoły. Magdalena ukończyła historię na
Uniwersytecie im. Witolda Wielkiego i przez cały okres swojej aktywności zawodowej nauczała historii w olickich (Alytus) szkołach. Wyszła za mąż za nauczyciela i pisarza Konstantinasa Bajerčiusa, który
w 1946 r. został zamordowany przez służby bezpieczeństwa w Olicie.
Kazys Boruta – pisarz i tłumacz, tworzył dzieła różnych gatunków (wiersze, opowiadania, powieści).
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Jonas Boruta ukończył Technologię na Uniwersytecie im. Witolda Wielkiego. Został skazany na 25 lat, był więziony w obozach
w Incie. Po powrocie zatrudnił się na stanowisku inżyniera konstruktora w zakładzie ceramicznym w Rokai pod Kownem (Kaunas). Jego
syn Jonas Boruta został biskupem SJ, był docentem, posiadał stopień
dra nauk przyrodniczych.
Petronėlė Borutaitė na Uniwersytecie im. Witolda Wielkiego zdobyła uprawnienia lekarza dentysty. Pod koniec wojny wraz z mężem
– również lekarzem – Jurgisem Starkusem wyemigrowała do Stanów
Zjednoczonych.
Petras Boruta przejął po rodzicach gospodarstwo. Założył rodzinę. Razem z żoną Vincė Gaubaitė wychowali dwóch synów – Vytasa
i Algisa. Doświadczył wiele trudu chcąc uniknąć zesłania.
Sergejus Staniškis, syn Mariji Borutaitė-Kieliuvienė-Staniškienė
był zawodowym żołnierzem, uczestnikiem powstania kłajpedzkiego, dowódcą partyzanckim Obszaru Południowego („Niemen”). 23
kwietnia 1946 r. uczestniczył w przyjęciu deklaracji dowódców partyzantów litewskich w borze Punia. Był zastępcą przewodniczącego
prezydium Litewskiego Ruchu Walki o Wolność, miał stopień majora.
Zginął 3 lutego 1953 r.
Po odzyskaniu przez Litwę niepodległości zagrodą rodziców
i przodków zaopiekowali się synowie Petrasa Boruty – Vytas i Algis.
Obecnie tego miejsca dogląda wnuk Genius z rodziną.
Deimantė Aidukaitė
NOWATORSCY PRZEDWOJENNI NOWOŻEŃCY
Zmiany w życiu publicznym i codziennym, jakie zaszły w okresie
pierwszej niepodległości Litwy, otworzyły więcej możliwości nawiązania ciekawych i trwałych znajomości. Rozpowszechniło się nowe zjawisko – publikacja ogłoszeń o charakterze matrymonialnym lub poszukiwaniu partnera życiowego. Takie postępowanie było preferowane nie
tylko przez mieszkańców miast, ale również przez ludność wiejską.
Przedmiot przedstawionych w artykule badań stanowią periodyki
z lat 20. i 30. XX w., zawierające liczne ogłoszenia dotyczące zawierania znajomości. Autorka prezentuje osobliwe komunikaty o gotowości
do zawarcia związku małżeńskiego lub nawiązania wieloletnich relacji oraz stara się odnieść do ogólnej specyfiki tych ogłoszeń. Zakres
terytorialny obejmuje wymienione w publicznych ogłoszeniach miejscowości północnego Zaniemenia.
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Kazys Misius
LITEWSKIE TOWARZYSTWO ŚW. KAZIMIERZA I JEGO
ODDZIAŁY W POWIECIE SUWALSKIM W LATACH 1926-1936
W artykule została omówiona działalność wychowawczo-opiekuńcza młodzieży oddziałów Litewskiego Towarzystwa Św. Kazimierza na terenie powiatu suwalskiego. Statut Towarzystwa został
zatwierdzony przez ministra spraw wewnętrznych 5 października
1925 r. Zakres terytorialny działalności towarzystwa obejmował cały
obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 22 listopada 1925 r. w Wilnie odbyło się zgromadzenie założycielskie towarzystwa, podczas którego wybrano zarząd. Na jego czele stanął dr ks. Antanas Viskantas.
W 1926 r. zmodyfikowano brzmienie statutu. 10 lutego 1927 r. uzupełniony statut został zarejestrowany w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Oddziały towarzystwa mogły powstawać przy liczbie co
najmniej 10 członków oraz po uzyskaniu zgody zarządu towarzystwa.
W 1926 r. zostało założonych tylko 10 oddziałów, a w 1932 r. towarzystwo posiadało ich już 386. 17 lipca 1932 r. przewodniczącym zarządu został ks. Vincentas Taškūnas. Tą organizacją zarządzał do całkowitego jej rozwiązania, tj. do 31 grudnia 1937 r. W czerwcu 1935 r.
w Wilnie towarzystwo zorganizowało wystawę sztuki ludowej Wileńszczyzny i Suwalszczyzny.
W 1926 r. w powiecie suwalskim zostało założonych 5 oddziałów Litewskiego Towarzystwa Św. Kazimierza. Ogółem w powiecie
działało ich 29. Jeden został rozwiązany z powodu zaistniałych nieporozumień, natomiast pozostałe 28 były aktywne do czasu zakazania działalności. W powiecie suwalskim dążono do założenia jeszcze
6 oddziałów, jednak nie otrzymano pozwolenia starosty. Od 1933 r.
przy większości jednostek działały sekcje sportowe i młodych rolników. Przy niektórych oddziałach istniały komórki teatralne i wokalne. Praktycznie wszystkie oddziały tego powiatu były wyposażone
w biblioteczki. Od 1932 r. w Sejnach, a od 1933 r. również w Wojtokiemiach działały czytelnie Towarzystwa Św. Kazimierza. W latach
1927-1933 w Wojciuliszkach działała szkoła finansowana ze środków
Towarzystwa Św. Kazimierza. Była to jedyna szkoła tej organizacji.
20 czerwca 1936 r. na mocy zarządzenia starosty powiatu suwalskiego została wstrzymana działalność 12 oddziałów. 11 listopada 1936 r.
wojewoda białostocki wydał nakaz zamknięcia i likwidacji wszystkich
pozostałych oddziałów Towarzystwa Św. Kazimierza w powiatach
grodzieńskim i suwalskim.
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Gintaras Lučinskas
NAUCZYCIEL I WOJSKOWY VLADAS IVANAUSKAS
(1902-1952)
28 marca 1902 r. urodził się przyszły ochotnik założyciel Armii Litewskiej, wojskowy, solista operowy Povilas Vladislovas
Ivanauskas. Na świat przyszedł on w miasteczku Simno (Simnas)
powiatu olickiego (Alytus), w rolniczej rodzinie Mykolasa i Rozaliji Ivanauskasów. Vladas miał trzech braci – Konstantinasa (ur.
1899), Albinasa (ur. 1905) i Vaclovasa (ur. 1909), oraz siostrę Sofiję (ur. 1910). Rodzice posiadali 17 ha ziemi. Ojciec Mykolas zmarł
w 1933 roku.
W 1912 r. Vladas rozpoczął naukę w gimnazjum w Sejnach, następnie kontynuował ją w Wilnie (Vilnius). Po wybuchu I wojny światowej uczniowie gimnazjum w 1915 r. zostali ewakuowani do Rosji.
Vladas przebywał i uczył się w Połtawie oraz Woroneżu. W 1917 r.
w Chołmie ukończył pierwszą klasę technicznej szkoły średniej.
W 1918 r. w Woroneżu ukończył techniczną zawodową szkołę wyższą. Znał język rosyjski, polski i niemiecki.
W 1918 r. V. Ivanauskas powrócił do ojczyzny. Zatrudnił się
w Simnie jako nauczyciel. W 1919 r. ukończył letni kurs nauczycielski w Mariampolu (Marijampolė). Uczył w Krakopolu (Krokialaukis).
16 stycznia 1920 r. jako ochotnik wstąpił do litewskiego wojska. 17
października 1920 r., po ukończeniu Szkoły Wojskowej (III rocznik),
uzyskał stopień porucznika i został przydzielony do 12. Pułku Piechoty. 11 stycznia 1922 r. został przeniesiony do Dywizjonu Samochodów Pancernych i ustanowiony młodszym oficerem grupy pancernej
„Šarūnas”. 8 stycznia 1925 r. awansował na starszego porucznika, 23
listopada 1928 r. został kapitanem. W 1927 r. ukończył Kurs Automobilizmu i Obsługi Czołgów. 14 lipca 1930 r. został dowódcą kompanii
pojazdów w jednostce pojazdów pancernych. 31 grudnia 1931 r. został
przeniesiony do Technicznego Sztabu Wojskowego, 2 lutego 1932 r.
ustanowiono go inspektorem hodowli gołębi na potrzeby Armii Litewskiej (na prawach dowódcy kompanii).
V. Ivanauskas został odznaczony Medalem Ochotników Założycieli Armii Litewskiej (1928 r., świadectwo medalu nr 338), Medalem
10-lecia Niepodległości Litwy (1928 r., świadectwo medalu nr 3785),
Medalem Orderu Wielkiego Księcia Giedymina IV stopnia (1932 r.).
Jako ochotnik Armii Litewskiej otrzymał 8,5 ha ziemi w powiecie Kretynga (Kretinga).
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Latem 1944 r. V. Ivanauskas wyjechał do Niemiec. W utworzonym w Niemczech Uniwersytecie Bałtyckim (Hamburg) wykładał
śpiew. Na przymusowej emigracji był jednym z reaktywatorów Litewskiej Partii Nacjonalistycznej, a w 1948 r. – jednym z założycieli
Litewskiego Ruchu Odrodzenia, członkiem Głównego Zarządu oraz
sądu honorowego.
W 1949 r. V. Ivanauskas przeniósł się do Stanów Zjednoczonych,
zamieszkał na Brooklynie. Posiadał studio wokalne, organizował solowe koncerty dla litewskich kolonii w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Zmarł 31 maja 1952 r. w Brooklynie.
Gintaras Lučinskas
WSPOMNIENIA O INCYDENCIE ZBROJNYM
W TRASNINKAI Z DN. 7 MARCA 1938 R.
Trasninkai (w miejscowej gwarze dzukijskiej – Trasnykai) – wieś
starostwa Merecz (Merkinė) powiatu olickiego (Alytus), położona
8 km na północny wschód od Merecza, nad byłą litewsko-polską linią
demarkacyjną, na zachód od rzeki Mereczanki (Merkys). W 1923 r.
wieś liczyła 125 mieszkańców. Nazwa Trasninkai w swoisty sposób
zapisała się na kartach historii Litwy.
7 marca 1938 r. ok. godz. 5 rano, nieopodal punktu przejścia
w Trasninkai funkcjonariusz Policji Granicznej Litwy śmiertelnie
postrzelił polskiego żołnierza Korpusu Ochrony Pogranicza Stanisława Serafina, który przekroczył granicę państwa i w odległości
17 metrów od niej ukrywał się za krzakiem jałowca. Funkcjonariusz
Policji Granicznej Litwy oddał strzał ostrzegawczy w powietrze,
natomiast Polak wycelował i strzelił – niecelnie – do litewskiego
policjanta. Ten odpowiedział trzema strzałami i śmiertelnie zranił
polskiego żołnierza (zmarł po 3 godzinach po postrzeleniu). Polska
strona odmówiła powołania dwustronnej komisji do wyjaśnienia
wydarzenia.
Zajście to jest nazywane incydentem zbrojnym w Trasninkai,
który dał polskiemu rządowi okazję do przedłożenia Litwie w dniu 17
marca 1938 r. słynnego ultimatum nawiązania stosunków dyplomatycznych. W opinii badaczy historii Litwy incydent zbrojny w Trasninkai był kolejną polską prowokacją służącą do osiągania celów politycznych. Polska, wykorzystując napięcie w Europie, kiedy to Hitler
11 marca 1938 r. przyłączył do Niemiec Austrię, zadała cios Litwie: 17
marca 1938 r., pod przykrywką wydarzenia w Trasninkai, wystoso-
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wała ultimatum z żądaniem nawiązania stosunków dyplomatycznych
bez rozpatrywania kwestii oddania Wilna.
W ramach obchodów 80. rocznicy incydentu zbrojnego w Trasninkai, w artykule zawarto wspomnienia i oceny tego wydarzenia
i zdarzeń z nim powiązanych z perspektywy współczesnych tamtej
epoki: Broniusa Stosiūnasa (1897-1946), Petrasa Mačiulisa (18951978), Jonasa Miškinisa (1895-1982), Broniusa Kviklysa (1913-1990),
Kazimierasa Čaplikasa (1900-1985), Ignasa Urbonasa (1910-2012),
Juozasa Kvaraciejusa (1908-1947), Juozasa Jakavonisa (ur. 1925),
Angelė Ūselytė-Priekulienė (ur. 1934).
Zastrzelony podczas sprowokowanego przez stronę polską incydentu żołnierz S. Serafin został pochowany 13 marca 1938 r. na cmentarzu parafialnym w Marcinkańcach (Marcinkonys). Polacy zbudowali mu pomnik. Grób z betonowym nagrobkiem zachował się do dnia
dzisiejszego.
Kęstutis Žemaitis
ZESŁAŃCY. POZBAWIENI DOMU, OBCY W OJCZYŹNIE
Związek Sowiecki i nazistowskie Niemcy prowadziły swoistą
politykę kolonialną. Jednym ze znamion takiego postępowania było
wspólnie podjęte przymusowe wysiedlanie ludności litewskiej z Sejneńszczyzny i Suwalszczyzny na początku 1941 roku.
Wysiedlenie setek rodzin skutkowało znacznym osłabieniem litewskości w tym regionie, rozerwaniem więzów rodzinnych. Wydarzenia, które nastąpiły na Sejneńszczyźnie wiosną 1941 roku, stanowią
niepodważalne fakty, że w tamtym okresie miały miejsce wysiedlenia
spełniające wszelkie przesłanki zesłania.
Był to szczególnie bolesny proces mimo tego, że Litwini z Sejneńszczyzny byli przesiedlani do Litwy, która przez większość z nich
była nazywana Ojczyzną. Z tego powodu, w ramach omawiania przytoczonych w artykule wydarzeń, poruszany jest temat swoistego zesłania, tzw. zesłania do ojczyzny.
Alfonsas Vitkauskas
HISTORIA PEWNEJ WSI
Wieś Žiūronys, rejon preński (Prienai), starostwo Balwierzyszki (Balbieriškis), znajduje się 8 kilometrów na południowy zachód
od Balwierzyszek. Miejscowość jest położona nad rzeką Peršėkė i jej

320
dopływem Rudė. Do czasu wielkiej reformy ziemskiej w niepodległej Litwie wieś należała do dworów Liudvikavas i Pramezys. Wieś
jest stara, posiada swoją historię. Szkoda, że ubywa jej mieszkańców.
W 1923 roku miejscowość liczyła 29 zagród i 183 mieszkańców.
W 2001 r. wieś Žiūronys liczyła 98 mieszkańców, w 2011 r. według
danych spisu ludności – 81, a w 2014 roku – tylko 61.
Wieś stała się znana, kiedy jej mieszkańcy odważyli się zwrócić
do cara Rosji w sprawie bezprawnych działań miejscowych ziemian.
Zostało to opisane we wspomnieniach mieszkańca wsi Juozasa Raškauskasa (ur. 1908), zawierających opowiadania również jego ojca
i dziadka. Wspomnienia spisała córka Juozasa – Aušra Rimavičienė.
Po zniesieniu przez cara pańszczyzny w 1861 roku lasy pozostały własnością ziemian i chłopi nie mieli dostępu do opału. Wieśniacy odczuwali dużą samowolę ziemian. Ojciec Juozasa Raškauskasa
w przeszłości służył w carskiej armii i znał język rosyjski. Wraz
z Zieniusem, mieszkańcem wsi Mackiai, udał się do Petersburga do
cara ze skargą. Car Aleksander II przyjął przybyszy, porozmawiał
i wydał bardzo korzystny dla mieszkańców dekret w sprawie zaopatrzenia w opał. Nakaz ten obowiązywał w całej Litwie. Car wydał
również rozkaz umorzenia wszystkich spraw sądowych dotyczących
kwestii opału samowolnie wytoczonych przez ziemian przeciwko
miejscowej ludności.
Podczas I wojny światowej w sierpniu 1915 r. wieś została przez
Rosjan spalona.
Wielu mężczyzn z tej wsi przyłączyło się do partyzantki. Działając
w partyzanckim podziemiu zginęli Albinas, Antanas i Juozas Bazevičiusowie, Petras Kazlauskas, Pranas i Vincas Raškauskasowie, Antanas Varėna, Petras Zenkevičius. Ku pamięci walczących w tym regionie i poległych partyzantów we wsi Žiūronys został postawiony
krzyż. W latach 1910-1920 w tej miejscowości już byli zatrudniani
nauczyciele. W 1926 r. wybudowano wiejską szkołę podstawową.
Scholastika Kavaliauskienė
HISTORIE ŁĄCZĄCE RZECZY I LUDZI
Każdy szanujący swą przeszłość region powinien posiadać swoje
muzeum.
Duży szacunek należy się pasjonatom, którzy poświęcają swój
czas, energię, udostępniają pomieszczenia i tworzą prywatne muzea
poświęcone ojczystym regionom.
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Państwo Aldona i Rimvydas Černiauskasowie – mieszkańcy
miejscowości Ūdrija w rejonie olickim (Alytus) – przekształcili znajdujący się na ich podwórzu stary spichlerz w muzeum regionalne.
Zabytkowe przedmioty na poczet przyszłego muzeum w pierwszej
kolejności przynosili i przywozili mieszkańcy miasteczka. W pewnym
sensie czuli się oni współodpowiedzialni za tworzenie tego miejsca.
Drugą grupę sponsorów eksponatów stanowiła bliższa i dalsza rodzina, wspólnota szkoły. Jesienią 2010 r. odbyło się oficjalne otwarcie
muzeum. Ksiądz Arūnas Simonavičius konsekrował pomieszczenia
i zgromadzone eksponaty. Po oficjalnym rozpoczęciu działalności muzeum liczba ofiarodawców okazów jeszcze wzrosła.
Zbiór został wzbogacony o stuletnie krosna tkackie, kijankę do
prania (liczącą 120 lat), stary ubijak do masła, ponad stuletnie ręcznie
tkane lniane ręczniki, narzuty i wiele innych urządzeń, rzeczy oraz
narzędzi. Na dowód tego, że historie pewnych rzeczy i ludzi są nieodłączne, w muzeum przechowywane są robótki Valeriji Mieliauskienė
wykonane podczas pobytu w obozie w Workucie. Do ich wyszywania
wykorzystano pocięte na kawałki koszule.
Rzeczy do muzeum przekazali m.in. mieszkańcy miejscowości Ūdrija, Wyłkowyszki (Vilkaviškis), Mariampol (Marijampolė),
Olita (Alytus), Kalwaria (Kalvarija), Łoździeje (Lazdijai) oraz Niedzingi (Nedzingė).
Jonas Juravičius
LITEWSKIE WYSEPKI NA BIAŁORUSI
W artykule została przedstawiona biografia i działalność mieszkanki litewskich ziem etnicznych na Białorusi – Mariji Kruopienė.
W międzywojniu litewskie wsie z terenów obecnej Białorusi należały
do Polski, po wojnie zostały przydzielone do socjalistycznej Białorusi.
Mieszkający tam Litwini długie lata byli prześladowani i ignorowani.
Marija Kruopienė była działaczką ruchu oporu i litewską patriotką. Całe swoje życie, nie zważając na ponoszone straty, poświęciła
ziemi pielaskiej i jej mieszkańcom litewskiego pochodzenia.
Pierwszy publiczny występ na Litwie M. Kruopienė miała podczas zjazdu założycielskiego „Sąjūdis” w Wilnie (Vilnius). Większość
mieszkańców Litwy dopiero wtedy dowiedziała się o bezprawnym
traktowaniu ludności litewskiej na Białorusi. Po tym wydarzeniu litewski rząd, zarządy przedsiębiorstw oraz zwykli ludzie poczuli obowiązek niesienia pomocy Litwinom z Pielasy.
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Największym sukcesem M. Kruopienė było umożliwienie mieszkańcom Pielasy powrotu do kościoła, który długie lata służył jako magazyn zbóż. Po jakimś czasie została otwarta litewska szkoła średnia.
Czy M. Kruopienė miała w Pielasie swoich współpracowników?
Sercem ludność miejscowa była razem z nią, jednak bała się dać temu
głośny wyraz z obawy o utratę swojego i tak nader skromnego majątku – pastwiska dla posiadanej krowy czy też gruntów o powierzchni
30 arów.
M. Kruopienė miała ogromne zasługi dla rodaków z Pielasy i Ojczyzny. Dla dzisiejszej młodzieży i przyszłych pokoleń może świecić
przykładem odwagi, miłości oraz poświęcenia się na rzecz rodzimego
kraju i jego ludzi.

ROCZNICOWE WSPOMNIENIE
Kęstutis Subačius
W PRZEDEDNIU ODRODZENIA PAŃSTWA LITEWSKIEGO
Bezkresny czas niesie w przestrzeń historii dorobek litewskich
bohaterów. Zwieńczeniem ich dzieła było odrodzenie Narodu i odbudowa Państwa na splądrowanej przez okrutną wojnę ojczystej ziemi.
Wydarzenia te miały miejsce w Europie w dobie aneksji okupacyjnych
władz niemieckich, chaosu rewolucyjnego, interwencji prorosyjskich
sił wojskowych, zaborczych aspiracji polskich polityków i przeprowadzonych przez nich interwencji wojskowych w celu zajęcia etnicznych
ziem litewskich oraz przekształcania europejskiej mapy politycznej na
warunkach polityki państw wielkich mocarstw. W tych nieprzychylnych warunkach tylko tytaniczna siła ducha mogła dostrzec w oddali
jaśniejący promyk dla odrodzenia narodu i wytrwale oraz z poświęceniem torować drogę ku przyszłości. Kim byli owi tytani, ci ludzie
i siły kształtujące i prowadzące naród? Jak wyglądał proces tworzenia
państwa litewskiego, jaka była geneza jego powstania?
Lektura protokołów posiedzeń Komitetu Organizacyjnego, organizowanych w celu zwołania Zjazdu Litewskiego, mimo swego
oficjalnego, często szablonowego schematu odzwierciedla budzącą
się zdolność litewskich polityków (przyszłych uczestników zjazdu)
zrozumienia realiów owego okresu i wykorzystania ich do tworzenia
niezawisłego państwa litewskiego, uwidacznia umiejętność krystalizowania jego istoty przy wykorzystaniu wszelkich możliwych okoliczności uwarunkowanych sytuacją okupacji niemieckiej.
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W wyniku tych działań została powołana Litewska Rada Państwowa, która umiejętnie lawirując zdołała zapobiec dążeniom Niemców
do utworzenia z Litwy kolonii niemieckiej i 16 lutego 1918 r. ogłosiła
Akt Niepodległości Litwy. Jednak najpierw trzeba było przebyć złożoną i trudną, opartą na dyplomacji i polityce drogę. Na podstawie
dostępnych dokumentów w artykule została przedstawiona historia
owej drogi oraz „bitwa umysłów” przyszłych Sygnatariuszy Państwa.
Sigitas Birgelis
HISTORIA BEZ ZAKOŃCZENIA
Artykuł został poświęcony setnej rocznicy założenia litewskiej
gminy Puńsk. 15 listopada 1918 r. w Puńsku w godzinach porannych
na placu kościelnym odbył się miting, w którym udział wzięli mieszkańcy miejscowej parafii. Na zebraniu wystąpili: członek Komitetu
Organizacyjnego Konferencji Litewskiej w Wilnie i jej uczestnik, dziekan dwunastu parafii powiatu suwalskiego, proboszcz parafii Puńsk
ks. Motiejus Simonaitis; przedstawiciel inteligencji ze wsi Wojtokiemie, uczestnik Litewskiej Konferencji i społecznik Kazimieras Mielkus oraz aktywny działacz, przewodniczący oddziału stowarzyszenia
„Blaivybė” („Trzeźwość”) w Puńsku Petras Pacenka.
Podczas mitingu wszystkie wsie parafii Puńsk (49) za pośrednictwem swoich sołtysów opowiedziały się za utworzeniem litewskiej gminy wchodzącej w skład Litwy. Pierwszym wójtem tej jednostki administracyjnej został Petras Pacenka, sekretarzem – Vitlipaitis
ze wsi Kompocie. Następnie została powołana litewska milicja, na
której czele stanął Paulauskas. Przystąpiono do utworzenia 12-osobowej rady gminy. Część jej członków została zgłoszona, inni przystąpili
z własnej inicjatywy. W skład nowo wybranej rady weszło kilku rolników, kilku milicjantów i jeden Żyd.
Pod koniec 1918 r. urząd gminy Puńsk został ulokowany w murowanym domu wybudowanym przez poprzedniego proboszcza ks. Simonasa Norkusa. Mimo, że wszystkie wsie parafii opowiedziały się za
utworzeniem gminy Puńsk, granice administracyjne nie zostały wytyczone. Wójt Petras Pacenka dokładał wszelkich starań w zarządzaniu gminą, sporządzał ewidencję strat wojennych, planował parcelacje
majątków ziemskich.
Wyraźne opowiedzenie się puńszczan po litewskiej stronie nie
spodobało się właścicielom dworów z Szołtan, Zaboryszek, Sejw,
Pełel, Oszkiń, Sadzawek i włodarzom polskiego pochodzenia innych
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majątków ziemskich. Ich posiadacze lub krewni byli wysokiej rangi funkcjonariuszami lub wojskowymi. Polacy poddawali represjom
bardziej aktywnych Litwinów, straszyli karami. Na początku sierpnia
1919 r. litewscy inteligenci wycofali się do Litwy. Po jakimś czasie za
linię demarkacyjną została przeniesiona również administracja gminy
Puńsk, której nowa siedziba została ulokowana na dworcu kolejowym
w Radiškė, a następnie w Sangrudzie (Sangrūda).
Funkcję wójta w Sangrudzie Petras Pacenka pełnił trzy lata.
Z oddaniem bronił interesów swoich podopiecznych, pisał do litewskich władz petycje o opiekę nad Puńskiem. Gmina Puńsk z centrum w
Sangrudzie istniała do wybuchu II wojny światowej.
Po upływie prawie 10 lat, w październiku 1927 r. policja doprowadziła do aresztowania 28 Litwinów. Postawiono im zarzut „zdrady
państwa”. Za taką działalność groziło pozbawienie wolności od lat
kilkunastu do kary śmierci. Sąd dochodzenie w tej sprawie wszczął
16 lutego 1928 r. (w pewnym znaczeniu tak chciano uczcić 10-lecie
niepodległości Litwy). Wszyscy oskarżeni zostali uniewinnieni.
Scholastika Kavaliauskienė
HISTORIĘ TWORZĄ LUDZIE I CZAS
W ramach obchodów stulecia odbudowy państwowości Litwy
miasto Olita (Alytus) założyło park stulecia. Drzewa zostały posadzone przez rdzennych mieszkańców Olity i ich rodziny, których korzenie
w tym mieście sięgają ponad sto lat. 15 września 2017 roku przy ulicy
Raudonkalnio, nieopodal kościoła Maryi Panny Pomocy Chrześcijańskiej, posadzono 100 dębów, grabów i buków. Drzewo rodzinno-rodowe posadził historyk Vilmantas Dunderis. Korzenie jego rodziny
w Olicie sięgają ponad 200 lat, Algimantasa Mažeiki – ponad 130
lat. Mečislovas Borevičius, mer miasta Olity Vytautas Grigaravičius
oraz wielu innych mieszkańców miasta pochodzą z rodów mieszkających tu od ponad stu lat. Nie da się opisać historii wszystkich rodzin.
W artykule zaprezentowano krótki opis dziejów jednego rodu.
Drzewo rodziny Moisejenkai zostało posadzone przez Rimę
i Leonidasa Moisejenkasów. Oboje są założycielami i kierownikami zespołu pieśni i tańca „Tarškutis” w Młodzieżowym Ośrodku
w Olicie. Rima Jarmalaitė-Moisejenkienė jest przedstawicielką piątego pokolenia rodziny Jarmala. Założycielem rodu był urodzony
w 1780 roku Tamošius Jarmala. Ojciec Rimy Vitas Jarmala pochodzi ze wsi Bakšiai. Bakšiai to najbardziej na północ wysunięta część

325
Olity, znajdująca się na lewym brzegu Niemna. Jest to starożytna
osada Olity (Bakšiai) – jedyny w swoim rodzaju pomnik na Litwie,
datowany na III–V w. n. e. Uważa się, że teren ten był zamieszkiwany przez przodków Jaćwingów. Osada dostarcza wiele cennych
informacji na temat sposobu życia w epoce żelaza, historii jej mieszkańców.
Znamienitą osobowością jest prawnuk Tamošiusa Jarmala – Stanislovas Jarmala, s. Juozasa (ur. 1908). Po ukończeniu gimnazjum
w Olicie i studium nauczycielskiego w Kownie (Kaunas) przeniósł się
na Żmudź, gdzie pracował jako nauczyciel, kierownik szkół podstawowych. Był dyrektorem gimnazjum w Erzwiłkach (Eržvilkas) w rejonie jurborskim (Jurbarkas). Stasys Jarmala całe życie poświęcił walce
o niepodległość Litwy. Zginął 3 października 1949 r. podczas zorganizowanej przez sowieckich czekistów operacji wojskowej przeciwko
partyzantom litewskim. Miejsce pochówku nieznane.
Jūratė Jagminienė
SPUŚCIZNA HISTORYCZNA.
VERBA DOCENT, EXEMPLA TRAHUNT
W 2018 roku przypada 155. rocznica urodzin znamienitego
pedagoga, publicysty, tłumacza, twórcy literatury dziecięcej, autora podręczników szkolnych, działacza kulturowego i społecznego,
doktora honoris causa Wydziału Matematyki i Nauk Przyrodniczych Litewskiego Uniwersytetu (od 1930 r. Uniwersytet im. Witolda Wielkiego), wiceministra oświaty w latach 1919-1923 – Pranasa Mašiotasa (1863-1940). Na świat przyszedł we wsi Pustelniki
(Pūstelninkai) na ziemi zanawickiej (Zanavykai), nieopodal Nowego
Miasta (Kudirkos Naumiestis).
Jako literat i pisarz dla dzieci Pranas Mašiotas jest znany na całej
Litwie, szczególnie wśród najmłodszych czytelników. Jednak fakt, że
był on również wybitnym nauczycielem matematyki prawdopodobnie jest znany tylko osobom starszego pokolenia, które uczyły się
z podręczników autorstwa P. Mašiotasa lub były jego uczniami.
P. Mašiotas całe życie poświęcił odrodzeniu kulturowemu narodu,
tworzeniu szkoły narodowej. Z oddaniem służył Litwie. W artykule została przybliżona postać P. Mašiotasa jako pedagoga i autora
podręczników, który czterdzieści lat swego życia ofiarował szkole.
W opracowaniu zawarto również wspomnienia o pedagogu ludzi mu
współczesnych.

326
Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė
ADOLFAS RAMANAUSKAS VANAGAS I DEKLARACJA
RADY RUCHU WALKI O WOLNOŚĆ LITWY
Z DN. 16 LUTEGO 1949 R.
Artykuł poświęcony uczczeniu 100. rocznicy urodzin przewodniczącego Rady Ruchu Walki o Wolność Litwy (RWoWL), sygnatariusza Deklaracji z 16 lutego 1949 r. Adolfasa Ramanauskasa-Vanagasa
i zbliżającej się 70. rocznicy podpisania przez Radę RWoWL Deklaracji z 16 lutego 1949 r. W opracowaniu przedstawiono podstawowe
informacje biograficzne partyzanckiego dowódcy, jego drogę walki
o wolność, fragmenty uwiecznienia pamięci o nim. W artykule zostały również opisane okoliczności podróży Adolfasa Ramanauskasa-Vanagasa na założycielski zjazd RWoWL. Analizie poddano dokumenty
ustanowione podczas zjazdu, zaprezentowano główny partyzancki
dokument – Deklarację Rady RWoWL z dn. 16 lutego 1949 r. i dokonano jego oceny z dzisiejszego punktu widzenia.

W KRĘGU SZTUKI
Justinas Sajauskas
ZAWSZE OBOK
W 2001 r. współautor „Terra...” J. Sajauskas wydał miniaturową powieść pt. „Suvalkijos geografija” („Geografia Suwalszczyzny”),
która następnie została poddana poprawkom i uzupełniona. Niedawno ukazał się ostatni aneks tej powieści pt. „Visada šalia” („Zawsze
obok”).

NOWE KSIĄŻKI
Juozas Sigitas Paransevičius
PARAFIA puńsk 1597-2017
Pod koniec 2017 roku ukazała się ważna książka wydawnictwa
„Aušra” w Puńsku pt. „Punsko parapija 1597-2017” („Parafia Puńsk
1597-2017”). Nad powstaniem książki czuwał spójny zespół redakcyjny w składzie: Sigitas Birgelis, Nijolė Birgelienė, Božena Bobinienė
i ks. Marius Talutis. Część artykułów książki została opracowana
przez wyżej wymienione osoby, a część napisana przez innych autorów.
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W pierwszym rozdziale zostały omówione trzy dokumenty wydane przez króla Polski i wielkiego księcia litewskiego Zygmunta
III dotyczące parafii, jej założenia oraz przekazania gruntów. Dokumenty te zostały sporządzone w języku łacińskim. Zaprezentowano
bardzo staranny ich przekład na język litewski. Ciekawe i wartościowe są artykuły autorstwa ks. Simonasa Norkusa o puńskim kościele;
ks. Kęstutisa Žemaitisa o biskupie Antonim Karasiu (Antanas Karosas), który w 1919 roku został zmuszony do przeniesienia się z Sejn
do Puńska, a następnie na Litwę; Krzysztofa Tarki o życiu religijnym
Litwinów po 1945 roku i innych autorów.
W pozostałych rozdziałach zamieszczono informacje o księżach,
którzy pełnili swą posługę duszpasterską w parafii Puńsk lub z niej pochodzili, historii trzech kościołów Puńska, cmentarzach, religijności,
chórze parafialnym, chórzystach itp.
Książka „Punsko parapija 1597-2017” jest adresowana do mieszkańców Puńska i okolic oraz wszystkich interesujących się historią
i teraźniejszością tego regionu. Jest to zarazem hołd oddany księżom
parafii i parafialnym aktywistom.

ŻYJĄ W NASZEJ PAMIĘCI
Sigitas Birgelis
Badacz JAĆWIEŻY Prof. dr K. O. Falk
W artykule przedstawiono szwedzkiego naukowca, bałtystę,
slawistę, etnografa, badacza komunikacji językowej, zasłużonego dla
Suwalszczyzny profesora Knuta Olofa Falka. Jest to niezwykle ciekawa i warta upamiętnienia postać. Nieopodal Muzeum Okręgowego
w Suwałkach znajduje się wybudowany w 1992 r. pomnik stylizowany na skandynawski nagrobek z runami. Jedna z ulic na suwalskim osiedlu Północ została nazwana jego imieniem. Dzisiaj dla wielu,
a w szczególności dla przedstawicieli młodego pokolenia, nazwisko
Falk jest obce lub znane w małym stopniu.
Prof. dr K. O. Falk wiele lat poświęcił badaniom nazw hydronimicznych oraz miejscowości. Interesował się jeziorem Gaładuś. Analizował bałtyjskie pochodzenie nazw jezior Wigry, Okmin, Hołny
i Białe. Pieszo zwiedził okolice jeziora wigierskiego, spisał nazwy napotkanych miejscowości.
W 1935 r. Falk objął stanowisko lektora języka szwedzkiego na
Uniwersytecie im. Witolda Wielkiego. Na Litwie studiował język li-
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tewski i prowadził badania nad hydronimami południowej Litwy.
W obszarze jezior Metele (Metelys) i Dusia zebrał bogaty materiał
w zakresie językoznawstwa porównawczego, mający szczególne
znaczenie dla badań nad jeziorami i miejscowościami Jaćwieży.
Za pracę naukową pt. „Wody wigierskie i huciańskie. Studium
toponomastyczne” w 1941 r. otrzymał stopień doktora filozofii. Latem
tego samego roku został docentem języków słowiańskich w Uniwersytecie w Uppsali. Prowadził tam także kurs języka litewskiego. II
wojna światowa i lata powojenne na długo przerwały badania Falka
na Suwalszczyźnie.
K. O. Falk był jednym z najznamienitszych znawców historii, geografii i toponimii Suwalszczyzny. Zajmuje on ważne miejsce wśród
zasłużonych Suwalszczyźnie naukowców. Przeprowadzone przez
niego badania nazw miejscowości na Suwalszczyznie są nowatorskie
i bezcenne. K. O. Falk pisał artykuły, które były publikowane w polskich i szwedzkich publikacjach naukowych.
Za zasługi K. O. Falk otrzymywał w Polsce nagrody i premie.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nadał mu tytuł doktora honoris causa.
K. O. Falk zmarł w 1990 r. w Lund. Pozostawił po sobie olbrzymie
archiwum w postaci nieukończonych artykułów, zdjęć, notatek i kopii
historycznych dokumentów.
Sigitas Birgelis
Ku pamięci Mykolasa Karčiauskasa (1939-2018)
20 kwietnia 2018 r. zmarł Mykolas Karčiauskas – litewski poeta,
prozaik, publicysta i tłumacz, członek Stowarzyszenia Pisarzy Litewskich, wieloletni dyrektor litewskiego Funduszu Wspierania Prasy,
Radia i Telewizji, prekursor „Wiosny Poezji” („Poezijos pavasaris”)
w Puńsku i na Sejneńszczyźnie.
Mykolas Karčiauskas urodził się w 1939 r. we wsi Žvirgždė
w rejonie Poswol (Pasvalys). Ukończył prawo na Uniwersytecie Wileńskim. Był korespondentem gazety „Vakarinės naujienos” („Nowiny Wieczorne”), dyrektorem domu kultury w Kownie, aktywnym
działaczem Stowarzyszenia Pisarzy Litewskich, pracował w redakcjach różnych gazet, drukarni „Viltis” („Nadzieja”).
Jego poematy, poezja, proza i przekłady ukazały się w ponad
trzydziestu książkach. Twórczość poetycka została przetłumaczona
na języki rosyjski, polski, białoruski i ukraiński. Był autorem wie-
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lu publikacji, wśród nich – solidnego wydania „Dvidešimt poezijos
pavasarių, 1965-1984” („Dwadzieścia Wiosen Poezji 1965-1984”).
Mykolas Karčiauskas interesował się nie tylko swoim narodem
i państwem, ale też Jaćwieżą. Pokochał rdzennych mieszkańców litewskich ziem etnicznych. Jego dziadek, który brał na tych terenach
udział w walkach w 1920 r., dużo czasu spędził w polskim więzieniu.
Stamtąd pisywał do domu tęskne listy. Z tych ziem pochodzi jego żona
Narutė.
Mykolas Karčiauskas dbał o uwiecznienie pamięci o poecie Albinasie Žukauskasie. Z jego inicjatywy w Bubelach została wmurowana
tablica pamiątkowa. Dążył, aby było więcej symboli upamiętniających tego literata.
Pełniąc funkcję dyrektora Funduszu Wspierania Prasy, Radia
i Telewizji, wiernie wspomagał prasę Litwinów mieszkających w Polsce. Przez wiele lat w Domu Sygnatariuszy w Wilnie organizował
spotkania z czytelnikami wydawanego w Puńsku rocznika historycznego „Terra Jatwezenorum”. Starał się organizować finansowanie,
współtwórców i czytelników tej publikacji. Często odwiedzał Puńsk
i Sejneńszczyznę. Brał udział w wielu edycjach festiwalu „Wiosna Poezji”, „Jesiennych Spotkaniach Literackich” i innych wydarzeniach.
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SUMMARIES OF THE ARTICLES
IN THE MEANDERS OF HISTORY
Gintaras Lučinskas
JONAS DEREŠKEVIČIUS - A TEACHER
AND A RIFLEMAN (1891-1988)
Jonas Dereškevičius, son of Juozas, was born on March 7, 1891 in
Marijampolė county, Kalvarija district, Sūsninkai village, in the family
of poor farmers. From 1900 to 1903 Jonas Dereškevičius studied at
Kalvarijos Primary School. Later, having learnt a tailor’s craft, he
earned a living for himself and from 1907 to 1911 he studied privately
(according to the curriculum for a progymnasium education). Having
passed the final examinations at Veiveriai progymnasium, from 1912 to
1913 he studied at Veiveriai Teachers’ Seminary. He got the teacher’s
rights, taught in Seinai. He could speak Polish, Russian and German.
At the start of the First World War, in 1914, Jonas Dereškevičius
was mobilized in the Russian Army. He served as a regular soldier and
participated in battle fronts. In 1916-1917 he was in German captivity
in Hammerstein and Danzig. After exchanging war prisoners between
the countries, and after returning from German captivity, from 1917 to
1918, he worked as a teacher at the Seinai Primary School and Žiburys
Gymnasium.
Jonas Dereškevičius, as a representative of the Seinai Town
and District, participated in the Vilnius Conference on September
18-22, 1917, the congress of the Lithuanian delegates’ organized by
the Lithuanian politicians with German support, which provided the
assumptions for the establishment of an independent Lithuanian state,
the convening of the Constituent Seimas, and established the Council
of Lithuania.
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In 1919-1920 Jonas Dereškevičius organized the forefront
partisan-shooters and defence committees, gathered volunteers for
the army and the militia, and headed the riflemen in the battles. On
September 15, 1919, the Seinai County Branch of the Riflemen Union
was founded, the chairman of which was teacher Jonas Dereškevičius.
In 1920, in the fight against the Poles, Lazdijai became the centre
of a wide circle of Lithuanian partisans and shooters. The Defence
Committee was set up. The organization of the partisans and riflemen
was headed by Jonas Dereškevičius, Petras Mockevičius and Antanas
Pečiulis.
On February 1, 1919 Jonas Dereškevičius was appointed as
the commissioner and inspector of the Ministry of Education in the
counties of Seinai, Suvalkai and Augustavas. He organized a network
of schools in the Seinai County, visited each family, calling for children
to go to primary school. Since January 1, 1923 Jonas Dereškevičius
worked as an inspector of elementary schools in an unoccupied part of
the Seinai County. He organized a network of schools and also worked
as a lecturer in teacher training courses.
On September 17-23, 1923 the first comprehensive census of the
Lithuanian population took place. Jonas Dereškevičius led the group
of the census holders of the Rudamina District of the Seinai County.
Jonas Dereškevičius actively participated in the press at that
time. He wrote correspondence and articles in newspapers and
magazines: „Šaltinis”, „Lietuvos aidas” (Vilnius), „Lietuva”, „Rytas”,
„Kariuomenės žodis”, „Trimitas”, etc. He signed as J.D., J.Dš. etc.
From August 21, 1926 until January 1, 1927 Jonas Dereškevičius
worked as a teacher at Skuodas Secondary School, then as a director.
Since January 1, 1927 he worked at Žaliakalnis Primary School No. 17
as a teachers, later in 1929 he was appointed the head of the school.
On September 1, 1931 Jonas Dereškevičius moved to Kaunas City
Primary School No. 2 and took the position of the manager. After
this school was closed, on September 1, 1936 he moved to work as a
teacher at Kaunas City Primary School No. 28. On April 1, 1937 Jonas
Dereškevičius was awarded the 2nd degree teacher qualification.
On May 15, 1928 Jonas Dereškevičius was awarded the medal
of the 10th anniversary of the Independence of Lithuania. In 1934
Jonas Dereškevičius married teacher Stanislava Mikelionytė (born
in Leipalingis, Seinai County). They had a daughter Algė Stanislava
(born in 1935) and a son Vidas (born in 1940). During the first Soviet
years Jonas Dereškevičius was dismissed from the office, but escaped
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the exile. Since August 16, 1941 he was appointed as a senior inspector
at Zarasai County Primary School, and since May 1, 1942 he was
appointed as a senior inspector at Vilnius City Primary Schools. Later
he worked as a clerk at the Ministry of Social Security.
After the Soviet reoccupation Jonas Dereškevičius was hiding,
did not live in Kaunas. He worked as an accountant in Kazlų Rūda
forestry. After Stalin’s death, he worked as a teacher at the Kriūkai
Secondary School in Šakiai district until his retirement.
Jonas Dereškevičius died on July 31, 1988. He was buried in
Kaunas Romainiai cemetery.
Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė
WHAT ON EARTH THAT BORUTYNĖ IS?
The village of Kūlokai, located in Marijampolė district, has been
renowned for many years by the Boruta surname. One of the oldest
ancestors of the Boruta family is Kazys Boruta, the grandfather of the
writer Kazys Boruta. The farmer of Kūlokai village married Marija
Bendoriūtė from Pūstelninkai village. The family had three daughters
and three sons. The eldest son was traditionally baptized as Kazys, and
later he inherited his father’s estate.
Kazys Boruta married Marija Sirutytė, and they had five children:
Magdalena, Kazys, Petras, Petronėlė, and Jonas. All five children of
the Borutai family were admitted to education. Magdalena acquired
a historian’s specialty at Vytautas Magnus University and taught
history at Alytus schools throughout her working age. She married
a teacher and writer Konstantinas Bajerčius who was murdered in
Alytus’s security office in 1946.
Kazys Boruta, a writer, who tried various genres (poems, tales,
novels), was also a productive translator. Jonas Boruta graduated from
the Faculty of Technology at Vytautas Magnus University. He was
sentenced to 25 years in prison at Intos Camp. He returned to work
as a constructor in the ceramics factory in Rokai (near Kaunas). His
son Jonas Boruta became Bishop SJ, Ass. Doctor of Natural Sciences.
Petronėlė Borutaitė acquired a doctor’s degree in dentistry at Vytautas
Magnus University. Her husband, Jurgis Starkus, immigrated to the
United States at the end of the war.
Petras Boruta stayed in his father’s home. He married to Vincė
Gaubaitė, raised two sons Vytas and Algis. He experienced a lot of
hassle before escaping exile. Sergejus Staniškis, the son of Marija
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Borutaitė-Kieliuvienė-Staniškienė, was a professional soldier, a
participant of Klaipėda rebellion, the commander of the partisan area
of South Lithuania (Nemunas). On April 23, 1946 he participated in the
adoption of the declaration of the Lithuanian Partisan Commanders
in the Punia Šilas. On February 3, 1953 Major Sergejus Staniškis,
the Deputy Commander, the Commander of the Southern Partisan
(Nemunas) Area, was killed.
When Lithuania regained its independence, the sons of Petras
Boruta - Vytautas and Algis began to take care of the homestead of
the parents and ancestors. Now the homestead is mostly cherished by
his grandson Genius with his family.
Deimantė Aidukaitė
MODERN PRE-WAR NEWLYWEDS
Changes in public and everyday life during the period of the 1st
Independent Lithuania opened up more opportunities for establishing
marriage or long-term acquaintance. The publication of a search for
a potential spouse or friend of life in the public information space
became a widespread phenomenon. Such searches were preferred not
only by towns’ people, but also by the rural population.
The main object of the research in this article is the 3rd – 4th
decades of the 20th century periodicals with abundant printed dating
ads. It is intended to present a characteristic message announcing the
desire to establish marriage or long-term relationships and to draw
attention to the most general peculiarities of these messages. The
research is limited to the areas of the northern part of Užnemunė,
indicated in the publicly announced ads.
Kazys Misius
LITHUANIAN ST. KAZIMIERAS SOCIETY AND ITS
DEPARTMENTS IN THE SUVALKAI COUNTY IN 1926-1936
The article discusses the activities of each division of Lithuanian
St. Kazimieras Society in the Suvalkai County for the education of
the Lithuanian youth. The regulations of the Society were approved
by the Minister of Internal Affairs on October 5, 1925. The society
was able to operate throughout the Republic of Poland. On November
22, 1925 a constituent assembly of the society took place in Vilnius.
The Board was elected and Priest dr. Antanas Viskantas became its
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chairman. In 1926 a new wording of the regulations was developed.
The supplemented laws were re-registered by the Ministry of
Internal Affairs on February 10, in 1927. The Branches of the Society
could start with at least 10 wishing persons and with the consent
of the Board of the Society. In 1926 there were only 10 established
divisions, and in 1932 the Society already had 386 units. On July
17, 1932 Priest Vincentas Taškūnas was elected the Chairman of the
Board. He led this Society until its final closure on December 31,
1937. In June 1935 the Society organized an exhibition of folk art in
Vilnius and Suvalkai.
In 1926, 5 Lithuanian St. Kazimieras Society divisions were
established in the Suvalkai County. In total there were 29 units of
the Society established in that county. One of them collapsed due to
disagreements, and 28 of them operated until they stopped working.
There were 6 more divisions in the Suvalkai County, but they failed
to be established as they did not receive the county governor‘s
permission. Since 1933 there existed additional sections that were
set up as young farmers and sports sections. In some divisions there
existed the sections of actors and singers. Almost all the departments in
that county had libraries. In 1932 in Seinai, and in 1933 in Vaitakiemis,
Reading Rooms of the St. Kazimieras Society were established. In
1927-1933 Vaitakiemis had a school which was maintained by the St.
Kazimieras Society. It was the only school in that community. On June
20, 1936 the activities of the 12 sections were suspended by the order
of the Suvalkai County Governor. On November 11, 1936 the Balstogė
Governor ordered the closure and liquidation of all the departments of
the St. Kazimieras Society in Gardinas and Suvalkai counties.
Gintaras Lučinskas
VLADAS IVANAUSKAS - A TEACHER AND AN OFFICER
(1902-1952)
On March 28, 1902 the future creator and volunteer of the
Lithuanian Army, officer, opera soloist Povilas Vladislovas Ivanauskas
was born. He was born in the small town of Simnas, in the county of
Alytus, in the family of the farmers Mykolas and Rozalija Ivanauskai.
Together with Vladislovas, the brothers Konstantinas (born in 1899),
Albinas (born in 1905) and Vaclovas (born in 1909), and his sister
Sofija (born in 1910) grew in this family. The parents had 17 hectares
of land. Father Mykolas died in 1933.
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In 1912 Vladislovas started to study at the Seinai Gymnasium,
then he moved to Vilnius to continue his education. At the beginning
of the First World War, in 1915, the pupils of the gymnasium were
evacuated to Russia. Vladislovas lived and studied in Poltava and
Voronezh. In 1917, in Cholm, he graduated from Grade 1 Technical
School. In 1918 he graduated from High Technical School in Voronezh.
He spoke Russian, Polish, and German.
In 1918 Vladislovas Ivanauskas returned to his father‘s house. He
started to work as a teacher in Simnas. In 1919 he graduated from
Marijampolė summer teacher training courses in Krokialaukis. On
January 6, 1920 he joined the Lithuanian Army as a volunteer. On
October 17, 1920, after graduating from the Military School (3rd
Graduation Year) he was awarded a Lieutenant degree and was
assigned to the 12th Infantry Corps. On January 11, 1922 he was
transferred to the Armoured Auto-Division, and assigned the Junior
Officer of the Armour “Šarūnas” team. On January 8, 1925 he was
promoted to the position of Senior Lieutenant, and on November 23,
1928 to the position of the Captain. In 1927 he graduated from the
Automation and Tank Management courses. On July 14, 1930 he was
appointed as the Commander of the Auto-Division at the Armour
Team. On December 31, 1931 he was transferred to the Headquarters
of the Military Staff, on February 2, 1932 he was appointed the
Inspector of the Lithuanian Army (under the rights of the Commander
of the Division).
Vladislovas Ivanauskas was awarded the Medal of Volunteers
of the Lithuanian Armed Forces (in 1928, medal certificate No. 338),
the Medal of the 10th anniversary of the Lithuanian Independence (in
1928, medal certificate No. 3785), the GDL (DLK) Gediminas Order of
the 4th degree (in 1932). As a volunteer of the Lithuanian Army, he
was assigned 8.5 hectares of land in Kretinga County.
In the summer of 1944 Vladislovas Ivanauskas retired to Germany.
When the University for the Baltic in Germany was organized (in
Hamburg), he taught singing there. In the forced emigration he was
one of the founders of the Lithuanian Nationalist Party (LNP), and, in
1948, he was one of the founders and leader of the Lithuanian Revival
Movement (LAS), the Member of the Board and Honorary Court.
In 1949 Vladislovas Ivanauskas moved to the United States,
settled in Brooklyn (New York State). He had a singing studio, solo
concerts in the Lithuanian colonies of the USA and Canada. He died
on May 31, 1952 in Brooklyn.
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Gintaras Lučinskas
THE INCIDENT ON MARCH 7, 1938 IN TRASNINKAI
IN THE MEMORIES OF THE CONTEMPORARIES
Trasninkai (Trasnykai in the local Dzūkai dialect) is a village in
Merkinė Parish, Alytus County, 8 km south-east of Merkinė, at the
former Lithuanian-Polish demarcation line, west of the Merkys River.
In 1923, 125 inhabitants lived in this village. The name of the village
Trasninkai went into the history of Lithuania in a quite strange way.
On March 7, 1938 at about 5 o’clock in the morning, at the
Transition Point in Trasninkai a Lithuanian border policeman shot dead
Stanislavas Serafinas, a Polish Boarder Corps soldier, who crossed the
border into the Lithuanian side by 17 meters and was hiding behind
the juniper bush. When the Lithuanian Border Guards policeman shot
the warning shot into the sky, the Pole was first to shoot the hit shot
at the Lithuanian, but he missed the target. The Lithuanian policeman
responded with three shots and injured him (the injured died 3 hours
after being shot). The Poles refused a mixed mutual commission for
the investigation of the accident.
This accident is called the Trasninkai Incident which gave the
Polish Government an opportunity to hand Lithuania a prominent
ultimatum to establish diplomatic relations on March 17, 1938.
According to the historians of Lithuania, the Trasninkai Incident was a
regular Polish provocation to pursue political goals. Poland, exploiting
the tensions in Europe, when Hitler connected Austria to Germany
on March 11, 1938, hit Lithuania on March 17, 1938 and handed
over an ultimatum taking the advantage of the tragedy incident.
The requirement of this ultimatum was to establish a diplomatic
relationship without considering the issue of returning Vilnius.
In commemoration of the 80th anniversary of the Trasninkai
Incident, this article presents historical references to the writings of
the contemporaries Bronius Stosiūnas (1897-1946), Petras Mačiulis
(1895-1978), Jonas Miškinis (1895-1982), Bronius Kviklys (19131990), Kazimieras Čaplikas (1900-1985), Ignas Urbonas (19102012), Juozas Kvaraciejus (1908-1947), Juozas Jakavonis (born in
1925), Angelė Ūselytė-Priekulienė (born in 1934) which provide the
memories and assessments of the Trasninkai Incident and related
events.
A soldier Stanislavas Serafinas, who was shot dead during
the provocation incident induced by the Poles, was buried in the
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Marcinkonys Parish cemetery on March 13, 1938. The Poles built a
monument to him. The tomb with a concrete tombstone has survived
to this day.
Kęstutis Žemaitis
THE EXILED: TAKEN AWAY FROM HOME,
MISUNDERSTOOD IN THE HOMELAND
The Soviet Union and Nazi Germany carried out several acts of
occupational colonialism. One of such crimes was the general forced
evictions of Lithuanians from the Seinai and Suvalkai region at the
beginning of 1941.
Following the exile of hundreds of families, the Lithuanians were
considerably weakened here, families and relatives were separated.
The events of spring 1941 in the beautiful Seinai region of Dzūkija
provide us with the uncontested facts that there were forced evictions
of Lithuanians that had all the characteristics of exile.
Although the Lithuanians of the Seinai region were expelled to
Lithuania, which was called by many “Homeland”, this process was
painful. Therefore, talking about these events the term exile is used an exile to the homeland.
Alfonsas Vitkauskas
THE HISTORY OF A VILLAGE
Žiūronys village, Prienai region, Balbieriškis district, is 8
kilometres southwest from Balbieriškis, near the Peršėkė and its
confluent Rudė. Until the Independent Lithuania’s Major Land
Reform, the village belonged to the landlords of Liudvikavas and
Pramezys. The village is old, has its own history and it is unfortunate
that the population of the village is decreasing. In 1923 the village had
29 farmsteads with 183 residents. In 2001 in Žiūronys there were 98
people, in 2011 according to the population census data - 81, and in
2014 – just 61 persons.
The village became famous after its residents dared to appeal
to the Russian Tsar because of arbitrariness of local landlords. This
event is described in the memoirs of Juozas Raškauskas, born in 1908,
together with the stories of his father and grandfather. The memoirs
were written by Juozas’s daughter Aušra Rimavičienė.
After the abolition of serfhood announced by the Tsar in 1861, the
forests remained the property of the landlords and ordinary peasants
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did not have fuel. The villagers felt a great deal of arbitrariness of
local landlords. The father of Juozas Raškauskas, who served in the
Tsar‘s army and spoke Russian, together with Zienius, the resident
of Mackiai village, went to St. Petersburg to complain to the Tsar.
Tsar Alexander II met with them, spoke and issued an order regarding
fuel, very favourable for the residents. The order was valid throughout
Lithuania. He also ordered that all the cases in the courts started by
the landlords had to be stopped. The village was burned in the First
World War, in August 1915.
There were a lot of men who went to partisans from this village:
Albinas, Antanas and Juozas Bazevičiai, Petras Kazlauskas, Pranas
and Vincas Raškauskai, Antanas Varėna, Petras Zenkevičius. The
memorial cross was built in the village of Žiūronys for the partisans
who fought and died there.
In 1910-1920, in the village of Žiūronys, teachers were hired to
teach children, and in 1926, the village’s primary school was already
built.
Scholastika Kavaliauskienė
THE STORIES OF THE THINGS AND PEOPLE
DO NOT STAND APART
A region that does not have its own museum may be called a
disapproval of its past. It is commendable that there are enthusiasts
who devote their time, energy, premises and create private museums
in the area where they live.
Aldona and Rimvydas Černiauskai, residents of the Alytus
district, town Ūdrija, turned their old barn into the local museum.
First and foremost, all the ancient and old things were carried by the
residents of the town, who seemed to be obliged to contribute to the
creation of the museum. Other sponsors of the exhibit were closest
relatives and the school community. In autumn of 2010, the museum
was officially opened and priest Arūnas Simonavičius consecrated
the premises and the exhibits already accumulated. After the
official opening, the donations of the objects to the museum have
increased.
The museum has 100 years old weaving machines, 120 years old
battledore, old-fashioned butter churns, over 100 years old linen woven
towels, bedspreads and a variety of antique utensils, handicrafts, or
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work tools. As proof that the stories of the things and people cannot
stand apart there are handicrafts made by Valerija Mieliauskienė in
the Vorkuta camp. She cut the pieces of the shirts received in the camp
for embroidery.
Not only have the residents of Ūdrija been donating antique items
to the museum, but also the people from Vilkaviškis, Marijampolė,
Alytus, Kalvarija, Lazdijai, and Nedzingė.
Jonas Juravičius
THE TERRITORIES OF LITHUANIANS IN BELARUS
(GUDIJA)
The article describes the life and works of Marija Kruopienė,
who comes from the ethnic Lithuanian territories in Belarus. In the
interwar period the Lithuanian villages in Belarus were the part of
the Polish state, later they were the part of the Soviet Belarus. The
Lithuanians living there were persecuted and ignored for a very
long time.
Marija Kruopienė tried to fight with unfavourable conditions and
expressed the worldview of the Lithuanians. She devoted her whole
life to the Pelesa region and Lithuanians living there, even though she
experienced a lot of difficulties.
Marija Kruopienė participated in the founding congress of
Sąjūdis in Vilnius. Most of the people only then became aware of
the impoverished situation of Lithuanians in Belarus. The Lithuanian
government, company executives, ordinary people felt obligated to
help Lithuanians in Pelesa.
Marija Kruopienė‘s greatest achievement was the possibility for
residents of Pelesa to return to the church which was turned into a
grain storehouse. Later, the Lithuanian school was opened. Did Marija
Kruopienė have any helpers in Pelesa? The local Lithuanians were
passionate about her activities in their hearts, however, most of them
were afraid to support her and express their views publicly. They
could have lost the property they had, whether it was a pasture for a
cow or a piece of land of 30 acres.
Marija Kruopienė served the Lithuanians of Pelesa and her
country. She is an example for our youth, for future generations,
showing how to be courageous, love our homeland, and sacrifice for
the people.
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ANNIVERSARY RECOLLECTIONS
Kęstutis Subačius
THE DAWN OF THE LITHUANIAN STATE
The most outstanding works of the Great People of our nation,
which led to the resurrection of the Nation-State in the land devastated
by the most terrible warfare, have been carried away by the time.
Everything what happened was influenced by the following: the
annexation of the German military occupation government, the rise
of chaos caused by revolutions in Europe, the military intervention
of the pro-Russian forces, the aspirations of the Polish politicians and
their militant interventions to seize the ethnic Lithuanian territories,
and the policies of the great states, transforming the political map of
Europe under the dictated conditions. In such difficult circumstances,
the Titan’s strength was necessary not to forget, far away, barely
enlightening the Dawn of the Nation, and perseveringly, selflessly
work to go and lead towards the Nation’s Future. Who were those
Titans, those people, the forces that formed and led the nation? How
did the process of creating the state of Lithuania take place?
Reading the minutes of the meetings of the Organizational
Committee who was responsible for the Lithuanian Congress, from
their relatively dry, often-sketched scribbled contents, it is possible to
see the ability of the Lithuanian politicians to understand the realities
of that era and to take them towards the creation of the independent
state of Lithuania, that is to say, in all possible contexts conditioned by
German occupation.
As a result of all this, the Lithuanian Council was born, who,
skilfully scavenging, managed to resist the German aspirations to turn
Lithuania into their colony and on February 16, 1918 to proclaim the
Lithuanian Independence Act. However, it was necessary to go through
a very complicated and difficult diplomacy and policy-based way. The
article describes the complex way towards the independence as well as
the brain battles of the people who signed the Independence Act.
Sigitas Birgelis
INCOMPLETE HISTORY
The article is dedicated to the 100th anniversary of the founding
of Punskas County. On November 15, 1918, a rally was held at Punskas
Church Square, attended by the people of this parish. Speeches were
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delivered by several important figures such as Motiejus Simonaitis,
who was an Organizing Committee member of the Lithuanians of
Vilnius Conference, the dean of 12 parishes of Suvalkai County, and
the priest of Punskas. Another speaker was Kazimieras Mielkus, who
was an enlightened person of Vaitakiemis village, the Lithuanian
Conference participant, and a public figure. A speech was also
delivered by Petras Pacenka, an active member of Punskas region,
and the chairman of the union’s Blaivybė (Temperance) department
in Punskas.
During the rally, all 49 parish villages in Punskas voted for setting
up a Lithuanian county within the boundaries of Lithuania. Petras
Pacenka was elected as the first head of this institution; Vitlipaitis,
from Kampuočiai village, became the secretary. Later, the Lithuanian
militia was formed with Paulauskas confirmed as its head. After that,
a council of 12 members was elected. Some members were offered
by people, others joined the council as volunteers. The newly elected
council comprised several farmers, a few militia men, and one Jew.
At the end of the year 1918, the institution of Punskas County
was settled in the building built by the former priest, Simonas Norkus.
Despite the fact that all the villages of the parish voted in favour of
the formation of Punskas County, the boundaries of the parish were
not established. Petras Pacenka, handled all the affairs of the county,
documented the losses caused by the war, and was planning to parcel
out the farms of landlords.
The Polish landlords of Šaltėnai, Žabariškės, Seivai, Peleliai,
Ožkiniai, Sožalkos and some others did not like the idea of the formation
of the Lithuanian county, which was supported by the people of Punskas.
The landlords or their relatives were Polish officers. The more active
Lithuanians became a target for repression, they were threatened by
Poles with punishment. At the beginning of August in 1919 Lithuanian
intellectuals departed to Lithuania. A little bit later the administration
of Punskas County also crossed the demarcation line and settled at
Radiškė railway station; later on they moved to Sangrūda.
In Sangrūda Petras Pacenka spent three more years as the head
of the county, faithfully defending people’s affairs, writing petitions
to the Lithuanian authorities urging them not to leave the region of
Punskas. Punskas County with its centre in Sangrūda survived until
the World War II.
Almost 10 years later, in October 1927, 28 Lithuanians were
arrested by the police. They were charged with “state betrayal” and

