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ZDZISłAW ZAbOROWSKI

PASEINĖLIų PILIAKALNIS

Paseinėlių piliakalnis, tai didžiausias archeologinis objektas Seinų 
krašte. Nuo senovės vietos gyventojams jis žinomas kaip „Piliakal-
nis“. Taip mūsų krašte vadinamos kalvos, kurios, tikėtina, seniau buvo 
gynybinėmis pilimis. Paseinėlių atveju tai archeologiškai ištirta jau 
XX a. septintajame dešimtmetyje. Tačiau iki šiol turime per mažai in-
formacijos šia tema ir ji prastai išpopuliarinta. Čia sutelkta iki šiol su-
rinkta medžiaga apie piliakalnį ir jo aplinką ir šio straipsnio autoriaus 
pastebėjimai bei analizės.

Geologiniu požiūriu piliakalnis, atrodo, yra palaidoto ledo mo-
rena, kurios paviršių akivaizdžiai pakeitė žmogus. Ledyno atramos 
ženklas gerai matomas iš rytų pusės, kur kalnas labai status. Vakari-
nės pusės link jo paviršius palaipsniui nusileidžia į Maros upės vagą. 
Objektas yra didelis ir iš visų pusių supamas vandens bei pelkių, ku-
rios suteikia puikių gynybinių savybių. Todėl dabartinių Paseinėlių ir 
Pamario vietovių apylinkės nuo daugiau nei dviejų tūkstančių metų 
buvo nuosekliai apgyvendinamos. Šiuo metu piliakalnio viršūnė ap-
augusi mišku, o jos paviršiaus plotas užima apie du hektarus. Tai labai 
didelis plotas, atsižvelgiant į tai, kad daugelis panašių objektų regione 
užima nuo keliolikos iki keliasdešimties arų. Piliakalnį sudaro šešios 
plokščios aikštelės – terasos, kurios buvo dirbtiniu būdu nulygintos 
ir atskirtos žemės pylimais. Didžiausios terasos paviršiaus plotas net  
75 arai, iš rytų pusės gerai išsilaikęs apie 130 metrų ilgio žemės py-
limas. Likusių papilio terasų paviršiaus plotas – nuo 10 iki 30 arų. 
Jų žemės pylimai buvo iškasti Pirmojo pasaulinio karo metu, kai čia 
įrengti apkasai. Aukščiausia objekto dalis (piliakalnio aikštė) atskirta 
nuo papilio sausu gynybiniu grioviu, kurio ilgis apie 60 metrų, o plotis 
– 15 metrų. Pagrindinė piliakalnio aikštė trikampė, jos dydis 30x34 m. 
Nuo gynybinio griovio pusės sudaryta dirbtinė užtvanka, kurios plotis 
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apie 5 metrus. Aikštės pylimą 1969 m. tyrė Jerzy Antoniewicz. Jis ap-
tiko viduramžių laikų dvigubo palisado ženklų, o žemiau – ankstyvojo 
geležies amžiaus (II–III amžius prieš m. e.) liekanų senesnio pylimo, 
sudaryto iš medžio ir žemės sluoksnių. Seniausios gyvenvietės amžius 
nustatytas pagal vad. štrichuotą (brūkšniuotąją) keramiką (molinius 
indus), kuri buvo būdinga šiam regionui ankstyvajame geležies am-
žiuje.

Deja, atlikti tik gynybinės aikštės pylimo archeologiniai tyrimai 
ir vėliau jie nebuvo tęsiami. Įdėmiau stebint aikštės paviršių, kitoje 
pylimo pusėje galima įžvelgti žemės sampylą, kuri, tikėtina, sudarė 
medinio sargybos bokšto pamatus. Tai buvo aukščiausias gynybi-
nis aikštės taškas. Žemiau bokšto pamatų, ant kalvos šlaito, išliko 
nedidelis užtvankos pylimas, uždarantis įėjimą į aikštę iš šiaurės rytų 
pusės. Pagrindinis įėjimas į tvirtovę buvo pietvakarių pusėje, iki jo 
buvo nutiestas medinis tiltas, kurio ilgis apie 50 metrų, virš Seinos 
(Maros) upės. Keliasdešimt metrų toliau buvo įsikūrusi viena iš kelių 
atvirų gyvenviečių, kurios daugelis pastatų buvo prie dabartinio ke-
lio, vedančio Pamario girininkijos buveinės link. Už žemiausios tvir-
tovės terasos vartų ir palisado buvo kelių arų dydžio natūralus van-
dens rezervuaras, varomas šaltinio vandeniu. Dabar toje vietoje yra 

Molinis Paseinėlių piliakalnio maketas. Atliko Zdzisław Zaborowski.  
Maketas yra Seinų krašto muziejuje

ZDZISłAW ZAbOROWSKI
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gili dauba, kurios dugnas vis dar pelkėtas, o šalia galima rasti šaltinio 
vandens. Kiekviena tvirtovės terasa turėjo žemės pylimą, užbaigtą pa-
lisadu. Kitos palisado eilės veiksmingai saugojo tvirtovę iš pietvakarių 
pusės, kuri buvo nuolaidesnė, dėl to tai buvusi palankiausia vieta prie-
šams pulti. Išskyrus bokštą, pastatytą gynybinėje aikštėje, panašios 
konstrukcijos buvo statomos taip pat gyvenamųjų piliakalnių terasose 
ir prie vartų.

Štrichuota keramika įrodo, kad pirmieji gyventojai Paseinėliuose 
atsirado jau keli šimtmečiai prieš mūsų erą, ir tai buvo baltai. Tuo pa-
čiu metu pradėjo taip pat veikti panašūs gyvenviečių centrai Uosinės 
bei Šiurpilio vietovėse prie Suvalkų, Žubronaičiuose prie Vygrių ir 
Rudaminoje bei Verstaminuose prie Lazdijų. Tai reiškia, kad Paseinė-
liai buvo vienas iš pagrindinių regiono gyvenamųjų centrų. Apie tai 
byloja ne tik piliakalnio dydis, bet ir gausios apylinkės gyvenvietės. 
Atrodo, kad lyginant su panašiomis tvirtovėmis Lietuvos teritorijoje, 
didžiausias apgyvendinimas ir paties objekto pokyčiai vyko anksty-
vajame geležies amžiuje (II–III a. pr. m. e.), kai Paseinėlių piliakalnis 
buvo naudojamas ne tik gynybiniams tikslams, bet ir gyvenamosioms 
vietoms kurti. Anuomet didžiulėse objekto terasose galėjo stovėti ke-
liolika gyvenamųjų namų. Tuo metu mūsų regiono gyventojai daž-
niausiai savo gyvenvietes kurdavo ant aukštų kalvų, kurios turėdavo 

Stulpelinė koplyčia. buvusi religinio kulto vieta. Šventasis miškas

PASEINĖLIų PILIAKALNIS
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natūralių gynybinių savybių. Vadinamosios atviros gyvenvietės buvo 
retenybė. Vėliau piliakalnis galėjo būti mažesnis, skirtas tik gynybi-
niams tikslams, o gyventojai gyveno atvirose gyvenvietėse.

Pirmąsias gyvenvietes prie piliakalnio, kaip ir patį piliakalnį,  
1954 m. atrado Marian Kaczyński. Viena iš atrastų gyvenviečių buvo 
tyrinėjama 1978 m. Ji įsikūrusi prie kelio, vedančio berznyko link. Ty-
rimų metu perkasta tik 5 proc. paviršiaus ploto, bet surasta labai daug 
vertingų radinių – beveik du tūkstančiai molinių indų liekanų. Įver-
tinta, kad gyvenvietė veikė nuo X iki XVI amžiaus, taigi iki to laiko, 
kai netoliese esančiame Pamaryje pastatytas Perlamo miško girininkų 
dvaras ir pradėta tvarkyti Gardino miško teritorija. Stebina gyventojų 
įsikūrimo tęstinumas šioje teritorijoje, nors dažnai teigiama, kad XIII 
amžiaus pabaigoje po kryžiuočių antpuolio jotvingių kaimai ir tvirto-
vės išnyko.

Vėlesni archeologiniai tyrimai, atliekant archeologines Lenkijos 
nuotraukas, parodė prie Paseinėlių piliakalnio kur kas turtingesnę ap-
gyvendinimo struktūrą, nei pradžioje buvo manoma. Archeologinės 
iškasenos byloja, kad prie piliakalnio buvo įsikūrę daugybė gyvenvie-
čių ir kaimų, visų pirma iš vakarų ir šiaurės pusių. Analizuojant Pama-
rio kaimo šiaurinės dalies teritorijos reljefą, nesunku pastebėti durpėtą 
slėnį, per kurį plaukia Maros upė. Viduramžiais buvo čia didelis, bet 

Vaizdas į Maros upės slėnį. Gilumoje Paseinėlių piliakalnis

ZDZISłAW ZAbOROWSKI
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negilus ežeras. Apie jo buvimą byloja išlikęs nedidelis vandens rezer-
vuaras, esantis į rytus nuo upės. Virš to ežerėlio išnyra aukšta kalva, 
ant kurios pastatyta įdomi koplytėlė. Ji gerai matoma iš kelio, vedan-
čio Aradnykų pasienio kontrolės punkto link. Verta šią vietą pamatyti 
iš arti, nes ji išskirtinė. Morenų pylime, ant kurio pastatyta koplytėlė, 
gausu akmenų, o panorama – viena gražiausių Seinų apylinkėje. Iš 
šios vietos puikiai matyti Seinų bažnyčios bokštai ir didžioji miesto 
bei apylinkių dalis. Legenda byloja, kad kadaise čia turėjo būti pasta-
tyta bažnyčia, kaip padėka už turtus, kuriuos šios kalvos požemiuo-
se rado buvęs aplinkinių dvarų savininkas. Turtus turėjo čia slėpti  
XVII a. viduryje švedai, kurie apiplėšė Seinų dominikonų vienuolyną. 
Turtų radėjas išvyko su jais į Ameriką ir savo turtą padidino. baž-
nyčiai skirtus pinigus persiuntė savo giminaičiui, bet pastarasis turtą 
išeikvojo. Tačiau norėdamas ištesėti duotą žodį, iš dar likusių lėšų pa-
statė didelę koplyčią, kuri stovi iki šių dienų. Vieta, kurioje pastatyta 

Paseinėlių piliakalnio gyvenviečių terasų išsidėstymo schema 
(pagal Z. Zaborowski)

PASEINĖLIų PILIAKALNIS
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koplyčia, visuomet gražiai prižiūrima, o prie jos esančios gėlės ir už-
degtos žvakės liudija, kad vietiniai gyventojai ją gerbia.

Ar legenda aiškina savotiškas šios vietos kulto ir tos ypatin-
gos koplyčios buvimo priežastis? Kai suprasime, kad šių apylinkių 
gyvenviečių praeitis siekia daugiau nei du tūkstančius metų, kitaip 
pažvelgsime į faktus ir mitus.

Teritorija prie koplyčios kadaise buvo viena geriausių apgyvendi-
nimui skirtų vietų Paseinėlių piliakalnio apylinkėje. Netoliese esantys 
upė ir ežeras, derlinga žemė ir lygumos sudarė palankias sąlygas kai-
mui įsikurti. Šalia esantis kelias nuo amžių buvo svarbus susisiekimo 
takas, jungiantis Lenkijos ir Lietuvos teritorijas. Todėl būtent čia buvo 
Seinų apylinkių gyvenviečių mazgas.

Ikikrikščioniškais laikais kalva, ant kurios pastatyta koplyčia, 
vietiniams gyventojams buvo šventuoju mišku, kur buvo atliekamos 
religinės apeigos. Tik XV amžiuje čia atsirado krikščionybė, o senas 
religinis kultas labai lėtai pakeistas nauju. Senosiose kronikose mini-
ma, kad šventojo miško ąžuolai buvo iškirsti ir sunaikinti akmeniniai 
aukojimo altoriai. Tačiau ąžuolai jau čia neauga, jų vietoje ošia senos 
pušys, o kalvos papėdėje guli du dideli plokšti akmenys. Atidžiau pa-
žvelgę į koplyčios aplinką, pastebėsime du moreninius pylimus, tarp 
kurių yra išdžiūvęs vandens rezervuaras. Savo forma jis primena žmo-
gaus akį, žvelgiančią į dangų. Šio ežero krantai iki šiol gerai išsilaikę, 
o kadaise turėjo būti dirbtiniu būdu suformuoti. Amfiteatro formos 
moreniniai pylimai, išsidėstę aplink rezervuarą, suburdavo dideles 
žmonių grupes. Čia tvyro tyla ir maloni atmosfera, puikiai tinkanti 
apmąstymams. Į ežerą įtekėdavo vanduo iš šaltinių, iki šiol aptinkamų 
po kalvomis. Vandens perteklius nuplaukdavo per natūraliai tarp kal-
vų susidariusius upokšnio formos vartus į žemiau esantį ežerą. Dabar 
šaltinių srovė sumažėjusi ir šventajame rezervuare vandens nėra, bet 
toje vietoje jaučiama gera energija.

ZDZISłAW ZAbOROWSKI (g. 1966 m. Seinuose) – mokėsi Seinų pradinėje ir 
vidurinėje mokyklose. baigė Varšuvos žemės ūkio akademijos miškininkystės 
fakultetą (SGGW). Nuo 1992 m. dirba Vygrių nacionaliniame parke. Turizmo 
gidas po Suvalkiją ir Lenkijos–Lietuvos pasienį. Domisi šio krašto geologija ir 
archeologija. Krasnapolio kultūros namuose moko kautis viduramžių ginklais  
ir dziudo.

Zdzisław Zaborowski

ZDZISłAW ZAbOROWSKI
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ZDZISłAW ZAbOROWSKI

JONARAISTIS – PASAULIO PAKRAŠTyS

Jonaraistis – tai nedidelis kaimas, įsikūręs šiek tiek į vakarus nuo 
pasienio zonoje esančio Galadusio ežero. Negausūs ūkiai išsidėstę 
aplink pelkėtą nedidelės Dusios upės, kuri vingiuodama molėtomis 
kalvomis įteka į Galadusio ežerą, slėnį. Slėnis – tai didžiulis teritorijos 
nužemėjimas, atsiradęs ištirpusio ledo luitų vietoje, į kuriuos prieš  
14 tūkstančių metų suskilo ledynas. Šis teritorijos nužemėjimas tęsiasi 
plačiu lanku ties vakariniu Galadusio ežero krantu nuo Stabingio net 
iki burbiškių kaimo. Ežero dugne yra įdomus durpynas, o miške du 
tyvuliuojantys distrofiniai ežerėliai, vadinami „Žagarių pelke“. Šis 
durpynas išvaizda labai primena arktinės tundros gamtą, kuri čia buvo 
nuslinkus ledynui. Ledo luitai, suformavę vietinį kraštovaizdį, seniau 
sudarė aktyvią briauną ledyno, kuris ties giliu Galadusio ežero lataku 
supylė aukštą galinę moreną. Šio pylimo aukštis – daugiau nei 170 m 
virš jūros lygio, jis yra aukščiausias Seinų krašte. Nuo jo atsiveria pla-
tus vaizdas į ežerą ir Jonaraisčio kaimą. Čia galima stebėti įspūdingus 
saulėlydžius, kurie atskleidžia vietinio kraštovaizdžio grožį. Ne ma-
žiau žavingus vaizdus galima stebėti nuo kelio, besidriekiančio ties 
rytine ežero puse, kadaise neprieinamo, nes jis priklausė sovietų pasie-
nio zonai. Kelias, einantis ties vakariniu ežero krantu, Radžiūčių kai-
me, statmenai nusileidžia į nedidelės Dusios upės slėnį. baltiškas šios 
upės pavadinimas rodo ryšį su Galadusio ežeru ir liudija seną baltų, 
kurie savo mirusiųjų pelenus barstė į šventąsias upes ir ežerus, kad 
dvasios apsivalytų ir patirtų amžiną ramybę, tikėjimą. Šiandien Du-
sios upė toliau teka plataus poledyninio slėnio dugnu ir surenka aplin-
kinių pelkių bei durpynų vandenis. Pavasarį, tirpstant sniegui, upės 
vagos plotis kartais viršija keturis metrus, bet vasarą viršutinė jos da-
lis beveik išdžiūsta. Kadaise šioje upėje buvo daugiau vandens, dėl to 
gyventojai noriai įsikurdavo ties jos krantu. Spėjama, kad šiuo kriteri-
jumi vadovautasi jau akmens amžiuje. Įdomiausia Dusios upės atkarpa 

„JONARAISTIS – PASKUTINĖ PASAULIO PAbAIGA“
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Jonaraisčio valstybinio žemės ūkio likučiai

yra buvusioje Kasperavičių šeimos žemių teritorijoje, Jonaraisčio kai-
me. Neatsitiktinai čia įkurtas dvaras. Nors ši teritorija nuošali ir nepa-
lanki žemės ūkiui, dirvožemis pakankamai geras, o upė ir gražus kraš-
tovaizdis skatina apsigyventi. Medinis buvusio dvaro pastatas su 
charakteringu mansardiniu stogu stovi ant kalvos prie upės. Išlikęs 
taip pat kitas prieškarinis pastatas, bet jis apleistas ir pamažu griūna. 
Šalia dvaro matyti kadaise vešlaus sodo, kuriame augo daugybė vais-
medžių, likučiai. Savininkai labai rūpinosi savo dvaru. Po karo Kaspe-
ravičių žemes perėmė valstybė ir keturiasdešimt metų čia veikė vals-
tybinis žemės ūkis. Tuo metu buvo pastatyti nauji ūkiniai pastatai ir 
keli mūriniai dviejų patalpų gyvenamieji namai, vadinami dvyniais 
(lenk. dwojaki). Čia pradėjo burtis apylinkių gyventojai ir gyvenimas 
naujoje socialistinėje realybėje tęsėsi. Vaikystėje dažnai lankydavausi 
Jonaraistyje, nes ten gyveno mano seneliai. Tuo metu man atrodė, kad 
Jonaraistis, tai nepaprastai įdomi vieta, bet esanti pačioje „pasaulio 
pabaigoje“. Kadangi keliai buvę labai blogi, sudėtinga buvo ten patek-
ti automobiliu, o dėl griežtai saugomos pasienio zonos buvo nuolat 
jaučiamas stiprėjantis atsiskyrimo jausmas. Tačiau tai suteikdavo Jo-
naraisčiui nepakartojamo, pirminio žavesio ir savotiško paslaptingu-
mo, o šioje „pasaulio pabaigoje“ gyvenantys žmonės buvo įdomūs bei 
originalūs. XX a. pirmajame dešimtmetyje valstybinis žemės ūkis li-
kviduotas, o ūkiniai pastatai pamažu sugriuvo. Laikui bėgant stebėti-
nai greitai dingsta šiuolaikinio kaimo pėdsakai. buvusio valstybinio 
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ūkio teritorija vėl apaugo augmenija ir pamažu absorbuoja ją žemė. 
Viskas greitai keičiasi. Į gyvenvietę, įsikūrusią prie Dusios upės, sim-
boliškai atkeliavo civilizacija, t. y. nutiestas patogus asfaltuotas kelias, 
kuris tęsiasi iki kaimo pabaigos, o Galadusio ežerą kertanti siena jau 
nebeskiria. Dabar labai paprasta patekti į Jonaraistį automobiliu ir nu-
vykti bet kuria kryptimi. Lyg ir viskas gerai, bet šį klausimą būtina 
giliau apmąstyti, nes štai mūsų akyse dingsta paskutinė, tikra „Seinų 
krašto pasaulio pabaiga“. Nepaisant tų pokyčių, o galbūt taip pat sie-
kiant atskleisti savo vertę, iš po sunaikinto šiuolaikinio pasaulio 
sluoksnio išnyra sena Jonaraisčio paslaptis – nepaprasta istorija, me-
nanti tolimą praeitį. Apie šią istoriją liudija kalva, kuri savo išvaizda 
primena viduramžių jotvingių piliakalnį, esantį pietinėje pelkėto Du-
sios upės slėnio pusėje, tuoj pat už buvusių kluono ir kiaulidės pastatų. 
Piliakalnis gerai matomas kairėje kelio, einančio iš buvusio valstybi-
nio ūkio, pusėje, perėjus Dusios upės tiltą. Ant kūgio formos kalvos 
auga sena pušis su įdomiai išraitytomis šakomis ir keli aukšti beržai. Ši 
kalva savo dirbtine forma, be jokios abejonės, išsiskiria kraštovaizdy-
je. Ji primena pylimą arba viduramžių kapavietę. Taigi tai buvusio pi-
liakalnio liekanos, o ne kokių nors valstybinio ūkio ūkinių darbų  
pasekmė. Įdėmiau įsižiūrėjus į šias smulkmenas, abejonės dingsta. Jau 
pats kalvos aukštis ir padėtis pelkėto upės slėnio pakraštyje suteikia 
jai natūralių apsauginių savybių. Dėmesį patraukia taip pat gerai išsi-
laikęs, nors ir negilus, pylimas, skersai juosiantis kalvą iš vakarų net 
iki viršukalnės. Pylimą galima stebėti ir iš kalvos šiaurės pusės. Įdė-
mus stebėtojas pamatys taip pat kitų dviejų pylimų pėdsakus. Jų regu-
liarus išsidėstymas įrodo kelių viršukalnę – tvirtovės aikštę – juosian-
čių palisadinių tvorų eilių buvimą. Aukščiausia aikštės dalis buvo vos 
kelių arų, o jos žemesnė plokštuma – dukart didesnė. Deja, šiaurinį 
kalno šlaitą dalinai sunaikino žvyro karjeras. Kalnas sudarytas iš 
sluoksniuoto geltono smėlio, o  tai rodo, kad geologiniu požiūriu jis 
esąs dėl ledyno tirpsmo vandenų akumuliacijos susidaręs keimas. Ti-
kėtina, kad ledynui tirpstant greta esančiame teritorijos nužemėjime 
pasiliko didelis ledo luitas, kurio paviršiuje susidarė mažas ežerėlis,  
o jo dugne nusėdo smulkutis smėlis. Ledo luitui ištirpus, šiaurinėje 
dalyje išliko apvalios formos keiminė kalva, kurios aukštis apie 12 m. 
Pietinėje dalyje šlaitas ne toks status, jo aukštis iki 6 metrų. Todėl že-
mės darbai pradėti iš šios kalvos pusės – nustumta žemė į šiaurės pusę. 
Tokiu būdu buvo sukurtas aukštas gynybinis pylimas (gyvenvietės 
aikštė), o toje vietoje, iš kurios buvo imamas smėlis, įkurta eksploata-
vimo platforma. Taip buvo įrengtos dvi gynybinės terasos, kurių ben-

JONARAISTIS – PASAULIO PAKRAŠTyS
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dras paviršiaus plotas apie 15 arų. Spėjama, kad aukščiausioje aikštės 
vietoje ant kvadrato formos pagrindo, sustiprinto akmenimis, kurie 
matomi dirbtinio pylimo pakraštyje, stovėjo medinė gynybinė kons-
trukcija (bokštas). Dvi aikštės terasos aptvertos keliomis eilėmis pali-
sadų, atliktų iš nusmailintų medinių rąstų. Taip įkurtos gyvenvietės 
priminė tipišką ankstyvųjų viduramžių laikotarpio jotvingių gynybi-
nių objektų konstrukciją. Dėl nedidelio dydžio jos buvo priskiriamos 
vadinamosioms miniatiūrinėms gyvenvietėms. Siekiant apsaugoti 
objektą iš lengviausiai prieinamos pietų pusės, kalno papėdėje buvo 
iškastas gynybinis griovys, pripildytas iš kaimyninės kalvos atplau-
kiančio sraunaus upokšnio vandens. Jis išteka iš nedidelio ežerėlio, 
kurio vietoje dabar yra durpės. Vandens srovė užpildė griovį ir tekėjo 
į Dusios upę iš kalvos rytų ir vakarų pusių. Tokiu būdu gyvenvietė 
buvo veiksmingai apsaugota iš lengviausiai pasiekiamų pusių. Kaip ir 
kitose jotvingių miniatiūrinėse gyvenvietėse, šioje gyvenvietėje taip 
pat niekas negyveno. Ji buvo skirta tik gynybiniams tikslams ir religi-
nėms apeigoms atlikti. Taigi kur gyveno dabartinio Jonaraisčio nauja-
kuriai? Tikėtiną kaimo lokalizaciją galima „pamatyti“ ankstyvą pava-
sarį, žvelgiant nuo kalvos į šiaurę, dabartinių Jonaraisčio pastatų link. 

ZDZISłAW ZAbOROWSKI

Jotvingių piliakalnis Jonaraistyje
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Upės slėnyje pastebėsime didelę salą, iš visų pusių apsuptą šlapynių. 
Topografiniame žemėlapyje sala yra širdies formos. Jos paviršiuje 
gausu derlingų upės suneštų nuosėdų, todėl vasarą ji būna gausiai ap-
augusi augmenija, ir tuomet sunku ją įžvelgti. Anksčiau, kai čia buvo 
kiaulidės ir tvartai, sunku buvo įvertinti tai, kad ši vieta puikiai tinka 
apgyvendinimui. Tik dabar sala atskleidžia savo prarastą žavesį. Taigi 
kaip senovėje čia atrodė gyvenimas? Turbūt tais neramiais laikais 
buvo gerai vertinamos natūralios kalvos gynybinės savybės ir šalia 
esanti sala, kurią supo srauniai tekanti upė. Apsigyventi skatino ir keli 
virš upės slėnio dugno esantys ežerėliai. Tuometiniams ūkininkams 
svarbi buvo taip pat derlinga salos žemė ir pievos upės slėnyje. būtina 
paminėti dar vieną šios vietos privalumą, itin svarbų saugumo ir van-
dens prieinamumo požiūriu. Kadaise Jonaraisčio gyventojai galėjo 
laisvai reguliuoti upės vandens lygį, siekdami riboti jo nutekėjimą va-
sarą ir užpildyti vandeniu natūraliai susidariusias upės atšakas, ski-
riančias salą nuo sausumos. Tai nebuvo sudėtinga padaryti dėl gilaus 
ir siauro slėnio, kuriuo upė ištekėdavo iš pelkėto Jonaraisčio nužemi-
nimo. Dabar upė vis dar teka tuo pačiu slėniu, taigi galima įvertinti, 
kaip lengva buvo reguliuoti jos tekėjimą. Verta taip pat atkreipti dė-
mesį į pačią slėnio aplinką, kurioje gausu uolų ir akmenų. Jie galėjo 
būti naudojami upės vandeniui sustabdyti ir kitiems tikslams. Kadangi 

JONARAISTIS – PASAULIO PAKRAŠTyS
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čia buvo gyvenvietė, tai žmonės turėjo kažkur laidoti savo mirusiuo-
sius. Taigi ar slėnyje gulintys akmenys gali byloti apie buvusius pilka-
pius, kuriuose buvo laidojami mirusiųjų  pelenai? būtent toks laidoji-
mo būdas buvo paplitęs iki VII m. e. a. tarp vietos gyventojų, 
priklausiusių vakarų baltų genčiai. Tačiau jeigu gyvenvietė veikė vė-
lesniu laikotarpiu, kai išnyko šis mirusiųjų laidojimo būdas, tuomet 
akmeninė slėnio aplinka galėjo būti tinkama vieta, kurioje sudegintų 
mirusiųjų pelenai būdavo išbarstomi į šventą Dusios upę, kad, pagal 
tikėjimą, sielos po apvalymo keliautų į Anapilį. Spėjama, kad apie tai 
byloja kaulų ir senų medžių liekanos, išlikusios ant akmeninių upės 
vagos grindinių. Jotvingių teritorijoje neaptinkamos kapavietės, atsi-
radusios po VII m. e. a., bet žinomos to laikotarpio gyvenvietės.

Kas buvo senieji Jonaraisčio naujakuriai, galima spręsti iš panašių 
mūsų regione esančių objektų žinių ir tyrimų. be abejo, ankstyvaisiais 
viduramžiais (VII–XIV a.) šiuolaikinio Jonaraisčio vietoje buvęs kai-
mas jotvingių, tiksliau tariant, dainuvių, nes taip buvo vadinama prie 
Galadusio ežero gyvenusių jotvingių gentis. Kaime galėjo gyventi apie 
30–50 žmonių, kurie priklausė tos pačios giminės grupei. Čia buvo 
keliolika saloje pastatytų medinių namų, įkurtų apatinėje gyvenvie-
tės dalyje ir ant plokščio netoliese esančio šlaito paviršiaus, kuriame 

ZDZISłAW ZAbOROWSKI

Slėnyje gulintys akmenys gali byloti apie buvusius pilkapius
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šiuo metu auga sodas, o centre esąs mažas tvenkinys. Panašiai kaip 
ir šiuo metu, čia gyveno žemdirbiai, kurie augino gyvulius ir javus. 
Gyventojai turėjo karvių, avių, ožkų, laukinių arklių – tarpanų, galbūt 
prijaukintų ančių ir žąsų. Sėjo kviečius, miežius, rugius, soras. Nukirs-
tus javus laikė didžiuliuose moliniuose ąsočiuose po žeme prie savo 
namų arba giliose moliu išlipdytose olose. Maisto pasirūpindavo me-
džiodami laukinius gyvūnus ir gretimuose ežeruose gaudydami žuvis. 
Moterys užsiimdavo avių vilnos perdirbimu ir audė iš jos drabužius. 
Vyrai iš medžio, odos ir augalinio pluošto gamino ūkio įrankius. Spė-
jama, kad čia galėjo veikti pelkėse išgaunamos pelkių rūdos liejyklos 
ir buvo gaminami įrankiai bei ginklai, nes šia gavybine veikla užsi-
imdavo ir panašių regiono gyvenviečių gyventojai. Kelis kartus per 
metus savo produktus ir žemės ūkio derlių jie iškeisdavo turguose, ku-
rie vyko dideliuose anuomet regiono centruose: Rudaminoje, Paseinė-
liuose, Eglinėje ir Šiurpiluose. Tikėtina, kad dabartiniame Jonaraistyje 
gyvenantys žmonės atvyko čia iš didelio gyvenviečių centro apylin-
kių, kur didžiausias kaimas buvo Rudamina, esanti netoliese dabarti-
nių Lazdijų. Tais laikais būtent Rudamina buvo pagrindinė vieta, nuo 
kurios plėsdavosi apgyvendinami plotai Dusios ežero link rytuose ir 
Galadusio ežero link vakaruose. Rudaminos gyvenvietė, viduramžiais 
saugojusi didžiulį Kirsnos dvarą, saugojo nuo galimo vikingų, Haličo 
Rusios, Mazovijos ar Kryžiuočių ordino puolimo. Kryžiuočių kroniko-
se minima, kad būtent Kirsnos dvaras labiausiai priešinosi Ordinui ir 
ilgiausiai gynė savo nepriklausomybę jotvingių žemėje.

Galadusio ežero apylinkėse iki šiol žinomos tik dvi gyvenvietės su 
kaimų objektais, esančios buniškiuose ir Ūdininkuose, ežero rytų pu-
sėje. Į vakarus nuo Galadusio ežero iki šiol tokių gyvenviečių nerasta. 
Taigi Jonaraisčio gyvenvietė leistų papildyti žinias apie dainuvių gy-
venviečių paplitimą Galadusio ežero rajone.

JONARAISTIS – PASAULIO PAKRAŠTyS
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GINTARAS LUČINSKAS

ROMOS MONETų RADINIAI DZŪKIJOJE

Monetų radiniai yra svarbiausias numizmatikos ir ūkio istorijos 
šaltinis. Dažnai jais remiasi archeologijos ir kitų istorijos mokslo šakų 
specialistai. Nepaisant to, monetų radinių kaip istorijos šaltinio reikš-
mė buvo įvertinta, palyginus, vėlai. Kur kas anksčiau monetų lobiai 
tapo teisės objektu.

Pirmą kartą apie tokius lobius buvo prabilta Lietuvos Antraja-
me statute, išleistame 1566 m. Jo 20 straipsnio 9 skyrius reguliavo 
lobių nuosavybės klausimą. Pagal jį lobis priklausė radėjui tuo atveju, 
jei buvo aptiktas jam priklausančioje žemėje. Svetimoje žemėje rastu 
lobiu reikėjo dalintis perpus su žemės savininku. Kadangi žemė pri-
klausė valstybei, bažnytinėms institucijoms ir bajorijai, tai valstiečiai 
geriausiu atveju galėjo pretenduoti tik į pusę rasto lobio. Tai skati-
no lobius nuslėpti. Už lobio nuslėpimą grėsė mirties bausmė. 1730 m. 
mirties bausme buvo nubausti sutuoktiniai Laureckai, tais pačiais me-
tais iškasę lobį budrikių kaime netoli Rietavo.

Lietuvos statutas Rusijos okupuotoje Lietuvoje galiojo iki  
1840 m. Suvalkijoje iki 1808 m. veikė Prūsijos įstatymai, o vėliau – 
Napoleono kodeksas. Lobių nuosavybės klausimo sprendimas oku-
puotoje Lietuvoje nepasikeitė. Už rastą lobį valstybinėje žemėje ra-
dėjas galėjo gauti premiją. Nuosavoje žemėje rastą lobį iš savininko 
galėjo išpirkti valstybė.

Nuo 1850 m. Lenkijos karalystėje rasti lobiai turėjo būti prista-
tomi į kalyklą, kur būdavo įvertinami ir registruojami. Nuo 1859 m. 
lobius ėmė registruoti ir vertinti Imperatoriškoji archeologijos komi-
sija Sankt Peterburge. Nevertingos lobio monetos dažniausiai būda-
vo grąžinamos radėjui arba siunčiamos į kalyklą perlydyti. Vertingos 

GINTARAS LUČINSKAS



21

monetos patekdavo į Ermitažą, Varšuvos universitetą ar kitas senienas 
kaupiančias institucijas. 

1856 m. Vilniaus generalinio gubernatoriaus įsaku visi lobiai, 
rasti Vilniaus, Kauno, Gardino ir Minsko gubernijose, turėjo būti pri-
statomi laikinajai archeologijos komisijai į Vilnių. Kadangi 1865 m. 
šios komisijos veikla buvo sustabdyta, didžioji dalis radinių vėl buvo 
siunčiama į Sankt Peterburgą. 1887 m. Kauno gubernatorius išleido 
įsaką, kuriame reikalavo jo gubernijoje rastus lobius siųsti į Kauno 
statistikos komitetą. 

Žinių apie lobius rinkimas suaktyvėjo 1884 m., Vilniaus senienų 
muziejuje pradėjus dirbti F. V. Pokrovskiui. Matyt, nuo to laiko Vil-
niaus senienų muziejuje imta sistemingai kaupti lobius. 1915 m. į Ru-
miancevo muziejų Maskvoje buvo išvežti 38 Vilniaus senienų muzie-
juje buvę lobiai, kuriuose buvo 9 061 moneta.

Paskelbus Lietuvos nepriklausomybę, 1919 m. buvo įsteigta Vals-
tybės archeologijos komisija. Ji priėmė praeities paminklų apsaugos 
įstatymą. Visi Lietuvoje rasti lobiai turėjo būti pristatomi komisijai tir-
ti. Lietuvos civilinio kodekso 430, 538, 539 straipsniuose buvo rašoma, 
kad radėjui už vertingą lobį turėjo būti sumokama atsižvelgiant į jo 
istorinę ir materialinę vertę.

Iki 1936 m. lobiai kaupti Kauno miesto muziejuje, valstybiniame 
muziejuje ir provincijos muziejuose. Nuo 1936 m. dauguma lobių pa-
tekdavo į Vytauto Didžiojo kultūros muziejų. Nėra jokios informaci-
jos, kaip buvo Lenkijos okupuotame Vilniaus krašte.

Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, jos teritorijoje ėmė galioti 
sovietiniai įstatymai, lobiai buvo paskelbti valstybės nuosavybe, jie 
turėjo būti pristatomi į finansines institucijas. Radėjas galėjo gauti  
25 proc. lobio vertės dydžio premiją. Okupacijos metu lobiai kaupti 
visuose istorinio profilio muziejuose.

Reikia pažymėti, kad, nežiūrint XIX a. ir XX a. pirmosios pusės 
įstatymų liberalumo, į muziejus lobiai patekdavo labai retai. Dauguma 
visuomenės buvo tamsi ir neraštinga, slegiama nepasitikėjimo valsty-
bės valdžia, kuri buvo abejinga monetų lobiams. Mokslo atstovų buvo 
nedaug, todėl jie negalėjo paveikti nei visuomenės, nei valdžios. Situ-
acija nežymiai pasikeitė ir dabar.

1387 m. pasirodė pirmosios lietuviškos monetos. Netrukus su-
kaupti ir jų pirmieji lobiai. Klasikinis lobis – tai paslėptos santaupos 
„žemės banke“, tačiau randama ir pavienių pamestų ar į žmonių ka-
pus įdėtų monetų. Daug žinių apie monetų radinius sukaupta XIX ir  
XX a. periodinėje spaudoje, daug žinių dar saugo žmonių atmintis.

ROMOS MONETų RADINIAI DZŪKIJOJE
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Nors Dzūkijos 41 vietovėje rasta 1392–1799 m. įvairių valstybių 
monetų lobių, šioje publikacijoje aprašomi tik buvusios Romos impe-
rijos monetų radiniai.

1931 m. archeologas Petras Tarasenka leidinyje apie Alytaus aps-
kritį, aprašydamas vietoves, paminėjo ir Romos monetų radimvietes: 

Europoje plačiai paplitus II–IV a. Romėnų kultūrai, ši kultūra 
irgi pasiekė Alytaus apskritį, deja, tik labai kukliai, nes iš jų kultūros 
padarinių buvo rasta tik kelios varinės monetos Čižiūnuose (Daugų 
valsč.) ir Nemaniūnuose (Birštono valsč.). 

1937 m. gruodžio 13 d. laikraštyje „Lietuvos aidas“ rašoma:
<...> Šiemet netoli piliakalnio, kairiame Punelės upokšnio kran-

te, visai atsitiktinai buvo užtikti seni kapai. Kapus atrado mokytojai 
Balys Nemickas ir Pranas Verba. Juodu viename nedideliame pušy-
nėlyje smėlyje atrado supiltą krūvą žmonių kaulų. Dalis kaulų buvo 
suakmenėję. Netoliese šių kapų vienas Butrimonių gyventojas radęs 
įvairių pinigų, tarp kurių buvo ir Romos laikų monetų. Romos laikų 
monetos buvo labai senos. Žinovų teigimu, tai buvę IV-ojo amžiaus 
pinigai. <...>

2000 m. Lietuvos Nacionalinio muziejaus leidžiamame leidinyje 
„Numizmatika“ rašoma:

Pastaraisiais metais Lietuvos nacionalinio muziejaus Numizma-
tikos skyriaus fondus papildė kelios Romos monetos, rastos įvairiose 
respublikos vietose. 

Apie 1930–1935 m. ariant bulvių lauką Mankūnuose (Alytaus 
apskr. Miroslavo valsč.) rasta žalvarinė romėniška moneta. Prieš 
keliolika metų ši moneta pateko į kraštotyrininko, buvusio „Saulės“ 
kolūkio pirmininko Jono Juravičiaus rankas. 1985 m. J. Juravičius šią 
monetą perdavė muziejui (LNM, Nr. 11567).

Moneta radėjų gerokai nudilinta, nutrinta. Ji nustatyta pagal  
H. Matinglio Britų muziejaus katalogą (Vol. 4. P. 519. Pl. 71:1).

Mankūnuose rasta moneta yra Marko Aurelijaus (161–180 m.) 
sestercijus.

Aversas: legenda ...AESMAVREL... Imperatoriaus biustas į de-
šinę.

Reversas: legenda ...DAVG... Stovintys vienas prieš kitą Markas 
Aurelijus ir Liucijus Veras.

Monetos skersmuo – 3,1 cm, svoris – 20,81 g, ašių santykis – ↑ . 
Moneta kaldinta apie 161 m., išsilaikiusi blogai.

Ši moneta papildo negausius Romos monetų radinius Pietų Lie-
tuvoje ir Užnemunėje. Iki šiol dabartiniame Alytaus rajone buvo ži-
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nomi tik du radiniai. Dar XIX a. leidinyje minima, kad kapinyne ne-
toli Alytaus rastas Nerono (54–68 m.) medalionas. 1937 m. gruodžio 
13 d. laikraštyje „Lietuvos aidas“ nurodyta, kad Punioje rasta IV a. 
Romos monetų. Deja, monetos neišliko, ir tas radinys kelia abejonių.

Užnemunėje žinomos dar kelios Romos monetų radimo vietos. 
Tai netoli Marijampolės rasti žalvariniai Antonino Pijaus (138–161) 
ir Marko Aurelijaus medalionai; Smalininkuose, Marijampolės raj. 
rastas Romos monetų lobis, kuriame aptikta Konstantino I (306–337) 
moneta, kaldinta Sirijos provincijoje, Antiochijoje. Pavienių Romos 
monetų aptikta Vilkaviškio, Kauno rajonuose, o Ramoniškiuose, Ša-
kių raj., monetos rastos kapinyne. Kaune, Aleksoto priemiestyje, bei 
Pajevonyse, Vilkaviškio raj., rasta ir sidabrinių romėniškų monetų.

Romos monetų radiniai Užnemunėje rodo Nemuno, kaip vidaus 
prekybinio kelio, reikšmę Lietuvos gyventojams. Matyt, Nemunu 
Romos monetos į Užnemunę patekdavo iš Vakarų Lietuvos, kurios 
gyventojai palaikė glaudžiausius ryšius su Romos imperijos provin-
cijomis.

Mankūnų radinys vertingas ir kitu požiūriu. Jis papildo žinias 
apie Užnemunės apgyvendinimą pirmaisiais m. e. amžiais. Galimas 
daiktas, kad Miroslavo apylinkėse tuo metu buvo gyvenvietė, kol kas 
archeologų dar neužfiksuota.

Mankūnų radinys papildė Romos monetų radimo vietų sąrašą 
Lietuvoje. Šiuo metu žinomos 86 neabejotinos Romos monetų radimo 
vietos, kuriose rasta daugiau kaip 1 200 monetų. Daugiausia rasta 
Antoninų (96–192 m.) valdymo laikais kaldintų monetų, tarp jų Mar-

Romos imperatoriaus Marko Aurelijaus (161–180 m.) sestercijus, rastas  
Mankūnų k., Alytaus apskr. Nuotrauka iš leidinio: Numizmatika. Nr. 1. Vilnius, 
2000, p. 63
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ko Aurelijaus – net 32 radimo vietos. Tarp 235–253 m. kaldintų mone-
tų vyrauja Gordiano II monetos. Jų rasta 12 radimo vietų.

Šių eilučių autoriui internete, viename iš numizmatų forumų, teko 
skaityti informaciją, kad Alytaus raj., Krokialaukio seniūnijoje, Aniš-
kio miško apylinkėse 2 skirtingi asmenys surado 2 Romos monetas: 
Antonino Pijaus (138–161 m.) žalvarinį sestercijų (rasta 2013 m.) ir 
Antonino Pijaus (138–161 m.) žmonos Faustinos I žalvarinį sestercijų 
(rasta 2014 m.).

Leidinio skaitytojams pateikiame Punsko „ambasadoriaus“ Lie-
tuvoje, kolekcininko Jono Juravičiaus prisiminimus apie tai, kaip Ro-
mos moneta jam padėjo tapti Vilniaus universiteto studentu.

Markas Aurelijus mane priima mokytis

1984 metais nuvežiau dokumentus į Vilniaus universitetą. No-
rėjau studijuoti istoriją, svajojau pagilinti Lietuvos istorijos žinias. 
Buvau baigęs aukštąjį mokslą, todėl priėmimo komisija pasiuntė pas 
prorektorių Sudavičių. Turintiems aukštąjį išsilavinimą stojamųjų 
egzaminų laikyti nereikėdavo. Ar leisti mokytis, spręsdavo vienas 
prorektorius. Buvau paklaustas, kokį darbą dirbu. Tada dirbau ko-

Gintaras Lučinskas ir Jonas Juravičius prie Seinų „Lietuvių namų“. 2014 09 14. 
Nuotr. iš G. Lučinsko archyvo

GINTARAS LUČINSKAS
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lūkio pirmininku. Ir gavau trumpą drūtą atsakymą: dirbant kolūkio 
pirmininku istorijos žinių nereikia.

Sekančiais metais vėl bandau laimę. Ir vėl mane siunčia pas 
tą patį prorektorių. Atrodė, kad visus metus jis manęs tik ir laukė.  
Į mano pasisveikinimą sekė klausimas, ar dar dirbu kolūkio pirmi-
ninku? Šį kartą turėjau išklausyti paskaitą apie mokslus kapitalisti-
nėse ir socialistinėse šalyse. Socialistinėse šalyse mokslas nemoka-
mas, todėl valstybė bereikalingai leistų pinigus mane mokydama, o aš 
tų žinių kolūkyje nepritaikysiu. Jeigu tai būtų kapitalistinėje šalyje, 
tai aš sumokėjęs už mokslą, galėčiau mokytis, kur tik panorėjęs.

Tais pačiais metais sulaukiau svečių iš Vilniaus universiteto. Du 
iš jų prisimenu: Istorijos fakulteto prodekaną Sigitą Jegelevičių ir 
dėstytoją Mykolą Michelbertą. Atvažiavo jie aplankyti mano asmeni-
nio muziejaus ir po ilgos viešnagės užsiminė, būk tai aš turiu romė-
nišką monetą. Parodžiau monetą ir numizmatikos knygelę, išleistą 
Lvove, kurioje buvo ir mano turimos monetos nuotrauka.

Paprašius, ar aš neperleisčiau monetos Vilniaus universitetui, 
pasakiau, kad universitetui reiškiu antipatiją. Du kartus norėjau 
įstoti mokytis ir nesėkmingai.

Praėjus savaitei mane vėl aplankė universiteto darbuotojai. Da-
bar kalba buvo trumpa: šiandien duodi monetą, rytoj gali būti stu-
dentas. Sandėris įvyko, universiteto vyrai žodžio laikėsi.

Dėka Romos imperatoriaus Marko Aurelijaus (161–180 m.) aš 
buvau priimtas mokytis į Vilniaus universitetą.

O dabar apie monetos radimo istoriją. Apie 1930–1935 metus, 
pavasarį, sodinant bulves, Mankūnų kaime (dabar Alytaus raj., Mi-
roslavo seniūnija) mergaitė Bronė Kančytė (ištekėjusi tapo Kašelio-
niene), mesdama į vagas bulves, rado monetą. Šią monetą moteris 
daugiau kaip 40 metų išlaikė, kur nors nenumetusi, nors ši moneta 
jai neturėjo jokios reikšmės. Dirbo ji valytoja kolūkio mechaninėse 
dirbtuvėse.

Mankūnų kaimo gyventojas Emilius Burneika pasakojo, kad jis, 
statydamas namą Mankūnų kaime, kasdamas pamatus, atkasė taisy-
klingai sudėliotas akmenų krūsnis. Nuo Mankūnų kaimo už 2 km buvo 
išlikę civilizacijos nepaliesti senieji jotvingių kapai. Apie 1985 metus 
Eugenijus Svetikas atliko archeologinius kasinėjimus šiame kapinyne.

Istorikas Mykolas Michelbertas knygoje „Senovės Lietuvos ry-
šiai su Romos imperija“ tvirto atsakymo neduoda, kam buvo mūsų 
protėviams reikalingos Romos monetos, juk piniginių ryšių tada ne-
turėjome. Gal monetos naudotos vietoje talismanų?

ROMOS MONETų RADINIAI DZŪKIJOJE
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Manytina, kad šioje publikacijoje pristatomi Romos monetų ra-
diniai Dzūkijoje padės išplėsti mūsų žinias apie Lietuvos gyventojų 
prekybinius ryšius su Romos imperija.
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JOTVINGIų PĖDSAKų bALTARUSIJOJE 
bEIEŠKANT

Šiandien ieškome jotvingių gyvenamųjų vietų pėdsakų. Lankan-
tis Gardino miesto Stepono batoro pilyje įsikūrusiame muziejuje gidai 
pasakoja visų pirma apie tai, kad pirmieji Gardino gyventojai buvo 
jotvingiai. 

1897 metais carinė Rusija pirmą kartą vykdė visuotiną gyventojų 
surašymą. Gardino gubernijoje jotvingiais save laikė 30 000 gyvento-
jų. 

Į pietus nuo Gardino, Svisločiaus ir Valkavisko rajonuose, aptikau 
keturias gyvenvietes jotvingių pavadinimu.  

Dabartinėje bresto srityje esančiuose senuose archyvuose  
prof. Kamuntavičienė surado informaciją, kad XVII a. gyveno gyven-
tojai, neišpažįstantys nei katalikų, nei stačiatikių religijos. Save jie va-
dino ,,Senoji Lietuva“. Manoma, kad tai buvo jotvingių kaimai. 

Ruošdamas medžiagą apie baltarusijos Juravičių vietovę, radau 
tik vieną paminėjimą apie jotvingius: ,,Kijevo Rusią valdant kuni-
gaikščiui Vladimirui 983 metais buvo minimas žygis, kurio metu buvo 
užpulti gyventojai ties bugu ir jotvingiai.“

Prieš kelerius metus perskaičiau baltarusių istorijos mokslų dak-
taro Vladimiro Isajenkos knygą  ,,Juravičiai prie Pripetės“. Sudomino 
knygos pavadinimas, todėl pradėjau susirašinėti su Juravičių viduri-
nės mokyklos direktore Ana Chomenkova. Gavau kvietimą į svečius. 
buvo pažadėtas ekskursijos vadovas ir daug lankytinų vietų.

***
Pirmą kartą nuvažiavęs į šį kaimą užėjau į pirmą pasitaikiusį 

namą paklausti, kaip ją, direktorę, surasti. Namo šeimininkė pensinin-
kė man pasakė: „Važiuok tiesiai pro kavinę ,,Lietuvis“, po to pagal ro-
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Prie Juravičių vietovės lentos

dyklę ,,Kaimo turizmo sodyba pas lietuvį“ ir prie pat ežero ,,Lietuvis“. 
Nustebau, kad nuvažiavęs 600 kilometrų nuo Lietuvos sienos, randu 
lietuviškų pėdsakų. Pamačiusi mano nusistebėjimą, senutė pradėjo 
aiškinti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) istoriją. Paaiškė-
jo, kad ji daug metų dirbo mokyklos valgykloje, o senosios Lietuvos 
istoriją žino iš savo senelio pasakojimų, taigi perduodavo ją iš kartos 
į kartą, nes tuo metu istorijos vadovėliuose jokios informacijos apie 
LDK nebuvo.

Mokykla vakar ir šiandien

1717–1756 metais Juravičiuose pastatyta didelė bažnyčia su pas-
tatu kolegijai. Mokykloje dėstė jėzuitai. Tai buvo nemokama mokykla, 
jos lygis buvo aukštas. Tada dar nebuvo reikalaujama, kad mokiniai 
būtų katalikai arba išpažintų kitą tikėjimą. Nesvarbi buvo priklauso-
mybė didikų ar dvasininkų luomui. Toje mokykloje galėjo mokytis 
valstiečių ir miestiečių vaikai. Pradžios mokykloje vaikai buvo moko-
mi gimtąja kalba, kol išmokdavo lotynų kalbą. baigę pradinę moky-
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klą, vaikai kolegijoje turėjo mokytis penkerius metus, o norintys tęsti 
mokslą – dar trejus metus. Kandidatai į vienuolynus turėjo dar baigti 
ketverių metų filosofijos studijas. Kolegijoje jaunuoliai, besiruošiantys 
būti vienuoliais, mokėsi 15–16 metų. Pamokos buvo vedamos priei-
namai, paprastai ir suprantamai. Auklėtiniams organizuotos ekskur-
sijos, sporto užsiėmimai, dramos teatro vaidinimai, pateiktos žinios, 
panaudotos praktikoje. Pirmas Juravičių mokyklos mokytojas jėzuitas  
prof. Mykolas beli iš Italijos. 

Taip XVII–XVIII a. Polesėje, Juravičiuose susikūrė plačiai žino-
mas, reikšmingas švietimo ir kultūros centras. Prieš Černobylio trage-
diją Juravičių vidurinėje mokykloje mokėsi daugiau kaip 600 mokinių, 
paralelinių klasių buvo po 2–3. Mokytojai turėjo daug darbo, todėl 
buvo pastatyta nauja mokykla. Dabar vaikščiodami po atnaujintą mo-
kyklą, randame tik 120 mokinių.

Ankstesnis šios mokyklos direktorius Isajevas buvo matematikas. 
Jis itin susižavėjo kasmetiniais archeologiniais kasinėjimais, vykdo-
mais šioje gyvenvietėje, todėl dalyvaudavo juose per vasaros atosto-
gas, jais sudomino ir savo mokinius. Archeologai šioje gyvenvietėje 
aptiko mamutų kaulų. Dalį jų išvežė į Minską, kitus eksponuoja mo-
kykloje. Direktorius tapo istorijos mokslų daktaru ir tolesnį istoriko 
darbą tęsė Minsko istorijos institute. 

Daugelis prieš keliolika metų dirbusių Juravičių mokyklos pe-
dagogų, kurie kilę iš šio kaimo, baigę mokslus grįžo į tėviškę. Dabar 
jų liko vos vienas kitas, sulaukė pensinio amžiaus, o mokytojų vai-
kai pasirinkdavo medikų specialybę. Daugelis pedagogų atvažiuoja iš 
rajono centro, esančio už 30 kilometrų, Tiesa, pastaruoju metu mo-
kinių padaugėjo dėl čia apsigyvenusių romų. Kaip aiškina mokyklos 
direktorė, iš vaikų mokslininkų nebus. Jiems keliami du reikalavimai: 
lankyti mokyklą ir gerai elgtis. Šiuos reikalavimus romų vaikai vykdo. 
Jų gyvenimo sąlygos įvairios. Kai kurios šeimos gyvena pasiturinčiai, 
namuose grindys ir sienos išklotos kilimais, kambaryje didžiausias te-
levizorius, kompiuteris.

Po karo kaime buvusios kolegijos patalpose veikė dar viena mo-
kykla, tai specialioji mokykla – internatas. Joje mokėsi vaikai, per karą 
netekę tėvų, našlaičiai. Šalia buvusios specialiosios mokyklos gyvena 
vienintelis likęs tos mokyklos mokytojas. Jis pasakoja, kad gimė kito-
je baltarusijos pusėje, 1943 m. buvo mobilizuotas į Raudonąją armiją 
ir tuoj pasiųstas į frontą. Jis nukeliavo iki berlyno, buvo kelis kartus 
sužeistas. Po karo, 1953 m., vėl pašauktas į karinius mokymus, tarsi 
per karą nebūtų išmokęs kariauti. „Tris mėnesius mokė mus Lietuvoje, 
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prie Šiaulių. Gyvenome pusbadžiu, todėl sekmadieniais išleisdavo iš 
kareivinių ir eidavome pas vietinius gyventojus prašyti maisto. Nuo 
tada turiu gerų prisiminimų apie Lietuvos žmones. Į šiuos mokymus 
buvo pašauktas šios specialiosios mokyklos direktorius, kuris mane 
prikalbino atvykti į mokyklą dirbti. Direktorius buvo žydas ir jis suge-
bėjo valdžiai įrodyti, kad čia mokosi nusikaltėliai. Mums, mokytojams, 
aiškino, jog tai būtina įrodinėti, nes specialiosioms mokykloms skiria-
mas didesnis finansavimas. Per daugelį darbo metų šioje mokykloje 
nekonfliktavau su mokiniais ir, kiek žinau, jie išėję į gyvenimą, buvo 
labai geri žmones. Čia, prie pat mokyklos, stovėjo didelė, aukšta mū-
rinė bažnyčia. Tokių puošnių bažnyčių  baltarusijoje buvo aštuonios. 
Ateizmo laikais šią bažnyčią norėta susprogdinti, bet būtų nukentėjęs 
čia pat stovintis mokyklos pastatas. Ateistinio darbo ėmėsi mokyklos 
direktorius. Jis vertė mokinius bažnyčios viduje ardyti grindis iš ta-
šytų akmenų, lupti sienų dekorą. Vietiniai gyventojai nagų nepriki-
šo. bažnyčios medžiagas pirko miestiečiai, pinigai ėjo į direktoriaus 
kišenę. Išpardavus bažnyčios turtą, direktoriaus nurodymu mokiniai 
turėjo ardyti viršuje esančias plytas. 1958 metais įvyko nelaimingas 
atsitikimas – mokinys, ardydamas plytas, nukrito nuo sienos ir žuvo. 
Mokykla-internatas buvo uždaryta, o direktorius, prisirinkęs pinigų, 
išvyko nežinoma  kryptimi, iš bažnyčios palikęs vaiduokliškus griu-
vėsius.“

Gyvenvietės perlas – bažnyčia

Norėdamas atgaivinti karo nunioktas gyvenvietes, LDK karalius 
Sobieskis 1683 m. Juravičiams suteikė miesto teises. Laisvai preky-
bai ir turgums miestelyje privilegijas suteikė karalius Augustas II  
1727 metais. 1717–1756 m. Juravičiuose buvo pastatyta didelė ir puoš-
ni bažnyčia – Nesvyžiaus bažnyčios kopija. Tai trijų navų bazilika su 
skliautais, kurių dydis 34x20 m, ir dviem per 26 metrus aukščio bokš-
tais. Kairiajame bokšte įrengtas laikrodis su kurantų melodijomis,  
o dešiniajame – 850 kg varpas. buvo taip pat vienas 240 kg varpas ir 
du po 12 kg. 

Šventovė pastatyta iš plytų, dengta čerpėmis, grindys tašy-
to akmens, o vidus iš medžio. Fasade daug dekoratyvinių elementų. 
Architektai prie bažnyčios suprojektavo ir pastatė vienuolyną. Visas 
kompleksas buvo aptvertas 170x90 m stačiakampiu mūru su aštuo-
niais bokšteliais. Mūro tvoros aukštis 3,5 m, storis – 0,7 metro. bokš-
telių skliauto skersmuo – 4 m, o aukštis 10 m. Šiandien buvusiame 
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Juravičių  bažnyčios griuvėsiai

Juravičių  šventovė LDK laikais
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vienuolyne įsikūręs moterų stačiatikių vienuolynas. Vyksta dideli 
bažnyčios restauravimo darbai. Atnaujinta aptvėrimo mūro siena, 
bažnyčios pastatas jau turi stogą. baltarusijos vyriausybė numačiusi 
Polesėje įrengti turistams „aukso žiedą“.

Trys kaimo tragedijos

1502–1527 m. Krymo totoriai kiekvieną žiemą puolė šias žemes 
ir nuolat nusiaubdavo šį kaimą. Gyventojų beveik neliko. Antrą kartą 
kaimas buvo nusiaubtas per Antrąjį pasaulinį karą. Vokiečiai, užėmę 
Juravičius, darbingus vyrus, kurių nespėjo mobilizuoti į rusų armiją, 
išvežė į Vokietiją darbams. Likę vyrai, bijodami vokiečių, pasitraukė  
į miškus, tapo rusų partizanais. Kaime gyveno didelė žydų bendruo-
menė, apie 400 žmonių. Jie gerai žinojo, kaip vokiečiai elgiasi su kai-
myninėmis jų tautos bendruomenėmis. Aplinkiniuose kaimuose gy-
venę žydai buvo sušaudyti, o šio kaimo gyventojas vokietis pareiškė, 
kad jeigu bus surinktas reikiamas kiekis aukso, Juravičių kaimo žydų 
bendruomenė išliks gyva. Ilgai nelaimėliai rinko auksą, o kai atsiskai-
tė, vokiečiai visus nuvarė prie pat esančios Pripetės upės ir sušaudė. 
Nors vokiečiai mirštančių žydų aimanas slopino užvesto sunkveži-
mio garsais, tai kaimo gyventojus krėtė šiurpas, girdint pasmerktųjų 
šauksmą. Sušaudytųjų kūnus žudikai sumetė į Pripetę. Pasibaigus ka-
rui, Juravičiuose liko gyventi tik seneliai, moterys ir vaikai. Daugelis 
žmonių žuvo fronte, partizanaudami, negrįžo iš tremties Vokietijoje, 
žydų tautybės žmonės buvo išžudyti. 

JONAS JURAVIČIUS

Moterų stačiatikių vienuolynas
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Trečioji kaimo tragedija – Černobylio avarija. Juravičiai nuo 
Ukrainos valstybinės sienos nutolę vos 20 km, o nuo Černobylio – 80 
kilometrų. Iš karto po avarijos niekas neteikė jokios informacijos, apie 
pagalbą net nebuvo kalbų. Visą tiesą gyventojai pirmiausia sužinojo 
iš Vakarų radijo. Mokyklinio amžiaus vaikus priglaudė Anglijos, Vo-
kietijos, Lietuvos ir Latvijos įstaigos. Motinos su mažais vaikais prie-
globstį rado Rusijoje. Šeimoms, kurios savo noru išsikeldavo iš šios 
nelaimės vietos, buvo mokama gera įsikūrimo pašalpa, todėl daugelis 
jų, gavusios pinigus, pradėjo kurtis Vitebsko srityje. Sodybos ištuštė-
jo, tik kai kur pasiliko nusenę vyrai. Dabar kaime kas 3–4 namas negy-
venamas. Daugelis gyventojų sugrįžo, bet grįžti negali tie, kurie gavo 
išeitinę pašalpą. Norėdami sugrįžti, turi grąžinti pinigus, o jų jau seniai 
nėra. Negyvenami namai nėra apleisti (išskyrus jų aplinką), nes vasarą 
į juos sugrįžta buvę šeimininkai ar jų vaikai. Gyventojų sumažėjimą 
gerai atspindi mokinių skaičius mokykloje. Prieš Černobylio avariją 
buvo daugiau kaip 600 mokinių, o dabar jų liko vos 120. Anksčiau 
gyventojų buvo 3000, o dabar liko tik 600. 

Svečiuose pas vienintelį ūkininką 

Mano dėmesį patraukė rodyklė su užrašu ,,Etnografinė lietuvio 
sodyba“, įsikūrusi šiek tiek toliau nuo kaimo, ant Lietuvio ežero kran-
to. Nuvykus teko palaukti, kol atvažiuos italų delegacija. Sodybos šei-
mininko pavardė – Harborgas. Jis ėmė pasakoti apie save. Pradžioje 
kolūkyje dirbo vairuotoju, vėliau tiekėju. Dažnai tekdavo vykti į kai-
myninę Ukrainą ar Moldaviją. ,,Prasidėjus Sovietų Sąjungos griūčiai, 
dideliais kiekiais pirkdavau vyną Moldovoje ir veždavau į baltarusiją, 
o čia jo pareikalavimas ir naudojimas buvo beribis. Kiek pinigų tada 
turėjau, nežinojau, tik žinau, kad daug. Ir pasinaudojau tuo metu vals-
tybės suteikta laisve. Paėmiau 200 hektarų žemės, pasistačiau benzi-
no kolonėlę, išsinuomojau 11 hektarų Lietuvio ežerą, subūriau žvejų 
brigadą, pasistačiau lentpjūvę, atidarau maisto parduotuvę. Išvardi-
jau nesėkmingus užsiėmimus. Atėjęs į valdžią prezidentas Lukašenka 
naftos produktų, brangiųjų metalų ir užsienio valiutos prekybą atėmė 
iš gyventojų ir paliko tik valstybės žinioje, todėl mano benzino kolo-
nėlė stovi tuščia, išdaužytais langais. Žvejų brigada tapo nuostolinga, 
dažnai gamtos sąlygos neleisdavo žvejoti, o brangiausias buvęs eže-
ro įžuvinimas. Žuvų visi norėjo, tik mokėti niekas nenorėjo. Dvejus 
metus ant šio ežero vyko baltarusijos poledinės žūklės varžybos, ku-
rios man irgi nemažai kainavo. Ežero nuomą nutraukiau. Maisto par-
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duotuvėje pirkėjų netrūko, tik bėda ta, kad dauguma prekes imdavo 
į skolą. Skolintis lengva, bet atiduoti sunku. Parduotuvę teko užda-
ryti, nemažai žmonės liko skolingi. Lentpjūvė irgi nuostolinga, nes 
šalia buvo kolūkinė. Jeigu kolūkyje kurią dieną nebūna pirmininko, 
kolūkio lentpjūvė rąstus pjauna už butelį. Prieš 15 metų iš rąstų pa-
stačiau svetainę su pirtimi po vienu stogu. Nemokamai leidžiu vietos 
gyventojams naudotis įvairiomis progomis. Žinau, jie man pavydi, ap-
kalba, tai aš jiems gerinuosi. Mūsų žmonių mentalitetas kitoks negu 
vakarinės baltarusijos gyventojų, juk mes nuo 1918 metų priklausome 
Tarybų Sąjungai. Šių metų pavasarį pratvinus Pripetei, srovė buvo nu-
nešusi šį pastatą. Reikėjo galingos upių technikos jį parplukdyti at-
gal. Tai mano nesėkmės. O sėkmė, kad turiu 200 ha žemės, tarp jos  
120 hektarų derlingos ariamos, 80 hektarų ganyklų. Laikau 100 arklių, 
60 kiaulių, 5 karves. Ant ežero kranto, šalia senosios svetainės-pirties, 
pastačiau naują mūrinę salę, talpinančią 200 žmonių. Ten, prie visos 
šiuolaikinės virtuvės įrangos, pastatytos dvi didelės rusiškos krosnys. 
Kitas dviaukštis – 100 vietų viešbutis. Mokesčių dydžiu nesiskundžiu. 
Tikrintojai atvyksta dažnokai, jų tikrinimai prasideda ir baigiasi šioje 
salėje. Jie nieko nepadeda, bet ir netrukdo. Žmonių darbams, staty-
bai labai trūksta. Duota gyvenimo laisvė per kelerius metus nuvarė  
į kapus visus gyvenvietės girtuoklius. Iš rajono centro darbininkai va-
žiuoja dirbti i Rusiją. Dabar madinga dirbti Rusijoje, o pinigus praleisti 
baltarusijoje“, – pasakoja ponas Harborgas.  

Rodyklė su užrašu ,,Etnografinė lietuvio sodyba“

JONAS JURAVIČIUS
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Harborgas buvo privertas abu sūnus palikti savo ūkyje, nors vie-
nas jų turi aukštąjį išsilavinimą, visiškai nesusijusį su žemės ūkiu. Pa-
dejavo, kad nuo sunkaus darbo pradėjo šlubuoti sveikata, bet matėsi 
didelis jo optimizmas. Jis sakė, kad ūkininkavimo pradžioje labai jautė 
visuomenės antipatiją, jau nekalbant apie kolūkio pirmininko, rajono 
vadovų tiesiog niekinamą požiūrį. Tačiau jau keleri metai, kai tie pa-
tys vadovai dažnai veža pas jį užsienio delegacijas, maloniai spaudžia 
ponui Harborgui ranką ir negaili pagyrimų. Nors, ką jie galvoja, ne-
žinau...  

Paklausiau šeimininko, kodėl šią sodybą pavadino ,,Etnografinė 
lietuvio sodyba“? Juk Lietuva už 600 kilometrų? ,,Dabartinė Lietuva 
mums yra tolima užsienio šalis. Visai šalia Ukraina, bet kaimynų pa-
dėtis blogesnė negu baltarusijoje, ir mes ja nesidomime. Mes norime 
parodyti, ypač atvykėliams iš svetur, kad gyvenome LDK. Gyvenvie-
tėje kavinė pavadinta ,,Lietuvio“ vardu, mano sodyba stovi ant ežero, 
kurio pavadinimas „Lietuvis“, kranto. Ežeras susidarė prieš kelis šim-
tmečius Pripetės senvagėje. Padavimas byloja, kad šiame ežere nu-
skendo LDK karys, todėl ir pavadinimas toks. Iš tiesų čia stovėjo LDK 
karių pulkas, kuris saugojo valstybę nuo Krymo totorių užpuolimų. 
Vėliau šios vietos gyventojai gynėsi nuo Ukrainos kazokų. Mes tuo 
Lietuvos laikotarpiu didžiuojamės, juk dabartinė baltarusija buvo LDK 

Prie etnografinės lietuvio sodybos
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širdis, valstybės centras. Jaudinausi, kai baltarusijos istorikai pradėjo 
įrodinėti, kad LDK didikai – baltarusių tautybės. Tai buvo ir jūsų, ir 
mūsų, ir ukrainiečių vadai bei didikai. Rajono vadovai ilgai prašė, kad 
pakeisčiau sodybos pavadinimą, siūlė pavadinti ,,pas Tamarą“, toks 
mano žmonos vardas, bet dabar jau apsiprato su esamu pavadinimu.“ 

Gerą įspūdį man paliko vienintelis šio krašto ūkininkas, turin-
tis tiek daug optimizmo. baltarusijos kaimo gyventojai gal tik duo-
ną parduotuvėje perka, maistą gaminasi patys namuose. Šio ūkinin-
ko paslaugų vietiniams gyventojams neprireikia, rajono centras už  
30 kilometrų, aplinkui miškai ir juose įsikūrę kaimeliai, netoli Ukraina, 
kurios piliečiai į baltarusiją nevažiuoja. be to, baltarusijos gyventojai 
taip švenčių nešvenčia kaip mes, lietuviai.

Jonas Juravičius

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. įkū-
rė 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.

Straipsnio autorius prie užkandinės „Lietuvis“

JONAS JURAVIČIUS
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1565 METų GARDINO bAJORų VARDAI  
IR LIETUVIŠKI ASMENVARDŽIAI

Šis straipsnis yra antras straipsnių cikle apie 1565 metų LDK 
kariuomenės surašymo Gardino pavieto bajorų vardyną. Istorijos pa-
veldo metraštyje „Terra Jatwezenorum“ 2018 m. pirmoje dalyje buvo 
išspausdintas pirmasis šio ciklo straipsnis „Kaip 1565 metais vadino 
Gardino pavieto bajorus“ (Čirūnaitė, 2018). Šiame straipsnyje buvo 
aptarta 1565 metų Gardino pavieto bajorų vėliavos struktūra, išvardy-
ti į kariuomenę siunčiamų bajorų šeimos narių, taip pat tarnų užrašy-
mo būdai, ištirti bajorų – vyrų ir moterų – įvardijimo tipai, kurie pagal 
asmenvardžių santykį suskirstyti į įvardijimo būdus, taip pat aprašyta 
vyrų ir moterų įvardijimo struktūra: asmenvardžių tipai, prievardžiai, 
įvardijimų ilgis.

Šiame straipsnyje tiriami bajorų – vyrų ir moterų – vardai. Jie 
skirstomi į krikščioniškus ir nekrikščioniškus, nurodomos užfiksuotos 
kanoninės ir liaudinės krikščioniškų vardų formos, pateikiamas jų san-
tykis, taip pat tiriami rytietiški ir vakarietiški vardų užrašymo atvejai, 
išvardijami registre užfiksuoti tik katalikams ir tik stačiatikiams bū-
dingi vardai. Straipsnyje taip pat išvardijami ir suklasifikuojami bal-
tiški (greičiausiai lietuviški) vardyno – vietovardžių ir asmenvardžių – 
elementai, plačiau apsistojant ties gausiais Eismontų ir Eismontavičių 
giminės įvardijimais.

Straipsnyje pateikiami vardyno pavyzdžiai yra metrikuoti: po jų 
skliaustuose nurodomas šaltinio puslapis.

bALTIŠKI VARDyNO ELEMENTAI

Vietovardžiai. Lietuviškais galime laikyti du vietovardžius: apelia-
tyvinės kilmės gen. sg. Кунигчощызны (347) (šaknis – kunig-) ir dvika-
mienį greičiausiai asmenvardinės kilmės gen. pl. Ейсмонътовъ (356).
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Asmenvardžiai. Suslavintą dvikamienio baltiško asmenvar-
džio Eismantas formą Ейсмонтъ (349) turėjo vienas vyras, o an-
droniminės priesagos vedinį iš šio asmenvardžio – viena moteris: 
Ейсмонътовая (355) „Eismonto žmona“. Iš šio asmenvardžio suda-
rytą patronimą Ейсмон[ъ]товича (352 ir kt.), visur užrašomą tre-
čiojo asmenvardžio pozicijoje tik gen. sg. forma, turėjo 20 asmenų1. 
Iš dvikamienio asmenvardžio Butrimas buvo sudarytas patronimas 
Бутрымовичъ2 (356). Iš dvikamienio asmenvardžio Bilmanas su-
darytas patronimas Билмановичъ3 (353). Lietuviško dvikamienio 
asmenvardžio trumpinys yra vardas Наръ4 (353). Iš dvikamienio 
asmenvardžio trumpinio priesagos -uš- vedinio Giniušis yra sudary-
tas patronimas Кгинюшевичъ5 (352). Iš dvikamienio asmenvardžio 
trumpinio priesagos -ut- vedinio Sirgutis yra sudaryti patronimai: 
gen. sg. Сиркгутевича6 (348) ir Шыркгутевичъ7 (349). Lietuviško 
apeliatyvinio asmenvardžio priesagos -eik- vedinys Stirpeika slypi 
asmenvardžiuose Стерпейко8 (349), Стеръпейко9 (351). Lietuvišką 
patroniminę priesagą –ėnas randame dviejuose su slaviškomis patroni-
minėmis priesagomis sudarytuose asmenvardžiuose: Петреневичъ10 
(356), gen. sg. Лопеневича11 (352). 

Iš viso užrašyti 2 lietuviškos kilmės vietovardžiai (vienas iš dvi-
kamienio asmenvardžio, kitas – iš lietuviško apeliatyvo). Lietuviams 
galima priskirti 8 skirtingus baltiškos kilmės asmenvardžius ir vie-
ną krikščioniškos kilmės asmenvardį. Jais užrašytas 31 asmuo. Iš jų 
3 yra dvikamieniai antroponimai arba jų patroniminiai vediniai. Jais 
užrašyti 24 asmenys. 3 asmenvardžiai yra dvikamienių antroponi-
mų trumpiniai arba jų priesaginiai vediniai. Jais užrašyti 4 asmenys. 
2 asmenvardžiai yra lietuviški apeliatyvai, pavartoti su skirtingomis 
lietuviškomis priesagomis (iš jų vienas – su lietuviška patronimine 
priesaga). Užrašyti 2 asmenys. Lietuviams taip pat reikia priskirti su 

1 Plačiau apie šių asmenų įvardijimą žr. poskyryje „Eismantai ir Eismantavičiai“.
2 Якубъ Бутрымовичъ (356).
3 Балътромей Билмановичъ (353). 1567 m. dokumente yra pavartotos formos ir su pakeis-

tu antruoju sandu: gen. pl. Билминовъ (683) ir Билминовичъ (683; 698).
4 Наръ Толчевичъ з Черги (353).
5 Войтехъ К(352).
6 Валенъты Анъдреевичъ Сиркгутевича (348). 
7 Шымонъ Шыркгутевичъ (349).
8 Богушъ Стерпейко (349).
9 Петръ Стеръпейко (351).
10 Иванъ Петреневичъ (356) „Ivanas, Petrėno (t. y. Petro sūnaus) sūnus“.
11 Грышъко Левоновичъ Лопеневича (352) „Griška, Leono, Lapėno sūnaus (kuris yra 

Lapės anūkas), sūnus”     z  .
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lietuviška patronimine priesaga užrašytą krikščionišką vardą. Užrašy-
tas 1 asmuo. Lietuvių arba lietuviškos kilmės asmenų 1565 m. Gardi-
no pavieto registre galėjo būti ir daugiau: dauguma asmenų užrašyti 
slaviškomis krikščioniškų vardų formomis; šie asmenys gali būti tiek 
rytų slavai – rusėnai, tiek baltai – lietuviai. 

Eismantai ir Eismantavičiai

Dažniausiai pasitaikanti 1565 m. Gardino bajorų nekrikščioniškų 
asmenvardžių šaknis yra Ейсмон[ъ]т- (lietuviška forma – Eismant-). 
Šios šaknies asmenvardį turėjo 22 asmenys – 21 vyras ir viena mote-
ris. Taip pat buvo užrašytas vienas šios šaknies vietovardis. 

Dviejų asmenų įvardijimuose randame asmenvardį Ейсмонтъ be 
patroniminės priesagos. Tai vyro įvardijimas Шимъко Олехновичъ 
Ейсмонтъ (349) „Šimkus, Olechno sūnus, Eismontas“ ir moters įvar-
dijimas, kuriame šis asmenvardis yra androniminės priesagos vedinys: 
Каска Лаврыновая Ейсмонътовая (355) „Kaska, Lauryno Eismon-
to žmona“. Abiem atvejais – ir cituotame vyro įvardijime, ir iš moters 
asmenvardžių rekonstruotame jos sutuoktinio įvardijime Laurynas 
Eismontas – asmenvardis Eismontas yra ne vardo, o kito – antro arba 
trečio – asmenvardžio pozicijoje. 

20 asmenų įvardijimuose randame patroniminį vedinį gen. sg. 
Ейсмон[ъ]товича. 18 atvejų trinario įvardijimo formulė yra tokia: 
vardas + patronimas + patronimo genetyvu užrašytas asmenvar-
dis Ейсмон[ъ]товича. Iš šių asmenų dalis gali būti broliai. 3 yra 
Jano, Eismonto sūnaus, sūnūs: Шимъко Яновичъ Ейсмонътовича 
(352), Стась Яновичъ Ейсмонътовича (355), Якубъ Яновичъ 
Ейсмонътовича (356). 3 yra Pavelo, Eismonto sūnaus, sūnūs: 
Жданъ Павловичъ Ейсмонътовича (347), Кгабрыелъ Павъловичъ 
Ейсмонътовича (352), Матей Павловичъ Ейсмонътовича (352). 
2 yra Mikalojaus, Eismonto sūnaus, sūnūs: Миско Миколаевичъ 
Ейсмонтовича (349), Венцлавъ Миколаевичъ Ейсмонтовича 
(356). 10 asmenų užrašyti kiekvienas su skirtingu pirmuoju patroni-
mu. Iš šių pirmųjų patronimų 7 yra sudaryti iš krikščioniškų vardų 
ir turėtų būti tėvavardžiai. Štai šie 7 asmenys: Мосей Миклашовичъ 
Ейсмонтовича (348), Касперъ Войтеховичъ Ейсмонътовича (350), 
Стась Марътыновичъ Ейсмонтовича (352), Грышко Петровичъ 
Ейсмонътовича (352), Матей Пашъковичъ Ейсмонътовича (352), 
Павелъ Матеевичъ Ейсмонътовича (352), Хома Шымановичъ 
Ейсмонътовича (355). Kitų trijų iš dešimties, užrašytų skirtingu 
pirmuoju patronimu, tas patronimas nėra sudarytas iš krikščioniško 
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vardo, taigi kyla abejonių, ar tai buvo asmens tėvavardis, nes asmenys 
paprastai buvo vadinami krikščioniškais vardais. Štai šie 3 įvardiji-
mai: Петръ Лущиковичъ Ейсмонътовича (349), Щасны Жуковичъ 
Ейсмонтовича (352), Стась Желевичъ Ейсмонътовича (356). Ga-
lima manyti, jog pirmasis patronimas šiais trim atvejais yra sudarytas 
ne iš asmens tėvo vardo, o iš kito jo asmenvardžio. 

Kitokia yra likusių dviejų įvardijimų formulė. Pirmasis yra trina-
ris įvardijimas, bet vietoj pirmojo patronimo turi -sk- tipo asmenvardį: 
Щасны Новицъки Ейсмонътовича (356) „Ščasnas Novickis, Eis-
monto sūnaus sūnus“. Antrasis įvardijimas yra keturnaris: Валенъты 
Аукгустиновичъ Ейсмонътовича Снаръски (356) „Valentas Snars-
kis, Augustino, Eismonto sūnaus, sūnus“.

Apžvelgus įvardijimus, matyti, jog asmenvardis Ейсмонтъ už-
rašytas ne vardo, o kito asmenvardžio pozicijoje. Nė karto iš šio as-
menvardžio sudarytas patronimas nėra užrašytas antroje įvardijimo 
pozicijoje, kurioje paprastai būdavo užrašomas tėvavardis. Nė karto 
patronimas nebuvo užrašytas nom. sg. linksniu: visais atvejais vartota 
gen. sg. forma. Užrašymas antrojo patronimo pozicijoje reiškia, jog 
asmenvardis yra perkeltas iš asmens tėvo įvardijimo, kur jis taip pat 
buvo patronimas, bet greičiausiai antroje įvardijimo pozicijoje, kurioje 
paprastai būdavo tėvavardis.

buvo užrašytas ir vienas šaknies Eismant- vietovardis, mi-
nint asmenį, užrašytą tos pačios šaknies antroponimu: Венцлавъ 
Миколаевичъ Ейсмонтовича <...> Онъ же з ойчызны з Ейсмонътовъ 
(356). Iš šio įrašo aišku, jog vietovė Eismantai buvo vieta, iš kurios ki-
lęs minimas asmuo, o gal tai ir kitų Eismantų ir Eismantavičių kilmės 
vieta. Vietovardis greičiausiai yra asmenvardinės kilmės, juo galėjo 
būti pavadinami toje vietovėje gyvenantys asmenys. Tačiau negalima 
teigti, jog visi Eismantai ir Eismantavičiai buvo giminės. 

VyRų VARDAI 

Su vardais užrašyti 229 vyrai. Visuose vyrų įvardijimuose yra po 
vieną vardą. Skirtingų vardų yra 77.

Populiariausi vardai
1. Jonas12 – 12,7 proc. (29), 2. Stanislovas – 5,7 proc. (13),  

3. Simonas – 4,4 proc. (10), 4–5. Matas / Matijas / Motiejus, Petras – po 

12 Vardai populiariausių vardų poskyryje pateikiami dabartinei lietuvių kalbai būdinga 
kanonine forma. Jeigu būtų rašoma XVI a. būdinga kanonine forma, dažnu atveju tektų 
rašyti du variantus – rytietišką ir vakarietišką.
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3,9 proc. (9), 6–7. Andriejus, Povilas – po 3,5 proc. (8), 8–9. bazilijus, 
Martynas – po 3,1 proc. (7), 10–11. Grigalius, Teodoras – po 2,6 proc. 
(6), 12–14. Eustatijus, Laurynas, Mikalojus – po 2,2 proc. (5), 15–16. 
Jokūbas, Steponas – po 1,7 proc. (4), 17–27. Adomas, Aleksandras, 
Izidorius, Jurgis, Kasparas, Maksimas, Mykolas, Timotiejus, Vaitie-
kus, Valentas, Ždanas – po 1,3 proc. ( 3), 28–38. Aleksiejus, Atanazas, 
boguslovas, Danielius, Gabrielius, Kondratas, Kosmas, Nikita, Pily-
pas, Prokopijus, Ščasnas – po 0,9 proc. (2).

Krikščioniški vardai

Užrašytas 61 skirtingas krikščioniškas vardas. Vardai pavartoti 
210 kartų. Tai sudaro 91,7 proc. visų vardų pavartojimo atvejų. Vie-
nam krikščioniškam vardui vidutiniškai tenka 3,4 pavartojimo atvejų. 
Vardai buvo užrašomi kanoninėmis ir liaudinėmis formomis. Kanoni-
nių formų užrašyta daugiau (127 atvejai, 60,5 proc.) negu liaudinių 
(83 atvejai, 39,5 proc).

Vien kanoninėmis formomis užrašyta 30 vardų: Abraomas 
(Абрамъ), Adomas (Адамъ), Albrechtas (Олъбрыхтъ), Aleksiejus 
(Олекъсей), Ambraziejus (Амброжей), Andriejus (Анъдрей), Anta-
nas (Антонъ), baltramiejus (Балътромей), blažiejus (Блажей), bo-
risas (Борысъ), Gerasimas (Гарасимъ), Jokūbas (Якубъ), Kalinikas 
(Коленикъ), Kasparas (Касперъ), Kondrotas (Конъдрот), Kononas 
(Кононъ), Kosmas / Kuzmas (Кузъма, Кузьма), Laurynas (Лаврынъ, 
Лавърынъ), Maksimas (Макъсимъ), Martynas (Марътынъ), Matas/ 
Matijas / Motiejus (Матей, Матысъ), Nikita / Mikita (Микита), Pe-
tras (Петръ, Петъръ), Pilypas (Филипъ), Povilas (Павелъ), Romanas 
(Романъ), Saliamonas (Саламонъ), Steponas (Стефанъ), Vaitiekus 
(Войтехъ), Valentas (Валенъты).

Vien liaudinėmis formomis užrašyti 23 vardai: Aleksandras 
(Олехъно), Antipa (Онътыпъ), Artemijus (Артемъ), Atanazas 
(Опанасъ, Опонасъ), boguslovas (Богушъ), Danielius (Данила), Di-
onyzas (Денисъ), Eleuterijus (Олеферъ), Erazmas (gen. sg. Размуса), 
Eustatijus (Остафей, Остапъко, Еско), Izidorius (Сидоръ), Jur-
gis (Юрый), Melchioras (Малъхеръ), Mykolas (Михайло), Mozė 
(Мосей), Prokopijus (Прокопъ), Sebastijonas (Совостанъ), Sergijus 
(Сергей), Teodoras (Федоръ, Федъко), Tichonas (Тыфонъ), Tomas 
(Хома), Trofimas (Трохимъ), Vaclovas (Венъцлавъ).

Ir kanoninėmis, ir liaudinėmis formomis užrašyti aštuoni vardai: 
bazilijus (Василей, Василь, Васылъ, Васко), Gabrielius (Кгабрыелъ, 
Гаврыло), Grigalius (Грыгорый, Грышъко), Jonas (Янъ, Яско, 
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Янушко, Анъцута, Ансемъ, Iванъ, Иванъ), Mikalojus (Миколай, 
Миско), Simonas (Шыманъ, Шымонъ, Шымъко, Семенъ, Сенъко), 
Stanislovas (Станиславъ, Стась), Timotiejus (Тымофей, Тымошъ).

Dalies vardų formos gali būti vakarietiškos ir / arba rytietiškos. For-
mų skirtumai atsirado dėl skirtingais keliais atkeliavusių vardų fonetinių 
pakitimų. Iš Rytų pusės per bizantiją atėję vardai turėjo v vietoj graikų 
kalbos b, plg. rytietiškas Василий, o vakarietiškas Bazilijus, taip pat f 
vietoje th, plg. rytietiškas Феодор, o vakarietiškas Teodoras. Vakarietiš-
koms formoms būdingesnė c vietoje k, plg. rytietiškas Киприан, o vaka-
rietiškas Ciprijonas. Taip pat vakarietiškos formos dažniau turi z vietoje 
s, plg. rytietiškas Косма, o vakarietiškas vardas greta Kosmo turi ir daž-
niau vartotus variantus Kozmas, Kuzmas. Taip pat skiriasi ir kai kurių 
kitų vardų, keliavusių skirtingais keliais, formos, pvz., rytietiškas Павел 
ir jo atitikmuo lietuvių kalboje Povilas ir vakarietiškas Paulius. Senieji 
Gardino gyventojai rusėnai, kadaise buvę Kijevo Rusios piliečiais, buvo 
stačiatikiai (ortodoksai). Kijevo Rusia krikščionybę gavo iš bizantijos. 
Taigi rusėnų vardynui būdingos rytietiškos krikšto vardų formos. O va-
karietiškos krikšto vardų formos Gardino pavieto asmenų vardyne grei-
čiausiai liudija, kad šiais vardais užrašyti asmenys buvo ne stačiatikiai 
rusėnai, o katalikai lietuviai arba lietuviškos kilmės asmenys. 

Tik rytietiškomis formomis užrašyti devyni vardai: Atanazas 
(liaud. f. Опанасъ, Опонасъ – iš Афанасий), bazilijus (Василей, 
Василь, Васылъ, Васко), Eustatijus (liaud. f.  Остафей, Остапъко, 
Еско iš Евстафий), Jurgis (liaud. f. Юрый iš Георгий), Povilas / Pau-
lius (Павелъ), Sebastijonas (liaud. f.  Совостанъ iš Севастиан), Te-
odoras (Федоръ, Федъко), Timotiejus (Тымофей, Тымошъ), Tomas 
(liaud. f. Хома iš Фома).

Tik vakarietiškomis formomis užrašyti šeši vardai: Abraomas 
(Абрамъ), Ambraziejus (Амброжей), baltramiejus (Балътромей), 
blažiejus (Блажей), Kosmas / Kuzmas (Кузъма, Кузьма), Matijas / 
Motiejus (Матей, Матысъ).

Ir rytietiškomis, ir vakarietiškomis formomis užrašyti keturi var-
dai: Gabrielius (ryt. Гаврыло, vak. Кгабрыелъ), Jokūbas (ryt. Яковъ, 
vak. Якубъ), Jonas (ryt. Iванъ, Иванъ, vak. Янъ, Яско, Янушко, 
Анъцута, Ансемъ), Simonas (ryt. Семенъ, Сенъко, vak. lenkiškas 
Шыманъ, Шымонъ, Шымъко).

Rytietiškomis formomis užrašyta kiek daugiau asmenų (48) negu 
vakarietiškomis formomis (42). 

Dauguma krikščioniškų vardų yra bendri ir katalikams, ir sta-
čiatikiams (ortodoksams). Tačiau dalį vardų vartoja tik katalikai 
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arba tik stačiatikiai. Užrašyti devyni tik stačiatikiams būdingi vardai: 
Antipa (liaud. f. Онътыпъ iš Антипа), Artemijus (Артемъ), bori-
sas (Борысъ), Eleuferijus (liaud f. Олеферъ iš Елевферий), Kalini-
kas (Коленикъ), Nikita (Микита), Prokopijus (Прокопъ), Tichonas 
(liaud. f. Тыфонъ iš Тихон), Trofimas (liaud. f.  Трохимъ iš Трофим). 
Šiais vardais užrašyta 11 asmenų.

Užrašyti penki tik katalikams būdingi vardai: boguslovas (liaud. 
f. Богушъ), Kasparas (Касперъ), Melchioras (Малъхеръ), Stanislovas 
(Станиславъ, Стась), Vaitiekus (Войтехъ). Šiais vardais užrašyti 
22 asmenys.

Tik stačiatikiams būdingų vardų užrašyta daugiau (9) negu tik 
katalikams būdingų vardų (5), bet tik stačiatikiams būdingais vardais 
užrašyta mažiau asmenų (11) negu tik katalikams būdingais vardais 
(22) asmenys. 

Galima spėti, kad tik stačiatikiams būdingais vardais galėjo būti 
užrašyti rusėnai, o tik katalikams būdingais vardais – lietuviai arba 
lietuviškos kilmės asmenys. Visais kitais krikščioniškais vardais galė-
jo būti užrašomi tiek katalikai, tiek stačiatikiai: tie asmenys galėjo būti 
tiek rusėnai, tiek lietuviai arba lietuviškos kilmės asmenys.

Krikščioniškų vardų sąrašas

1. Abraomas, Авраам13 – vienas užrašymas kanonine vakarie-
tiška forma: Абрамъ (35014).

2. Adomas, Адам – trys užrašymai kanonine forma: Адамъ (352 
– visi).

3. Albrechtas – vienas katalikams būdingo germaniško vardo 
užrašymas kanonine forma: Олъбрыхтъ (356).

4. Aleksandras, Александр – trys užrašymai liaudine forma: 
Олехъно15 (347; 354 – du).

5. Aleksiejus (Aleksys), Алексий – du užrašymai kanonine for-
ma: Олекъсей (347; 350).

6. Ambraziejus, Амвросий – vienas užrašymas vakarietiška ka-
nonine forma: Амброжей (351).

13 Vardai iki brūkšnio pateikiami šiuolaikine lietuviška ir stačiatikiams būdinga forma. 
Šiuolaikinės lietuviškos formos pateikiamos palyginimui – kaip vakarietiški vardų 
variantų pavyzdžiai. Rytietiškos stačiatikiams būdingos kanoninės formos nesikeičia nuo 
Kijevo Rusios laikų.

14 Cituojami vardai yra metrikuoti – skliaustuose nurodomas šaltinio puslapis.
15 Liaudinę formą Олехъно galima priskirti ir vardui Алексий.
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7. Andriejus, Андрей – aštuoni užrašymai kanonine forma: 
Анъдрей – 7 (347; 348 – du; 349 ir kt.), gen. sg. Анъдрея (350).

8. Antanas, Артоний – vienas užrašymas kanonine forma: 
Антонъ (353).

9. Antipa, Антипа – vienas stačiatikiams būdingo vardo užrašy-
mas liaudine forma: Онътыпъ (348).

10. Artemijus, Артемий – vienas stačiatikiams būdingo vardo 
užrašymas liaudine forma: Артемъ (357).

11. Atanazas, Афанасий – du užrašymai rytietiškomis liaudinė-
mis formomis: Опанасъ (347), Опонасъ (351). 

12. bazilijus (Vosylius), Василий – septyni vardo užrašymai ry-
tietiškomis formomis. Trys užrašymai kanonine forma: Василей (346; 
349; 356). Keturi užrašymai liaudinėmis formomis:  Василь (353), 
Васылъ (347), Васко (350; 357).

13. baltramiejus, Ворфоломей – vienas užrašymas vakarietiška 
kanonine forma: Балътромей (353).

14. blažiejus, Власий – vienas užrašymas vakarietiška kanonine 
forma: Блажей (346).

15. boguslovas – du katalikams būdingo vardo užrašymai liaudi-
ne forma: Богушъ (346; 349).

16. borisas, Борис – vienas stačiatikiams būdingo vardo užrašy-
mas kanonine forma: Борысъ (353).

17. Danielius, Даниил – du užrašymai liaudine forma: Данило 
(357), gen. sg. Данила (353).

18. Dionyzas, Дионисий – vienas užrašymas liaudine forma: 
Денисъ (351).

19. Eleuterijus, Елевферий – vienas stačiatikiams būdingo vardo 
užrašymas liaudine forma: Олеферъ (348).

20. Erazmas, Еразм – vienas užrašymas liaudine forma: Разъмуса 
(357).

21. Eustatijus, Евстафий – penki užrašymai rytietiškomis liaudi-
nėmis formomis: Остафей (347; 357), Остапъко (349), Еско (348; 
355).

22. Gabrielius, Гавриил – du vardo užrašymai: vienas kanonine 
vakarietiška forma –Кгабрыелъ (352), kitas liaudine rytietiška forma 
– Гаврыло (348).

23. Gerasimas, Герасим – vienas užrašymas kanonine forma: 
Гарасымъ (357).
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24. Grigalius, Григорий – šeši vardo užrašymai: vienas kanonine 
forma: Грыгорый (349), penki liaudine forma: Грышъко (347; 348; 
352 – du; 353).

25. Izidorius, Исидоръ – trys užrašymai liaudine forma: Сидоръ 
(347; 352; 353).

26. Jokūbas, Иаков – keturi vardo užrašymai: trys kanonine va-
karietiška forma – Якубъ (355; 356 – du), vienas kanonine rytietiška 
forma – Яковъ (354).

27. Jonas, Иоанн – 29 vardo užrašymai. 18 užrašymų vakarie-
tiškomis formomis – 13 kanonine forma: Янъ – 12 (348; 350; 353 ir 
kt.), gen. sg. Яна (352), penki įvairiomis liaudinėmis formomis: Яско 
(349; 353), Янушко (352), Анъцута (350), Ансемъ (357). Vienuolika 
užrašymų rytietiška liaudine forma: Iванъ – 9 (349; 351; 357 ir kt.), 
Иванъ – 2 (353; 356).

28. Jurgis, Георгий – trys užrašymai rytietiška liaudine forma: 
Юрый (347; 353; 354).

29. Kalinikas, Каллиник – vienas stačiatikiams būdingo vardo 
užrašymas liaudine forma: Коленикъ (348).

30. Kasparas – trys katalikams būdingo vardo užrašymai liaudine 
forma: Касперъ (350; 352; 354).

31. Kondratas, Кондрат – du vardo užrašymai kanonine forma: 
Конъдратъ (346; 354).

32. Kononas, Конон – vienas užrašymas kanonine forma: Кононъ 
(347).

33. Kosmas (Kozmas, Kuzmas), Косма – du užrašymai vakarie-
tiška kanonine forma: Кузъма (347), Кузьма (354).

34. Laurynas, Лаврын – penki užrašymai kanonine forma: 
Лаврынъ (348 – du; 354; 356), Лавърынъ (353).

35. Maksimas, Максим – trys užrašymai kanonine forma: 
Максимъ (347; 348), Макъсимъ (347/348).

36. Martynas, Мартиниан – septyni užrašymai kanonine forma: 
Марътынъ ( 346; 348, 350 ir kt.) 

37. Matas / Matijas / Motiejus, Матфей – devyni užrašymai va-
karietiškomis formomis: keturi užrašymai Матей (352 – trys; 353),  
5 užrašymai – iš jų du nom. sg. Матысъ (351; 352) ir trys gen. sg. 
Матыса (352; 355; 356).

38. Melchioras (Merkelis) – vienas katalikams būdingo vardo už-
rašymas liaudinėmis formomis: Малъхеръ (356).
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39. Mikalojus, Николай – penki vardo užrašymai. Trys užrašy-
mai kanonine forma: Миколай (349, 353, 355). Du užrašymai liaudine 
forma: Миско (349 – du).

40. Mykolas, Михаил – trys užrašymai liaudine forma: Михайло  
(348; 353), gen. sg. Михайла (349).

41. Mozė, Моисей – vienas užrašymas liaudine forma: Мосей 
(348).

42. Nikita (Mikita), Никита – du stačiatikiams būdingo vardo už-
rašymai LDK slaviškoms teritorijoms įprasta forma: Микита (347; 
350).

43. Petras, Петр – devyni vardo užrašymai kanonine forma. Sep-
tyni užrašymai Петръ ( 347 – du; 348; 351 – du; 353), gen. sg. Петра 
(355). Du užrašymai Петъръ (349 – du).

44. Pilypas, Филипп – du užrašymai kanonine forma: Филипъ 
(347; 351).

45. Povilas (Paulius), Павел – aštuoni užrašymai kanonine forma: 
Павелъ (347; 348; 352 – du; 355 – du), gen. sg. Павла (350; 355).

46. Prokopijus, Прокопий – du stačiatikiams būdingo vardo užra-
šymai liaudine forma: Прокопъ (348; 349).

47. Romanas, Роман – vienas užrašymas kanonine forma: Романъ 
(347).

48. Saliamonas, Саламан – vienas užrašymas kanonine forma: 
Саламонъ (356).

49. Sebastijonas, Севастиан – vienas užrašymas rytietiška liaudi-
ne forma: Совостанъ (354).

50. Sergijus, Сергий – vienas užrašymas liaudine forma: Сергей 
(351).

51. Simonas, Симон – dešimt vardo užrašymų. Penki užrašymai 
lenkams būdingomis formomis – kanonine: Шыманъ (350), Шымонъ 
(349), liaudine: Шымъко (349; 352; 353). Penki užrašymai Rytų sla-
vams būdingomis formomis – kanonine: Семенъ (349; 351; 356), liau-
dine: Сенъко (347; 351).

52. Stanislovas – 13 katalikams būdingo vardo užrašymų. Devyni 
užrašymai kanonine forma: Станиславъ (349; 350; 353 ir kt.). Keturi 
užrašymai liaudine forma: Стась (352 – du; 355; 356).

53. Steponas, Стефан – keturi užrašymai kanonine forma: 
Стефанъ (347; 348; 352; 357).

54. Teodoras, Феодоръ – šeši vardo užrašymai rytietiškomis 
liaudinėmis formomis: keturi užrašymai Федоръ (351; 352; 353; 357), 
du užrašymai Федъко (348; 352).
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55. Tichonas, Тихон – vienas stačiatikiams būdingo vardo užra-
šymas liaudine forma: Тыфонъ (348).

56. Timotiejus, Тимофей – trys vardo užrašymai rytietiškomis 
formomis. Vienas užrašymas kanonine forma: Тымофей (350), du už-
rašymai liaudine forma: Тымошъ (351/352; 353).

57. Tomas (Tamošius), Фома – vienas užrašymas rytietiška liau-
dine forma: Хома (355).

58. Trofimas, Трофимъ – vienas stačiatikiams būdingo vardo už-
rašymas liaudine forma: Трохимъ (351).

59. Vaclovas16, Вячеслав – vienas užrašymas lenkams būdinga 
liaudine forma: Венъцлавъ (356).

60. Vaitiekus17 – trys katalikams būdingo vardo užrašymai kano-
nine forma: Войтехъ (347; 352 – du).

61. Valentas, Валент – trys vardo užrašymai kanonine forma: 
Валенъты (348/349; 356 – du).

Nekrikščioniški vardai

Užrašyta 16 šiuo metu krikščioniškais nelaikomų vardų. Jais 
užrašyta 19 asmenų. Tai yra 8,3 procento vardų pavartojimo atvejų. 
Vienam vardui vidutiniškai tenka 1,2 pavartojimo atvejo. Dažniausiai 
vardas užrašomas vieną kartą. Tačiau yra dvi išimtys: senovinis ru-
sėniškas vardas Жданъ užrašytas tris kartus, o vardas Щасны – du 
kartus. Šie du vardai paplitę ir kituose bajorų registruose, taigi gali 
būti, kad buvo vartojami kaip krikšto vardai. Dalis vardų – Артюй, 
Дыдрыхъ – primena iškraipytus krikščioniškus vardus (Artemijus, 
Fridrichas). Vardas Наръ yra lietuviško dvikamienio asmenvardžio 
trumpinys. Kiti vardai gali būti nekrikščioniški arba raštininkų iškrai-
pyti krikščioniškų vardų variantai.

Nekrikščioniškų vardų sąrašas

Артюй (348), Дыдрыхъ (348), Фалимеръ (348), Гурынъ18(351), 
Кохъно (348), Кунъда (355), Курыло (352), Малалей (354), Наръ 
(353), Нечай (351), instr. sg. Несмеяномъ (357), Окурда (357), Оиля 
(348), Стецъ (353), Щасны  – du užrašymai (352; 356), Жданъ – trys 
užrašymai (347 – du; 351).

16 Vaclovas – iš čekų kalbos gauta forma. Lenkiškas senasis asmenvardis – Więceslaw.
17 Lenkiška vardo forma – Wojciech.
18 Forma Гурин „Ukrainietiškų vardų žodyne“ priskiriama vardui Гурiй (Трiйняк, 2005; 

97). Tai nekrikščioniškas vardas.

JŪRATĖ ČIRŪNAITĖ
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MOTERų VARDAI

Šešiais skirtingais vardais užrašytos aštuonios moterys. Tris kar-
tus užrašytas vardas Ганъна (37,5 proc. vardų pavartojimo atvejų). 
Kiti vardai pavartoti po vieną kartą. 

Krikščioniški vardai

Užrašyti keturi abejonių nekeliantys krikščioniški vardai. Jais pa-
vadintos šešios moterys (75 proc. vardų pavartojimo atvejų). Dažniau 
vartotos kanoninės vardų formos (4 atvejai, 66,7 proc.) negu liaudi-
nės formos (2 atvejai, 33,3 proc.). Kanoninėmis formomis užrašyti šie 
vardai: Elžbieta (Алъжбета), Ona (Ганъна). Liaudinėmis formomis 
užrašyti šie vardai: Dorotėja (Дорота), Teodora (Федъя). Du var-
dai užrašyti vakarietiškomis formomis: Dorotėja (Дорота), Elžbieta 
(Алъжбета). Vienas vardas užrašytas rytietiška forma: (Федъя).

Krikščioniškų vardų sąrašas

1. Dorotėja, Дорофея – vienas užrašymas liaudine vakarietiška 
forma: Дорота (346).

2. Elžbieta, Елисавета – vienas užrašymas kanonine vakarietiš-
ka forma: Алъжбета (357).

3. Ona, Анна – trys užrašymai kanonine forma: Ганъна (350; 
353; 355).

4. Teodora, Феодора – vienas užrašymas liaudine rytietiška for-
ma: Федъя (351).

Nekrikščioniški vardai

Užrašyti du krikščioniškais nelaikomi vardai: Каска (355) ir 
Мацуха (354). Tačiau gali būti, kad tai krikščioniškų vardų nežino-
mos liaudinės formos. Pavyzdžiui, vardą Мацуха gal būtų galima sieti 
su vyrišku krikščionišku vardu Мацей.

IŠVADOS

1. Užrašyti 2 lietuviškos kilmės vietovardžiai, 8 baltiškos (grei-
čiausiai lietuviškos) kilmės asmenvardžiai ir vienas krikščioniškas 
vardas su lietuviška priesaga. Šiais asmenvardžiais užrašytą 31 asme-
nį reikėtų priskirti lietuvių etninei grupei.

2. bajorai vyrai užrašyti 77 skirtingais vardais, kurie pavartoti 
229 kartus.

3. Populiariausi vardai: Jonas, Stanislovas, Simonas.

1565 METų GARDINO bAJORų VARDAI IR LIETUVIŠKI ASMENVARDŽIAI
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4. Krikščioniškų vyrų vardų užrašyta 61, jie pavartoti 210 kartų 
ir sudaro 91,7 proc. visų vardų. Nekrikščioniškų vardų užrašyta 16, jie 
pavartoti 19 kartų ir sudaro 8,3 proc. visų vardų.

5. Kanoninėmis formomis užrašyta 60,5 proc. (127) krikščioniš-
kų vardų, liaudinėmis – 39,5 proc. (83).

6. Rytietiškomis krikščioniškų vardų formomis užrašyti 48 as-
menys, vakarietiškomis – 42 asmenys.

7. Užrašyti devyni tik stačiatikiams būdingi krikščioniški vardai 
ir penki, būdingi tik katalikams. Tik stačiatikiams būdingais vardais 
užrašyta 11 asmenų, tik katalikams būdingais vardais užrašyti 22 as-
menys. Su tik stačiatikiams būdingais vardais reikėtų sieti rusėnus,  
o su tik katalikams būdingais vardais – lietuvius arba lietuvių kilmės 
asmenis.

8. bajorės moterys užrašytos šešiais vardais, kurie pavarto-
ti aštuonis kartus. Krikščioniški vardai yra keturi, jie pavartoti šešis 
kartus. Dažniau vartotos kanoninės vardų formos (4 užrašymai) negu 
liaudinės (2 užrašymai). Du vardai užrašyti vakarietiškomis formo-
mis, vienas – rytietiška forma. Nekrikščioniškų vardų yra du.
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VILIJA RAGAIŠIENĖ

ŽMOGAUS PAVEIKSLAS „PIETINIų PIETų 
AUKŠTAIČIų ŠNEKTų ŽODyNE“

Pietinės pietų aukštaičių šnektos tarmių tyrėjus domina senokai. 
Nuo XX a. pradžios iki šiol didžiajam „Lietuvių kalbos žodynui“ ren-
kami duomenys iš viso Varėnos rajono pietinės dalies ploto – Marcin-
konių, Dubičių, Kabelių, Kaniavos, Rudnios ir kt. kaimų. Pietinių pietų 
aukštaičių areale surengta ne viena kompleksinė ekspedicija, kurių 
metu sukaupta daug vertingos ir įdomios medžiagos. 

XXI a. pradžioje pietų aukštaičių tyrėjai dr. Astai Leskauskai-
tei kilo mintis papildyti ne itin gausias žinias apie pietinius pietų 
aukštaičius, surinkti kuo daugiau naujų duomenų ir juos paskelbti.  
2005 m. Lietuvių kalbos institute buvo pradėta rengti „Pietinių pietų 
aukštaičių šnektų žodyną“1. 2016 m. išleistas pirmasis Astos Leskaus-
kaitės ir Vilijos Ragaišienės sudaryto žodyno tomas, kuriame pateikti  
A–M raidėmis prasidedantys žodžiai2. 2019 m. pabaigoje skaity-
tojus turėtų pasiekti antrasis tomas, apimantis likusiomis abėcėlės  
(N–Ž) raidėmis prasidedančius žodžius.   

1. „Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodynas“ – knyga apie šili-
nius dzūkus ir jų artimiausius kaimynus kaniaviškius, rudniškius ir 
dubičiškius. Žodynas pasakoja apie Varėnos krašto dzūkus ir jų pasau-
lį – paslaptingą, darnų, ramų ir kartu skambų, kupiną netikėtumų, gai-
vališką (PPŽ I VII)3. Miškuose išsibarsčiusių kaimų gyventojų pasau-
lėjautą, papročius, kasdienybę atspindi jų gimtoji šnekta – melodinga, 

1 2005–2010 m. žodyno rengimą finansavo Valstybinė lietuvių kalbos komisija. 
2 A. Leskauskaitė, V. Ragaišienė, Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodynas (A–M), t. 1. Vil-

nius: Lietuvių kalbos institutas, 2016. Žodyno leidybą rėmė Lietuvos mokslo taryba.
3 Teikiant iliustracinę medžiagą nurodomas tik gyvenamosios vietovės sutrumpinimas. 

Tomo ir puslapio numeris neteikiamas. Tas pats sakinys gali iliustruoti ne vieno žodžio 
reikšmę tiek pirmajame, tiek antrajame tome.  
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žodinga ir archajiška. Žodyno tekstas, ko gero, iš visų kalbinių šaltinių 
daugiausia pasako apie žmogų ir jo aplinką, atskleidžia vykstančius 
materialinio ir dvasinio gyvenimo pokyčius. Ne veltui tarminis žody-
nas laikomas kultūros tekstu4. 

Straipsnio tikslas – remiantis „Pietinių pietų aukštaičių šnektų žo-
dyno“ medžiaga aprašyti pietinių pietų aukštaičių areale gyvenančio 
žmogaus paveikslą – fizinę išvaizdą ir fizines ypatybes, charakterio ir 
būdo ypatybes, socialinę padėtį ir santykius.  

2. Pietinių pietų aukštaičių šnektose žodis žmogus vartojamas 
trimis tiesioginėmis reikšmėmis: 1) bet kuris asmuo (vyras, moteris, 
vaikas); 2) savo tautybės asmuo; 3) sutuoktinis savo žmonai, vyras5. 
Daugiausia užrašyta sakinių, liudijančių pirmąją, t. y. pagrindinę, žo-
džio reikšmę, antrąją ir trečiąją reikšmes iliustruojančių pavyzdžių 
rasta tik po vieną kitą. 

Pirmiausia atkreiptinas dėmesys, kad tiriamose šnektose kalbant 
apie žmogų vyras nepriešinamas su moterimi, pvz.: visų rytų pragry-
bauni, žmogaus nerandzi niekur, o dar žmogus žmogų stuma Pvč; 
kap vėjo nėra, tai žmogaus neperpuce tep Knvl; pavalgyc turim, ap-
sirenkc neraike senam žmogu Pvč; aš gyvenimi su žmogum nesuzba-
reu Rud; žmonys labai jeu skanei valgo, jau jiej privalgo Mrc; šimtų 
metų ir daugeu ižgyvenį žmonės yra Mrc ir kt.6 Iš pateiktų pavyzdžių 
matyti, kad pietiniams pietų aukštaičiams žmogus yra ir vyras, ir mo-
teris7.

Apie žmogų kaip savo tautybės asmenį žodyne pateikta labai ma-
žai duomenų – rasta tik pora vartosenos atvejų, pvz.: ajo tas žydas ir 
ajo žmogus, susciko vilkų Pnč; tas vilkas apkramtė tuos žmonis, tų 
žydų ir žmogų Pnč8. Antrajame sakinyje abu minimi veikėjai pirmiau-
sia įvardijami kaip žmonės, po to nurodoma, kad jie skirtingų tauty-
bių, t. y. vienas jų yra savo tautos žmogus, o kitas – žydų.

Pietinėse pietų aukštaičių šnektose žodis žmogus retai vartoja-
mas ir reikšme sutuoktinis savo žmonai, vyras, pvz.: žentas vienas 

4 V. Sakalauskienė, „Žmogaus konceptualizavimas vakarų aukštaičių kauniškių šnektų žo-
dynuose“, Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos, t. 5, 2018, p. 169. 

5 Lietuvių kalbos žodyno ir kitų patarmių žodynų medžiaga rodo, kad žodis žmogus gali 
būti vartojamas ir perkeltinėmis reikšmėmis, žr. V. Sakalauskienė, min. veik., 2018, p. 172.

6 Žodyne sakiniai pateikti transkribuoti, straipsnyje skaitytojų patogumui teikiami transli-
teruoti.

7 Lietuvių kalbos žodyno medžiaga rodo, kad žemaičių ir vakarų aukštaičių kauniškių šnek-
tose kartais išskirtinai pabrėžiama, kad žmogus yra vyras, o ne moteris (kitaip sakant, 
moteris – ne žmogus), pvz.: boba – ne žmogus, (moteris) turi dūšią ir kūną, bet ne žmogus 
ir kt. (LKŽe) 

8 Abu sakiniai užrašyti iš to paties informanto.
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[važiuoja], o mano žmogus vienas miškan nevažiuodavo, bijojo, kad 
nebūt sunku Kb; apsirgo ca žmogus ir žmona, ir atvažavį pripažino 
šiltinį Zrv; po kiek laiko atajo nušauc mano žmogaus Mrc. Pastebėti-
na, kad kalbant apie sutuoktinį, žodis žmogus vartojamas su savybi-
niu įvardžiu mano, kuris reiškia man priklausantis žmogus, artimai su 
manimi susijęs žmogus9. Tačiau kartais net ir iš platesnio konteksto 
neaišku, kokia reikšme vartojamas žodis žmogus, t. y. turimas omenyje 
asmuo ar sutuoktinis, pvz.: ką žmogus buvo darbingas, darbštus ir 
meilus savo šeimai, savo vaikam, tai neblogeuse gyveno ir pirmeu 
Mrc.   

Šiek tiek informacijos apie žmogų gali suteikti ir vediniai su šakni-
mis žmog-, žmon-. „Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodyne“ nerasta 
deminutyvinių žodžių žmogus ir žmonės formų, kurios reikštų mažu-
mo, nereikšmingumo ar panašius požymius, turinčius teigiamą emo-
cinį vertinimą10. Su priesagomis -elis, -ėlis užrašyti vediniai žmogelis 
ir žmogėlis turi ne mažybinę ar maloninę reikšmę, o reiškia paprastą 
žmogų, pvz.: vienas tas iš Margionių buvo žmogelis, tai is va ižgal-
vojis visų vaidinimų Mrc; žmogeli, kur eini, o tas sako, einu medzen 
karcis Dbč; šitų žmogėlį muša ir muša Šm. Kaip matyti iš iliustracinių 
sakinių, aptariamiems vediniams būdingas menkinamasis atspalvis. 
Daugiskaitinė forma žmoneliai taip pat vartojama reikšme paprasti 
žmonės, pvz.: ir žmonelei keli liko ce, tai vat apė namus ažuoganaitį 
pasisodzina Zrv; kieg buvo žmonelių, dar cik keli žmones Mrc; voj 
žmonelių, peraic neseka pro ciltų, pro tuos pakraščius Rud. Pastebė-
tina, kad  šiuo atveju nejuntamas nepalankus ar neigiamas vertinimas.

Pietinių pietų aukštaičių šnektose užrašytas neigiamą konotaci-
ją turintis dūrinys žmogžudys „žmonių žudikas“, padarytas iš žodžių 
žmogus ir žudyti. Šis žodis, regis, vartojamas gana retai, t. y. žodyne 
paliudytas tik vieną kartą, pvz.: neturi kur turto dėc, tai sustatė dzie-
dus, žmogžudzus Žr11. 

Kaip matyti iš pateiktų pavyzdžių, pietinėse pietų aukštaičių 
šnektose vartojama mažai žodžių žmogus ir žmonės vedinių (straips-
nyje nurodyti žodyne pateikti sakiniai). Kaip ir kitose aukštaičių šnek-
tose, darybinės priemonės rodo tam tikrą vertinimą, leidžia pabrėžti 
emocinį žmogaus santykį su pasauliu12.   

9  Žr. V. Sakalauskienė, min. veik., 2018, p. 173.
10 A. Gudavičius, Etnolingvistika. Šiauliai: Šiaulių universitetas, 2000, p. 136. 
11 Pietų aukštaičiai dažniau vartoja žodį banditas, reiškiantį plėšiką, galvažudį. 
12 Žr. V. Sakalauskienė, min. veik., 2018, p. 182.
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3. Žodyne pateikta palyginti nedaug duomenų apie žmogaus iš-
vaizdą ir fizines ypatybes. Pietiniai pietų aukštaičiai, kalbėdami apie 
save ir artimus žmones (sutuoktinius, tėvus, vaikus ir pan.), atkreipia 
dėmesį į ūgį ir figūrą, pvz.: sūnus tai beigė dzvylika ir nuvejo spor-
tan, dzidelys, aukštas Dbn; viena sesutė toke buvo kūda kūda13 Pvč; 
[vyras buvo] labai gražus, aukštas, ciesus, už mani aštuoneis metais 
vyrasnis Mrc; pavežėk mani vaikeli, ba jeu šleiva boba Aš ir kt.

Žmogaus ūgis nusakomas būdvardžiais aukštas ir mažas, pvz.: 
buvau labai aukšta Pvč; buvau plonukė, buvau maža, o kap pasto-
rėjeu Kb ir kt. Aukštas ūgis, tvirtas sudėjimas apibūdinamas žodžiais 
didelis ir didžiulis, pvz.: gražus ir mano vyras buvo, gražus, nelabai 
dzidelys, bet gražus, už mani aukštesnis buvo Kš; [anūkas] didziulis, 
beveik su tėvu lygus, dzidziulis kap arklys Rud ir kt. Mažam ir vidu-
tiniam ūgiui nurodyti žodis didelis, -ė gali būti vartojamas su neiginiu 
ne, suteikiančiu būdvardžiui priešingą reikšmę, pvz.: nu profesorus, 
nu tokis buvo nedzidelys Mst; mano tėvas dzidelys, o aš nedzidelė 
Drž ir kt.

Žmogaus figūra, sudėjimas apibūdinama nurodant kūno apimtį, 
pvz.: buvau stora, bet vienu metu sukūdau Kb; tį gyveno graži merga, 
plona, laiba, ilgakaklė Mrc; kūdzi ciej vaikai buvom Dzievuleu tadu 
Mrg; aš dar tai ir per daug riebi Mrc ir kt. Žmogaus kūno stambumas, 
apkūnumas nusakomas sinonimais storas, -a, stambus, -i, diktas, -a, 
pilnas,-a, riebus, -i, ležnus, -i14, plg. dar aš buvau dikta anksčeu Drž; 
dar tai jeu kūda, o toke va, tai jeu toke ležni, toke nieko buvau Mrc; 
pirma tai buvo tokis kap asiūklis [anūkas], o dar stambesnis, tokis 
stambus pazdarė Dbn; atajo aukšta, pilna moteriškė Mrc ir kt. Lie-
knumas, plonumas (kai kuriais atvejais ir aukštumas) taip pat apibūdi-
namas keliais bendresnės reikšmės žodžiais, t. y. sinonimais plonas, -a, 
kūdas, -a, laibas, -a ir lieknas, -a, plg. dar smagi toke kap jeuna buvau 
aš, liekna visų čėsų Dbn ir kt.

13 būdvardis kūdas, -a yra skolinys iš slavų kalbų, plg. brus. xyды, l. chudy (LKŽe). Pietų 
aukštaičių jis vartojamas dviem reikšmėmis – liesas, sudžiūvęs ir turintis mažai riebalų, 
neriebus (maistas). Pietų aukštaičių šnektose gausu lietuvių ir kitų (lenkų, baltarusių, 
rusų ir vokiečių) kalbų kontaktus liudijančių vartosenos pavyzdžių, žr. A.  Leskauskaitė, 
„Pietvakarinio Lietuvos paribio šnektos ir slavų kalbos“, Acta Baltico-Slavica, 2006, nr. 
30, p. 397; V. Sakalauskienė, „Leksiniai slavizmai pietinėje vakarų aukštaičių šiaurinėje 
šnektoje“, Acta Baltico-Slavica, 2006, nr. 30, p. 222; b. Vaičiulienė, „Punsko šnektos dife-
rencinis žodynas“, Terra Jatwezenorum, 2013, nr. 5, p. 173–203; V. Ragaišienė, „Punsko 
ir Seinų šnektų tarminė leksika: skolinių vartosena“, Terra Jatwezenorum, 2018, nr. 10, 
p. 71–83.    

14 Svetimos kilmės būdvardis ležnus, -i reikšme riebus vartojamas tik pietų aukštaičių  
pietvakarinėje ir pietinėje ploto dalyje (žr. dar LKŽe). Kitose patarmėse jis neužrašytas.
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Pietų aukštaičiai apie žmogaus fizinę išvaizdą kalba mažai – sa-
kinių su abiejų semantinių grupių būdvardžiais storas, -a, pilnas, -a, 
riebus, -i / plonas, -a, laibas, -a, lieknas, -a, ležnus, -i užrašyta vos po 
vieną kitą. Apibūdinant stambaus sudėjimo, apkūnų žmogų dažniau 
vartojamas tik skolinys zdarovas, -a ir jo fonetiniai variantai zdara-
vas, -a ir zdorovas, -a, pvz.: cik tep toke zdarava [moteris], pilna, 
raudona, graži Mrc; ogi mano sūnus zdarovas buvo, jeunas gi Mrc; 
zdorovas mano vyras buvo Rud; boba toke zdorova buvo Knv; tėvas 
ir mama buvo toki zdorovi žmonės Zrv ir kt. Iš turimos medžiagos 
matyti, kad žmogaus išvaizda pietiniams dzūkams nėra pati svarbiau-
sia. Šią prielaidą pirmiausia remia deminutyvų, turinčių mažybinę ma-
loninę reikšmę, vartosena. beveik nerasta būdvardžių, apibūdinančių 
žmogaus fizinę išvaizdą, priesagų vedinių, pvz.: buvau plonukė, buvau 
maža, o kap pastorėjeu Kb; dar tokios poros neragėjeu: vienas ma-
žukas, o kitas da mažasnis Knv ir kt. Žodyne gerokai daugiau ir įvai-
resnės medžiagos pateikta apie gyvūnų išvaizdą ir fizines ypatybes. 
Pavyzdžiui, būdvardžio storas, -a užrašyta net kelių priesagų vedinių, 
plg. lynas15 storas brat, rudas, nemoku pasakyt kokio rudumo Kb; 
mažutukų atvežė iš Marijempolės, sakom jeu bus gražus šunukas, o 
tokį juodų kap nu, storingis Mrc; [meška] storulė paci, kojos storos, 
apžėlusios Rud; rupūžė graži varlytė, toke storulka Mrc ir kt.

Kad žmogaus išvaizdai aptarti dzūkai skiria nedaug dėmesio, pa-
tvirtina ir žodyne rastas palyginti nedidelis kiekis sakinių, apibūdi-
nančių atskiras kūno dalis. Pietiniai pietų aukštaičiai atkreipia dėmesį 
į akių, dantų, plaukų, veido ypatybes, bet dažniausiai nevertina jų gra-
žumo, patrauklumo aspektu, pvz.: vyras geltonų plaukų buvo, mėlynų 
akių buvo, va tep va baltas raudonas buvo Kš; mergaitė su ilgom 
kasom išejo iš to šalcinio Žr; mano tai buvo plaukai ilgi Mrc; jo buvo 
labai balci dantai Mrc; mano dantai labai ilgi Kpn; žila barzda, tokia 
ilga Pvč ir kt. Kiek daugiau žodyne galima rasti duomenų apie spalvą, 
mažiau – apie dydį ir ilgį. bene labiausiai pastebima žmogaus akių ir 
plaukų spalva, pvz.: jos akės tokios mėlynos, gražos buvo Kš; rudos 
akys sako labai iškadlyvos16 Pvč; galas žino, katros akys blogos – ar 
mėlynos, ar rudos, ar juodos Mrc; būna geltonos akys žmogaus Pvč; 
kab balci plaukai vadzina pražilis žmogus, žilas Pnč; seno žmogaus 
balci būna plaukai Pnč; mano buvo šviesūs šviesūs [plaukai], sau-

15 Gelsva ar žalsva, gleivėta karpinių šeimos žuvis.
16 Svetimos kilmės būdvardis iškadlyvas, -a (plg. l. szkodliwy) šnektose vartojamas reikšme 

kenksmingas, žalingas (LKŽe). 
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lė kap nudegina, tai būna balci Mrc ir kt. Atkreipiamas dėmesys ir  
į veido spalvą, kuri nusakoma būdvardžiais baltas, -a ir raudonas, -a, 
pvz.: jis baltas gi, kap ana baltas kvietkas17 gi Dnv; [vyras] va tep va 
baltas raudonas buvo Kš ir kt. Šiuo atveju omenyje turimas ne tik vei-
do gražumas, bet ir fizinė žmogaus sveikata. Išbalęs, išblyškęs žmogus 
yra baltas, o skaistaus veido, sveikai atrodantis – raudonas, plg. kap 
išaj iš ligoninės, tai buvo kab baltas popierus Mrc; Rožula raudona, 
graži, mergaitė bus, ir iš priekio, o bernuku sako kab būna, tai būna 
akruglesnė18 [nėščioji] Mrc; vaikai jau raudonesni, jeu galima su-
prac, kat vaikai suvalgė gabalų mėsos Dbč ir kt. 

Žmogų, džiuginantį savo išvaizda, pietų aukštaičiai vadina gra-
žiu, pvz.: ale jeunas kunigas ir gražus Zrv; pas mani ataj du vyrukai, 
jeuni, gražūs Šm; mūs kaimo gražios mergos Žr; oi mano anūkėlei, 
mano gražausi Škl ir kt. Apie gražų žmogų dar sakoma, kad jis turi 
grožio, pvz.: aš turėjeu labai grožio Mrc. Tiesa, gali būti pasakyta, 
kad žmogus yra mažiau gražus nei įprasta ar tikimasi, pvz.: merga 
gal ir ne toke graži, ale pasogas19 geras Pnč; tokio grožo neturėjeu 
Mrc; jis nestrošlyvas20 buvo Žr ir kt. būdvardžio gražus, -i sinonimų 
rasta mažai, plg. ta pačia reikšme vartojamą skolinį zgrėbnas, -a, pvz.: 
teb bagotas, zgrėbnas vyras buvo Pvč21. Žodyne nepateikta duomenų 
apie prastą išvaizdą, nedailų, negražų žmogų (baisus, bjaurus, atgra-
sus savo išvaizda gali būti gyvūnas, bet ne žmogus).

Žodyne daugiau duomenų galima rasti apie žmogaus fizines ypa-
tybes, pvz.: save prisimenu labai judrę ir greitą mergytę Knv; sprau-
nus22 vaikas Mrg; graici buvo žmonės, ir sani buvo graici Pvč; tį tokio 
grožo neturėjeu, bet toke vikri buvau Mrc; aš labai buvau nu tokia 
gyva23 Mrc ir kt.24 Žmogaus greitumas, judrumas ir vikrumas susijęs 
su jėgų ir fizinės sveikatos turėjimu, pvz.: dziedas buvo labai sciprus 

17 Skolinį kvietkas (plg. brus. кветка) pietų aukštaičiai vartoja dviem reikšmėmis – gėlė, 
žolynas ir žiedas (LKŽe). 

18  Apvalesnė. 
19 Skolinys pasoga, pasogas (plg. brus. пасаг) įvardija ištekančiai dukteriai ar seseriai se-

niau iš tėvų ūkio duodamą kraitį (LKŽe).    
20 būdvardis strošlyvas, -a yra skolinys iš lenkų kalbos, plg. l. straszliwy (LKŽe). Pietų 

aukštaičių šnektose užrašomas labai retai. Reikšme bjauriai atrodantis, atgrasus, ne-
gražus dažniau vartojamas žodis strošnas, -a (LKŽe). Pietinių pietų aukštaičių plote su 
būdvardžiu strošnas užrašyta sakinių tik apie gyvūnus. 

21 Į žodyną neįtrauktas būdvardis dailus, -i. Jis, regis, pietų aukštaičių vartojamas labai retai 
(žr. LKŽe). 

22 būdvardis spraunus, -i pietinėse pietų aukštaičių šnektose vartojamas reikšme – gyvas, 
judrus, vikrus.

23  Judri, vikri.
24  Žodyne neužfiksuotas būdvardis lėtas, -a.
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žmogus Mrc; anksčeu labai sveiki, drūci buvo žmonės Mrc; duža25 bu-
vau, viska darau, ir apsimėžu vis būdavo, man cik apsodzina Kš; tai 
katriej buvo silpni [vaikai], tai jiej i numirė, o katriej stiprūs buvo, 
jiej ir užaugo Mrc; nei vieno vaiko in ligoninį nenuvežeu, mano toki 
sveiki buvo Mrc ir kt.  

Norint pabrėžti žmogaus tam tikras išvaizdos ar fizines ypatybes 
lyginama su gyvūnais, augalais, statiniais ir pan., pvz.: vienų bekonu 
vadėm, tokis diktas diktas žmogus buvo, pagyvenis Pvč; anūkas dzi-
dziulis, beveik su tėvu lygus, dzidziulis kap arklys Rud; užauks vyras 
aukštas, tvirtas kap ąžuolas Pvč; pirma tai buvo tokis kap asiūklis 
[anūkas], o dar stambesnis, tokis stambus pazdarė Dbn; buvau labai 
aukšta, i buvau labai dikta, visi sakė jyj kap malūnas Mrc; tųsės po 
kaimų tokis dziedas, in žydų panašus, kai bačkynas26 Drž; an žmo-
gaus sakydavo: ciesus kap lieptas Kb; bernelis godnas, aukštas, cie-
sus kap strūna27 Kb; stovi merga kap strūna Kb ir kt. Kaip matyti 
iš pavyzdžių, žmogaus išvaizda yra vertinama lyginant su nurodytais 
objektais, t. y. vienais atvejais žavimasi jo tiesumu, aukštumu ir tvir-
tumu (kaip ąžuolas, lieptas, strūna...), kitais atsiliepiama menkinamai 
apie kūno stambumą, storumą ar nutukimą (kaip bačkynas, bekonas, 
malūnas...).     

Žmogaus kūno ypatumai ir fizinės ypatybės gali būti nusakomi ir 
stilistiškai konotuotais žodžiais, kuriais jis priskiriamas tam tikrai ka-
tegorijai, pvz.: bekojis, -ė „kas be kojos“, ilgakaklis, -ė „kuris su ilgu 
kaklu“; ilgaregis, -ė „toli matantis, toliaregis“; kuprys, -ė, kuprius, -ė 
„kas su kupra“; kušlys, -ė „kas neprimato, žlibas“; kvaras, -a  „ne-
sveikas, ligotas, negaluojantis žmogus“ ir kt. 

4. Jei paklaustų, koks yra pietinių pietų aukštaičių plote gyvenan-
tis žmogus, dauguma nedvejodami atsakytų, kad jis dažniausiai yra 
linksmas, apimtas džiaugsmo ir gerai nusiteikęs. Žodyne galima rasti 
nemažai šią būseną apibūdinančių sakinių, pvz.: tep buvom linksmi, 
tep veseli28 buvom Rud; tadu isimaudom ir parainam visos linksmos 
Zrv; ir rinkomės [berną], kad būt gražus, kad būt smagus Kš ir kt. 
Pateikti pavyzdžiai rodo, kad linksmumas, džiaugsmas, smagumas 
dažniausiai asocijuojasi su praeitimi ir jaunyste, pvz.: jeunas vyras, 

25 Skolinys dužas, -a (plg. l. duży, brus. дyжы) vartojamas reikšme stiprus, tvirtas. 
26 Hibridinės kilmės vedinys bačkynas vartojamas reikšme statinė.
27 Daiktavardis strūna yra skolinys iš slavų kalbų (LKŽe). Tiriamose šnektose jis vartojamas 

reikšme styga. 
28 Skolinys veselas, -a (rus. вecëлый, brus. вяcëлы) reikšme linksmas vartojamas visame 

pietų aukštaičių plote (LKŽe). 
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pac gražumas, pac smagumas Knv; linksma buvo, šokom, dar tuos 
daržalius visokius šokom Rud; vaikystė skurdi buvo, bet labai linksma 
Knv ir kt. Tai visiškai suprantama, nes dauguma žodyno medžiagos 
pateikėjų – vyriausios kartos atstovai. Sulaukus senatvės nėra jėgų ir 
sveikatos, todėl mažėja pasitenkinimas gyvenimu, pvz.: dar kap se-
natvėj nesmagu, nelinksma, liūdna Pnč; man nereike tų linksmumų, 
ba sveikatos mažai Mrc; dabar jokių nematau, jokių linksmybių, ale 
ciktais pakutavok29 ir pakutavok Zrv ir kt. Dzūkui džiaugsmą teikia 
ne materialūs dalykai ar daiktai, o gamta, artimieji, gerovės ir pasi-
tenkinimo būsena, pvz.: vaikai man tai turtas Mrc; jeu anūkėlių turiu 
gal septynis ir vienų proanūkaitį, jeu turu, bagota, vaikelei, bagota 
Mst; pamatau tėvulis, ciek iž džiauksmo, tai aš apsikabysiu, ižbuciuo-
siu Kš; permiegojei, perbuvai naktelį, tai jau dzeugies Mrc; laimė ir 
sveikata tai yra brangeuse už viskas Mrc; kas man iš tų supuvusių 
turtų Pvč ir kt. Nors pasitaiko liūdnų akimirkų, miškuose ir šiluose 
gyvenantis dzūkas yra linksmas ir laimingas, dažnai juokiasi, pvz.: tė-
vas širsta, o jisai juokes Mrg; mani kap paėmė juokas, bėgu ir virstu 
Knv; visi pavirto iš juoko Mrd ir kt. Intensyviam juokimuisi apibūdinti 
dažnai vartojamas frazeologizmas gaišti iš juoko, pvz.: mes gaištam iš 
juoko nubėgį toleu Mrg; sūnus gaišta iš juoko gulėdamas am pečeus 
Mrg ir kt. Nesuvaldomas juokas nusakomas ir žodžių junginiu neda-
turėti iš juoko, pvz.: tai jis iš juoko nedaturi Mrc; mes gulim uš kelių 
metrų ir juokemės, nedaturim iš juoko Mrg.

būdami linksmi, guvūs ir energingi, pietiniai pietų aukštaičiai 
linkę elgtis ir nerimtai, t. y. išdykauti, juokauti, pokštauti, pvz.: sėdė-
jo, jiej tį štukavojo30, juokavojo Mrc; dar zaibosi31 iš manį, gerai jem 
zaibycis Kb; bernai visap šposino Mrd ir kt. Juokų ir išdaigų darymas 
taikliai nusakomas pietų aukštaičių vartojamų frazeologizmų iškrėsti 
šposą ir šposus krėsti, pvz.: vaikel, iškrėteu ir aš negerų šposų Kš; 
suveina bernai ir visokius šposus krace Pvč ir kt. Nuolat juokaujantis, 
pokštaujantis žmogus vadinamas juokdariu, šposinyku, pvz.: juogda-
rai buvo toki, visokių gi žmonių buvo Grb; pas jį buvo du sūnai ir 
labai toki šposinykai Mrg ir kt. Vaikai gali būti ne tik linksmi, bet ir 

29 Skolinys pakutavoti, -oja, -ojo tiriamose šnektose vartojamas reikšme vargti, turėti bėdą. 
Šis žodis neįtrauktas į Lietuvių kalbos žodyną (žr. LKŽe).

30 Veiksmažodis štukavoti, -oja, -ojo yra skolinys iš lenkų kalbos, plg. l. sztukować (LKŽe). 
Tarmėse ir senuosiuose raštuose jis vartojamas reikšme krėsti išdaigas, juokauti, pokš-
tauti. 

31 Veiksmažodis zaibytis, -osi, -ėsi reikšme juokauti, šaipytis užrašomas tik pietų aukštaičių 
plote (LKŽe).
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išdykę, padūkę, pvz.: vienųroz saugoj tokis iždžykis, tokis zajedlas32 
vaikas, ir mislina, kų ca man juos nugųzdius Mrg; zbradnus33 vaikas 
baiseusia Zrv ir kt. Suaugusieji kartais gali būti ramūs, netriukšmingi, 
pvz.: pas mus labai ramūs žmonės Mrc; toj moteriškė labai cyki buvo 
nebagėlė Kb ir kt. Tačiau tokių vartosenos atvejų žodyne rasta ne-
daug. Pietinių aukštaičių plote gyvenantis žmogus yra smarkus, drą-
sus, gebantis įveikti nepalankias gyvenimo aplinkybes, pvz.: ir sūnai 
buvo bajevi34, ir dukterės buvo bajevos Zrv; šaunus bernas, jem visur 
gerai, jis ir iš peklos išoktų Kb; jei jeu būc spraunam35, tai būc labai 
spraunam, o ne, tai gerau cykam Kb; ce buvo toks, nu drąsus vienas 
bernėkas, kad is raiške nieko nebijojo Zrv ir kt.  

Žodyno medžiaga rodo, kad pietų aukštaičiai turi daug teigiamų 
būdo ypatybių. Apie gerą, malonų, gailestingą ir dorą žmogų pietinių 
pietų aukštaičių apibendrintai pasakyta vienu sakiniu – žmogus blogo 
nedaro žmogu, ir geras Mrc. Gerosios būdo ypatybės nusakomos se-
mantiškai artimos reikšmės žodžiais geras, -a, puikus, -i, liuckas, -a36, 
malonus, -i, meilus, -i, lipnus, -i, pvz.: dėdė buvo labai geras Kš; labai 
geras anūkėlis mano Mst; jis buvo gaspadoraus sūnus ir puikus vyras 
Kb; koki puikūs buvo vyrai Škl; tokis žmogus liuckas Dbn; koki malo-
nūs žmonės Mrc; aš toke meili buvau, man ar senas žmogus, ar kas, 
tai aš visus išmylaunu Kš; aš toke lipni buvau in visus Kš ir kt. Geru-
mas yra laikomas vertybe, kuri perduodama iš kartos į kartą, pvz.: aš 
iš tėvų paveldėjeu gerumų, paveldėjimų turu Kb. Geras žmogus moka 
užjausti, jis yra jautrus, gailestingas ir kantrus, pvz.: aš jeutri labai, ir 
visų žmonių aš škadavoju Mrc; pirma našlas atjeutė Kb; mano vyras 
labai buvo kantrus Mrc; buvo labai kantrūs žmonės Mrc ir kt. Ge-
ras žmogus moka nusileisti, yra atlaidus, pvz.: nuolaidus buvo mano 
vyras ir labai geras Kb; kat nors kaz būt suspešį, vieni kiciem buvo 
nuolaidesni Kb ir kt. 

Dar viena teigiama pietinėje pietų aukštaičių ploto dalyje gyve-
nančio žmogaus ypatybė – darbštumas, pvz.: lietuvei labai darbštūs 
Kš; tėvai buvo darbštūs, tvarkingi, nelaidokau tėvulis Kš; marci labai 
darpšči i labai graita Mrc ir kt. Miškuose gyvenantis dzūkas, kaip 

32 Svetimos kilmės žodis zajadlas, -a vartojamas labai retai. Šis žodis neįtrauktas į Lietuvių 
kalbos žodyną (žr. LKŽe).

33 Slavizmas zbradnus, -i nepaliudytas kitų šnektų ir rašytinių šaltinių (žr. LKŽe).
34 Skolinys bajavas, -a vartojamas reikšme šaunus, smarkus. Turima omenyje charakterio 

bruožai ir fizinės ypatybės. 
35 Skolinys spraunas, -a vartojamas reikšme drąsus, smarkus.
36 Svetimos kilmės būdvardis liuckas, -a (plg. l. ludzki) pietų aukštaičių vartojamas reikšme 

žmoniškas, malonus, geras. 
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matyti iš užrašytų sakinių, yra nuolat skubantis, visur lekiantis, daug 
dirbantis, spėrus, pvz.: aš visur va bėkte bėkte Mrc; aš tai bėgau i bė-
gau, neturėjeu kadu su vaikais būc Mrc; parlaki namo, kųsnį burnon 
ir vėl darban laki Mst; šitep jinai grybavo, šitep jinai vuogavo, šitokia 
uvėrna37 buvo Aš ir kt. Darbas yra žmogaus pragyvenimo šaltinis ir 
tikroji jo paskirtis, pvz.: jei nedarbuisim, tai iš ko mes gyvensim, tu-
rim darbuic Mrc; raike dirpt, be darbo niekas neduoda Mrc; jei aš 
dirpsiu tai turėsiu, o tu kap nedirbi tai gali neturėt Mrc; Dzievas su-
tvėrė žmogų darbuic, ne gulėc Drž ir kt. Neatsitiktinai žodyne galima 
rasti tiek daug medžiagos apie kasdienius ūkio ir namų ruošos darbus, 
įvairius padargus ir mašinas. Žodynas pristato kaimo žmogaus darbų 
ciklą nuo pavasario pradžios iki žiemos pabaigos. Čia gausu įvairiau-
sių veikėjų pavadinimų pagal profesiją arba užsiėmimą – artojas „kas 
aria, žemės dirbėjas“, eigulys „miško tvarkytojas, eiguvos prižiūrėto-
jas“, kailiadirbys, -ė „kailių dirbėjas“, kalvis „žmogus, kuris verčiasi 
metalo kalimo amatu“, krauleidys, -ė „kas nukleidžia kraują“, kūlėjas, 
-a „kas kulia“, mezgėjas, -a „kas mezga, mėgsta megzti“, pečnykas 
„krosnių statytojas, taisytojas“, šienapjovys, šienapjūvys „kas šieną 
pjauna“, žuvautojas, -a, žuvinykas „žvejys“ ir kt. 

Iš žodyno medžiagos matyti, kad pietiniai pietų aukštaičiai visus 
darbus dirba su meile, noriai ir spėriai. Tačiau labiausiai jie mėgsta 
grybauti, uogauti, medžioti ir žvejoti, pvz.: mano mylimeuses darbas 
buvo grybavimas Kb; mylėjom vuogauc po tuos raistus Mrc; šitoj du-
kra tai kab žvėralė ir vuogauc, ir grybaus Mrc; vieni grybauna, kici 
vuogauna, parduoda ir iš to gyvena Dbč; aš uškietėjis medžiotojes 
buvau Grb; ir dziedas buvo medžiotojes, ir tėvas labai medžiotojes 
buvo palevoc ajo Mrc; jis ribokas buvo, žuvautojes Knv ir kt. Vargu, 
ar kas kitas daugiau žino apie gamtos turtus ir paslaptis kaip pietinis 
pietų aukštaitis – mūs tai visas gyvenimas miškas Mrc. Neatsitiktinai 
žodyne gausu įvairiausių grybų, uogų, žuvų pavadinimų, jų fonetinių 
ir darybinių variantų, deminutyvų, pvz.: čipokas, lydeka, lydekaitė 
„plėšri gėlavandenė ilga plokščia galva žuvis“; spalgena, spanguolė 
„pažeme tarp kiminų ir kupstų augantis pelkių augalas su rūgščiomis 
raudonomis uogomis“; umėdė, umedė, ūmėdė, umedaitė, umėdukė 
„trapus valgomas grybas“; žaliuokė, žaliuoklė, žaliuotė „valgomas 
žalsvas rudeninis grybas“ ir kt. Pastebėtina, kad daugiausia įvairių 
duomenų užrašyta apie grybus ir jų augimo vietas, grybų apdorojimą, 

37 būdvardis uvėrnas, -a užrašytas tik pietinėse pietų aukštaičių šnektose. Reikšme spėrus, 
atkaklus šnektose dažniau vartojamas žodis uvėrus, -i (LKŽe).
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ruošimą žiemai ir pan. Kaip matyti iš pateiktų pavyzdžių, neretai tas 
pats grybas gali turėti kelis pavadinimus, plg. dar lepeška, lepeškaitė, 
voveraitė, voveruška „geltonas tamprus valgomas grybas skiautėta 
kepurėle“.

Daug ir noriai dirbantis žmogus vadinamas darbinyku, pvz.: tai 
va dar kiek kaiman tų verandų, tai vis jo ir jo padaryta, tokis buvo 
darbinykas Mrc; jy labai darbujo tebgi, darbinykė buvo moteriškė, 
darbujo Mrc; aš buvau ir ne ultojus38, darbinykė buvau Zrv ir kt. Ne 
veltui darbštus žmogus lyginamas su bite, pvz.: kam gi sako: darbšti 
kap bitė Pvč; bitė yra darbštus padaras kab žmogus Dbč ir kt. Apie 
daug ir sunkiai dirbantį žmogų sakoma, kad jis dirba kaip juodas jau-
tis, diena naktis dirba ir pan., pvz.: aš dirbau kap juodas jeucis Mrc; 
dirbo ir dirbo, dziena nakcis jos dirbo Kš ir kt. Iš žodyno medžiagos 
matyti dar vienas svarbus dalykas – daug dirbantis žmogus ne tik tur-
tingai gyvena, bet ir sutaria su šeimos nariais, jis yra tvarkingas, pvz.: 
ką žmogus buvo darbingas, darbštus ir meilus savo šeimai, savo vai-
kam, tai neblogeuse gyveno ir pirmeu Mrc; o kokis buvo tėvas darbš-
tus, tvarkingas, švarus Škl; labai skirtingas buvo žmonių gyvenimas, 
vieni labai gražai gyveno, kuriej darbštūs žmonės Mrc ir kt.

Žodyno medžiaga rodo, kad gamtos prieglobstyje gyvenantis 
žmogus gali turėti ir neigiamų būdo ypatybių – būti piktas, kerštingas 
ir pavydus, pvz.: is tai piktas buvo tas žmogus Pvč; šoko jeu muščis, 
jeu tokis piktas Jsk; jis ne tokis kerštingas, ne tokis piktybinis kap tė-
vas Mrc; kerščinga pastaikė boba Mnč; pavydlus kaimynas buvo Kb; 
katris pavydus, to ir akys kenke Knv; vokečei žeuresni buvo, vokečei 
žeurūs buvo Kpn ir kt. Iš iliustracinių sakinių matyti, kad dzūkai žiau-
rūs, t. y. pikti ir negailestingi, būna labai retai. Žiaurumas, regis, labiau 
būdingas kitų tautybių žmonėms, pvz.: vokėčei žeuresni buvo, vokėčei 
žeurūs buvo Kpn; [vokiečiai] buvo žeurūs, kat tvarkingi, tvarkingi, 
ne rusai Pvč ir kt. blogas, nedoras žmogus pietinių pietų aukštaičių 
neretai lyginamas su velniu, pvz.: tokis senas bernas gyvena, žeurus 
šėtonas Knv; katris žmogus negera, tvarkingas, tai ir geras, o katris 
gera, nestvarko, neklauso, tai tas velnes Kš. 

Kaip žinoma, dzūkai yra geraširdžiai, linkę atiduoti ne tai, kas 
atlieka ar nereikalinga, o pasidalyti tuo, ko ir patiems labai reikia ar 
trūksta. Tačiau kartais jie gali būti šykštūs, pvz.: iš jo nagų nieko 
neišlupsi, vajei kokis skūpus jisai Kb; duos ciek, kiek raike, daugeu 

38 Skolinys ultojus (plg. brus. гyльтaй, l. hultaj) vartojamas visame pietų aukštaičių šnektų 
plote reikšme tinginys, dykaduonis, veltėdis (LKŽe). 
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nigdi nedadės, skūpokas dziedas Kb ir kt. Pietiniai pietų aukštaičiai 
vietoj būdvardžio šykštus pernelyg taupiam žmogui pavadinti vartoja 
slavizmus skūpas ir skūpus, plg. dar is žmogus geras buvo, cik labai 
šeimai skūpas Kb; tokis buvo skūpus kunigas Kb ir kt. 

Žodyno medžiaga rodo, kad pietiniai pietų aukštaičiai ne visada 
nori imtis darbo ar kokios kitos veiklos, pvz.: jis cingėjo dirpt, tas jau 
žmogus Mrc; dabar toki jeuni, kap jiej nedzirba, kap jiej cingi Mrc; 
cingėjau aic mokycis Mrc ir kt. Nenorintys dirbti, vengiantys veiklos 
žmonės vadinami tinginiais, ultojais, pvz.: o kų cinginys, tai cinginys 
Mrc; ultojei turėj aic dirpt, cingi necingi Rud ir kt. Polinkis tingė-
ti neretai būdingas visiems šeimos nariams, pvz.: jo dukterys buvo 
cinginės, ir prauscis cingėjo, ir tokios nuskurį vaikščioj Mrd; buvo 
labai cinginių šeima Mrd ir kt. Tingintys dirbti žmonės turi ir daugiau 
neigiamų charakterio bruožų – jie neretai linkę vogti ir (arba) piktnau-
džiauti alkoholiu, pvz.: is iš vagimo ir gyvena Pvč; gerc myli, ale dirpt 
cingi Dbč ir kt. Girtavimas, svaigiųjų gėrimų vartojimas, kaip ir tingė-
jimas dirbti, yra didelė problema, pvz.: [vyrai] be gėrimo negali būc, 
turi būc ižgėrį ir gana Jsk; mano vienas sūnus labai myli gerc Mrc ir 
kt. Žodyne galima rasti nemažai sakinių, rodančių, kad geriančių kai-
muose daugėja, pvz.: pirma nebuvo tokio gėrimo, neturėj žmones uš 
kų gert Grb; dabar smarkei jeu gere jeu žmonės, neturi an duonos, o 
pragere Mrc; pameluoje, kat negėrė, dar kab gėrė Jsk ir kt. Geria ne 
tik vyrai, bet ir moterys, pvz.: vyrai cig gere ir keikes lakiodami Jsk; 
įvairių moteriškių yra, kitos gere Dbč ir kt. 

5. Pagrindinis žmogaus požymis, skiriantis jį nuo kitų būtybių, 
yra gebėjimas mąstyti ir kalbėti, pvz.: ar žmogus kartais būna kokis 
beprotis, ar gyvulys Knv; kur tas gyvulys kalbės, cik žmogus kalba 
Pvč; katris negirtas, tai protų turi, tai atsargų turi žmogus Kš; žmo-
nys suprato kų daryc iš senų senovės Knv; turi galvų, turėk ir protų 
Dbč ir kt. Vyresnės kartos žmonės yra labiau patyrę, protingesni nei 
jaunimas – žodyne ne kartą pasakyta, kad jeunas žmogus tai durnas 
Mrc39. 

Pietinių pietų aukštaičių areale gyvenantis žmogus mąsto apie 
savo egzistenciją, kalba apie kaimų nykimą ir žmonių mirtį, pvz.: tokis 
gyvenimas ce, vieni gema, kici miršta Zrv; beiges jeu žmonės visi, 
senų mažai yra Mrc; jeu žmonių sumažėjo, žmonės jeu išnyko Zrv; 
an viso kaimo pas mus du žmonės jeunesni Kb ir kt. Mirtis suvokiama 

39 Pripažįstama, kad ne visi vienodai geba mąstyti, yra keistų ir juokingų žmonių, pvz.: buvo 
tokis biškį čiudnesnis tas žmogus Mrc; kaimynai biskį čiudnesni kap kici, nušneka Mst.    
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kaip neišvengiamybė, į ją žvelgiama filosofiškai, pvz.: mirtis nemato-
ma, cik jy vienodai visus lygina Žr; jei gimei, tai ir mirsi Mst; jeu dar 
prie galo liepto, cik mirc Pvč40; kap muse krisk, nenorėk nieko Pvč; 
kat cik nereikt ilgai kankycis, o mirc nebijeu Mst ir kt. Viena iš mirties 
priežasčių – senatvė ir ligos, pvz.: viena dusina vienų žmogų liga, kita 
dusina kitų žmogų liga Kb; tadu susirgo ir numirė, niekas tį negydė 
Pvč; jis su plaučeis mirė, beigėsi plaučei ir mirė jisai Mrc ir kt. Žmo-
gaus gyvenimas yra trapus ir laikinas, nulemtas atsitiktinumų, nelai-
mingų atsitikimų ir nepalankių aplinkybių, pvz.: neišklause žmogaus 
ar tu kaltas, ar nekaltas, šauna Knv; kiek išaudė žmonių, vieni kitus 
Knv; toj (gyvatė) ruda, nat su šerscu tuoj, jei toj inkųs, tai viskas, 
po žmogi Kš; vienų žmogų tai užmušė arklys Kb; (žmonės) tai patys 
numiršta, tai papjeuna daktarai Rud ir kt. Žmogus suvokia savo men-
kumą ir laikinumą, pvz.: cik kad Dzievas nor laikytų, šituos katriej 
jeuni dar, katriej dar gali [dirbti] Zrv; aš gal nevorta pas Dzievulį, 
nor ir meldžiuos Kš ir kt. Mirtis suvokiama kaip žmogaus gyvenimo, 
jo egzistencijos pabaiga, pvz.: nu poterai nu teisingi, kab dangun, tep 
ir an žamės, jeu numirai ir numirai, supuvei ir viskas Mrc; aš išeisiu 
jeu tuoj iš če, o mano vaikai nei nepareis Mrc ir kt. 

Už mirtį, regis, baisesnė gali būti tik vienatvė, pvz.: tas laimin-
gas, kuris pirmas numiršta Mrc; gereu jeunam numirc, negu gyvenc 
vienai Mrc; senatvėn yra blogeuse vienatvė Mst; vieno žmogaus argi 
gyvenimas Mrc ir kt. Žmogus yra sociali būtybė, kuriai būtina ben-
drauti ne tik su šeimos nariais, bet ir su kaimynais, pvz.: labai giedojo 
gražei suvėjį kaimynai Mrd; [gimusį vaiką] lankė savi ir kaimynai, 
katrieji netolimi Jsk ir kt. Žodyne gausu sakinių, patvirtinančių, kad 
pietų aukštaičiams labai svarbus yra bendravimas su kitais žmonėmis, 
socialinių santykių palaikymas, pvz.: ce tai žmogu negerai, kap cik 
vienos kalbos moki Mst; daugeu kad būt kalbos, daugeu kad su žmo-
nėmi (pasikalbėti) Mrc ir kt. ypač vertinama ir branginama šeima, 
todėl neigiamai žiūrima į skyrybas, pvz.: geras negeras [vyras], ale 
raike gyvenc, ba kat apsivedei ir būk jeu Mrc.

Žodyno medžiaga rodo, kad pietinių pietų aukštaičių plote gyve-
nantiems žmonėms stiprybės teikia tikėjimas, pvz.: ainu kas nedėle 
bažnyčion, meldžiuos ir namo, ir manį Dievulis nepamiršta Žr; kap 
aš Džievulio nepamirštu, tai ir manį Dievulis nepamiršta Žr; valdze 
mus skraudze, cig Dievas vienas pagaili Dbč ir kt. Dzūkai yra katali-
kai, dažnai lanko bažnyčią ir meldžiasi, pvz.: mes lietuvei tai katalikai, 

40 Frazeologizmu prie galo liepto vaizdingai pasakoma, kad žmogus yra prie mirties.
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o žydai tai ne Mrc; aš buvau visas laikas mėgėjes bažnyčion aic Kb; 
visas sodžius bažnyčion aina Pvč; visa šeima suklaupe melscis Knv 
ir kt. Dievas yra visagalis, ne tik laiminantis žmogaus gyvenimą, bet 
ir siunčiantis išbandymų, baudžiantis už netinkamą elgesį, pvz.: vie-
nam žmogu davė Dievas ilgų amžių, o kitam trumpų amžių Mrc; visus 
Dzievas penėjo, visiem buvo gana Zrv; kuo toleu, tuo daugeu Dzievas 
pakutų41 duoda Mrc; Dievas pakorojo jį Dbč; tai jei ir tį Dzievas jeu 
jo griekų ras, tai jį tadu peklon Mst; pirma tep nesiskyrė, pirma dar 
Dievo bijojo Jsk ir kt. 

Dzūkai ne mažiau nei Dievu tiki prietarais, burtais ir užkalbėji-
mais, pvz.: uškalbėjimas, vaikel, tikrai tikiu, kad yra Kš. Užkalbama 
siekiant dvejopų tikslų – norint pagydyti arba pakenkti. Kalbėtojai, 
dar vadinami šaptūnais, gali užkalbėti nuo gyvatės įkirtimo (įkandi-
mo), vilko užpuolimo, išgąsčio, rožės, dantų skausmo, kojos miksterė-
jimo ir kt., pvz.: toki buvo šaptūnai, nuog rožių kalbėjo, nuog gyvatių 
kalbėjo Grb; mano tėvas kalbėj nuo dantų, gyvatė jei inkando Kb; 
senis buvo, Praciska vadzino, tai jis zinojo uskalbėjimų nuo gyvatės 
ir vilkų Aš; ižgųscį tai dar uškalbu, nug rožės uškalbu Kš; kojų įsisu-
ka ar mikstera, tai miksius darydavo ir uškalbėdavo Kb ir kt. Tikima, 
kad užkalbėtojai gali net labiau pagelbėti nei gydytojai, pvz.: niekas 
nepamačino42, kap mes vadzinam, šaptūnai uškalbėjo Mrc; ir tiktai 
žmogus uškalbėjis pataisė mani Mrc; mes daktarai to nepadarom, 
kų kalbėtojei padaro Knv ir kt. Pastebėtina, kad ne visi žmonės tiki 
užkalbėtojais – vieni pagyja tik jų padedami, o kiti jų veiklą smerkia, 
pvz.: randas tokis sopulys, parausta kūnas, ir nepraaina, kol neuš-
kalbėsi Knv; kat jį šaut pirmas perkūnas, kas kalba [nuo rožės] Knv 
ir kt.   

Užkalbėtojai gali ne tik pagelbėti, bet ir pakenkti. Žodyne yra 
nemažai pavyzdžių, liudijančių apie jų užburtus žmones ar gyvulius, 
pvz.: senoviškų čėšų atsimenu, šaptūnai, čeraunykai43 tai padaryda-
vo [bėdų] Mrc; kab gena karves palei jo namų, jisai cig žūro ir tokes 
maldeles kalba ir acimdzinėje [pieną] Kb; Kabeliuose buvo toke mo-
teriškė kap ragana, tai jy sako ir uščeravoc44 arklius mokėjo Kb ir kt. 
Užkalbėtojai, šaptūnai, kaip matyti iš žodyno medžiagos, gali turėti 

41 Skolinys pakuta vartojamas reikšme vargas, bėda. Šis žodis Lietuvių kalbos žodyne ne-
teikiamas (žr. LKŽe).

42 Nepadėjo, nepagelbėjo.
43 Skolinys čeraunykas, -ė (plg. l. czarownik, brus. чapaўнiк) pietų aukštaičių plote varto-

jamas reikšme burtininkas.
44 Užburti.
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burtininkams būdingų galių – neatsitiktinai jie lyginami su čerauny-
kais ir raganomis.

Dzūkai ne mažiau tiki ir nužiūrėjimu – žmogus ar gyvulys, nužiū-
rėtas blogo žmogaus, gali susirgti, pasidaryti neramus ir pan. Negera 
linkinčio žmogaus daromas poveikis nusakomas frazeologizmais akių 
boti ir akių paboti, pvz.: vaikai boje akių, gal ir keulės Mrc; labai 
širdzį skauda kap akių paboje Kb; mama kap melžė, karvė prost sie-
nom aina, akių pabojo Kb ir kt. Žodyne galima rasti patarimų, kaip 
apsisaugoti ir išsigydyti nuo blogų akių poveikio, pvz.: raike kvar-
tūkas45 nešoc, tai vaikas jeu neboje akių Pvč; teliukas ar kas, arba 
karvė paboje akių, tai raike, vaikeli, sijono padalkais apšluoscyc jem 
akytės, ir tadu atsibūna teisingai Kš ir kt. 

6. Protėvių gyvenimo būdą ir vertybes perėmę pietiniai pietų 
aukštaičiai, stebėdami vykstančius ekonominius ir socialinius pro-
cesus, nepalankias demografines sąlygas, kalba apie nykstantį senąjį 
saugų pasaulį ir besikeičiantį žmogų. Pasakojant apie žmogaus gyve-
nimo sąlygas, jo fizines ir dvasines ypatybes, būdo bruožus nuolat ly-
ginama praeitis ir dabartis – anksčiau, pirma, tadu / dar, dabar, dar-
ties. Šis lyginimas prikišamai parodo, kad seniau viskas buvo geriau 
ir tikriau – žmonės buvo geresni, laimingesni, sveikesni ir darbštesni, 
pvz.: pirma gyvenimas buvo kap pasaka Pvč; anksčeu žmonės buvo 
tokie draugiškesni Dbč; pirma sunkei gyveno, bed žmonės geresni 
buvo Mrc; žmonės gal buvo linksmesni Mrc; pirma visi žmonės buvo 
drūtesni kab dar Knv; pirma dirbo daug daugeu kab dar, ba žmonės 
sveikesni buvo Drž; tadu žmonės kitokesni buvo kab dar, dar žmonės 
pavydūs ir negeri Mrc ir kt. Neigiamą vykstančios gyvenimo būdo 
ir charakterio ypatybių kaitos vertinimą rodo ir žmogaus lyginimas 
su velniu, pvz.: raganų buvo, ir laumių buvo, dar pacys žmonės kap 
velnei Mrc.        

Apibendrinamosios pastabos. „Pietinių pietų aukštaičių šnektų 
žodynas“ pasakoja apie miškuose gyvenantį cikrų žmogų, kuris save 
suvokia pirmiausia kaip dzūką, kalbantį dzūkų kalba – tį lietuvei,  
o mes dzūkai Dbč; tu dzūkė, o ne lietuvė, šnekėk dzūkiškai Knv; aš 
jem stukc, sakau, dzūkuok Mrc. Žodyno medžiagos pateikėjas – ci-
krinis dzūkas – spinduliuoja gerumu, šiluma ir nuoširdumu. Jis atvi-
ras, linksmas ir sąmojingas, drąsiai pasitinkantis bet kokias negandas. 
Gamtos prieglobstyje gyvenantis žmogus yra darbštus ir kūrybingas. 

45 Skolinys kvartūkas (plg. brus. xвapтyк) pietų aukštaičių šnektose vartojamas rečiau nei 
tos pačios reikšmės žodžiai prijuostė, prikyštė.
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Jo pasaulėvaizdyje susipynęs senasis mitologinis pasaulis, katalikų ti-
kėjimo paslaptys ir dabarties realijos. Nors pasaulis keičiasi, senosios 
vertybės ir papročiai nyksta, kaimai tuštėja, pietinis pietų aukštaitis 
į pasaulį žvelgia optimistiškai. Ir dar – išmušus paskutinei valandai 
cikrinis dzūkas neišnyksta – atėjęs iš pievų ir miškų į juos ir išeina...

Vietovardžių santrumpos

Aš – Ašašninkai, Varėnos r. 
Dbč – Dubičiai, Varėnos r.  
Dbn – Dubininkas, Varėnos r.
Dnv – Dainava, Varėnos r.  
Drž – Darželiai, Varėnos r.
Grb – Grybaulia, Varėnos r.  
Jsk – Jasauskai, Varėnos r.
Kb – Kabeliai, Varėnos r.
Knv – Kaniava, Varėnos r.
Knvl – Kaniavėlė, Varėnos r.
Kpn – Kapiniškiai, Varėnos r.  
Kš – Kašėtos, Varėnos r.
Mčg – Mančiagirė, Varėnos r.
Mrc – Marcinkonys, Varėnos r.
Mrd – Mardasavas, Varėnos r.
Mrg – Margionys, Varėnos r.  
Mst – Musteika, Varėnos r.
Pnč – Panočiai, Varėnos r.  
Pvč – Puvočiai, Varėnos r.  
Rud – Rudnia, Varėnos r.  
Škl – Šklėriai, Varėnos r.  
Šm – Šumas, Varėnos r.
Zrv – Zervynos, Varėnos r.  
Žr – Žiūrai, Varėnos r.

Kitos santrumpos

brus. – baltarusių (kalbõs)
l. – lenkų (kalbõs)
plg. – palygink 
pvz. – pavyzdžiui 
rus. – rusų (kalbõs)
žr. – žiūrėk 
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ALGIS UZDILA

MAŽOJI GEOGRAFIJA – PUNSKO–SEINų 
KRAŠTO MIKROTOPONIMAI 

Štai po Punsko–Seinų krašto laukus išbarstytų vietovardžių, ku-
rie rodo, kaip toji žemė, kuri mus penėjo, buvo mums artima ir kaip 
ją labai mylėjome, sąrašas. Kalneliai, pievos, balos ar miškeliai buvo 
tartum mūsų šeimos nariai, po visų sunkių dienos darbų drauge susės-
davę prie bendro stalo. Jie negalėjo neturėti vardų, nes tie laukai buvo 
mūsų sudvasinti artimi bičiuliai.

Akinė – bala Kreivėnų kaime, Punsko valsčiuje. Vardą gavusi 
nuo kelių vandens atavarų, vadinamų akimis.

Akinės kalnas – kalva Kreivėnų kaime, Punsko valsčiuje. Jo 
papėdėje esanti Akinės bala, nuo kurios ir šalimais iškilusi kalva gavo 
vardą.

Alksnikalnis – kitados alksniais apaugęs kalnas Klevų kaime, 
Seinų valsčiuje.

Apskritabalė (dz. Apskricabalэ) – bala Vilkapėdžių kaime. Var-
das rodo jos apskritą formą.

Apšabalė – bala Kreivėnų kaime, Punsko valsčiuje, (žr.) Apša-
kalnio papėdėje. Vardą bus gavusi nuo šalia stūksančio iškilaus kalno.

Apšakalnis – kalnas Kreivėnų kaime, Punsko valsčiuje. Apie jį 
išlikusi legenda, kad šį kalną Vytauto kareiviai supylę kepurėmis. Iš 
tikrųjų jotvingiai epušę vadinę apse, kuri sulietuvintai ėmė skambė-
ti apšė. Todėl kalno vardas rodytų čia kitados augus epušes arba „dzū-
kiškai tariant“ drebules.

Augytinio Bala – bala Žvikelių kaime, Punsko valsčiuje. Ši bala 
buvo perduota augytiniui.

Aukštabalė – bala Navinykų kaime. Vardą gavusi nuo pakilesnės 
vietos.
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Aukštatrakė – kalnas Valinčių kaime, Punsko valsčiuje, 173,6 m 
v. j. l.

Aukštojis – kalnas Valinčių kaime, Punsko valsčiuje, 167,4 m  
v. j. l.

Aukštuobalė – bala Valinčių kaime, Punsko valsčiuje.
Barsukakalnis (Barsukalnis) – kalnas Giluišgiryje. Vardas rodo, 

kad čia veisėsi barsukai „opšrai“. Tame kalne augęs medis, kuriame 
įkelta buvo stebuklingoji Švč. Mergelės Marijos koplytėlė.

Batvyniškė – bala Vilkapėdžių kaime, Punsko valsčiuje. Vardas 
rodo, kad bala priklausė batvinskui.

Bendrovė – bala Žvikelių kaime, Punsko valsčiuje, kurioje kita-
dos buvusios bendros kaimo ganyklos.

Berkiškė – laukas Paliūnų kaime, Punsko valsčiuje.
Beržabalė – bala Kampuočių kaime, Punsko valsčiuje.
Beržynabalė – bala Žvikelių kaime, Punsko valsčiuje. Vardą gavo 

nuo čia augusių beržų.
Beržynėlis – lapuočių miškelis Vidugirių būdos kaime, Punsko 

valsčiuje.
Burdino laukai – laukas Vidugirių būdos kaime, Punsko vals-

čiuje. Laukai kitados priklausė burdinui.
Bieluškė – pieva, bala Paliūnų kaime.
Blažakalnis – iškilesnė kalva Kreivėnų kaime, Punsko valsčiuje. 

Vardas greičiausiai asmenvardinės kilmės, taip galėjęs būti pavadintas 
nuo savininko blažio.

Bobkalnis – žr. Sesko aukštumos.
Bokštakalnis – kalnas Valinčių kaime, Punsko valsčiuje.
Brokakalnis – kalnas Vilkapėdžių kaime, Punsko valsčiuje. Var-

do kilmė neaiški.
Bruneikiškė – bala Vidugirių kaime, Punsko valsčiuje. Vardas 

rodo, kad čia gyveno bruneikai.
Budzeikų Balukė – bala Valinčių kaime, Punsko valsčiuje. Varde 

užfiksuota buvusi nuosavybė.
Buivis – ežerėlis Kampuočių kaime, Punsko valsčiuje. Vardo kil-

mė neaiški.
Čirlioniškė – laukas Klevų kaime, Seinų valsčiuje, kitados 

priklausęs Čirlioniui.
Daržai – laukas Klevų kaime, Seinų valsčiuje.
Degusėlis – balaitė Valinčių kaime, Punsko valsčiuje.
Degusys – bala Valinčių kaime, Punsko valsčiuje.
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Didbalė – bala Kreivėnų kaime, Punsko valsčiuje. Ši bala, paly-
ginti su kitomis aplinkinėmis, buvo gerokai didesnė, iš čia ir jos vardas.

Didijas (dz. Dzidzijas) – bala Navinykų kaime.
Didysis – kalnas Žvikelių kaime, išsiskiriantis savo aukštumu.
Dvijokėliai – dvi nedidelės balos viena šalia kitos, sujungtos 

trumpu grioviu. Ši dviguba bala ir gavo Dvijokėlių vardą.
Dzalkai – bala Kampuočių, miškas Trakiškių ir durpynas Valin-

čių kaimuose, Punsko valsčiuje. Matyt, ši žemė buvo suskirstyta skly-
pais ir išdalinta kaimui. Vardas nėra senas.

Dziedališkė – miškelis Kampuočių kaime, Punsko valsčiuje. 
Kitados priklausęs žmogui Dziedaliko pavarde.

Egliaraistis (dz. Aglaraiscis) – bala Navinykų kaime. Prieš me-
lioraciją buvo čia eglėmis apaugęs raistas.

Eglynbalė – bala Navinykų kaime, Punsko valsčiuje. Tai bala, ku-
rioje augęs eglynėlis.

Ežerėlis – užaugęs ežerėlis Taurusiškių kaime, Punsko valsčiuje.
Galutinė – laukas Kampuočių kaime, Punsko valsčiuje.
Geležinė – bala Paliūnų kaime. Po lietaus ant vandens atsiranda 

ruda plėvelė.
Giluišgiris – kitados buvusi giria, šiandien jau tik miškas Giluišių 

kaime, Punsko valsčiuje, šalia Kreivėnų kaimo. Vardą gavęs nuo Gi-
luišio ežero, o gal ir nuo Giluišių kaimo, nes kartais dar pasakoma Gi-
luišių giria, pastaruoju metu Kreivėngiris. 

Gyvatbalė (dz. Gyvacbalė) – bala Valinčių kaime, Punsko vals-
čiuje. bala taip pavadinta, nes seniau joje veisėsi ir plaukiojo gyvatės.

Gyvatkalnis (dz. Gyvackalnis) – kalnas Valinčių kaime, Punsko 
valsčiuje. Vardas kilęs iš papėdėje esančios Gyvatbalės.

Gojus – miškelis Vaitakiemio ir Vidugirių kaimuose, Punsko 
valsčiuje.

Grumodiškė – laukas budzisko kaime, Šipliškių valsčiuje.
Guros – giria Užukalnių kaime, būdviečio apylinkėje, Lietuvoje.
Ilgūnė (Ilgojis) – balų durpynas Valinčių kaime, Punsko valsčiuje.
Išdagai – kalnas budzisko kaime, Šipliškių valsčiuje.
Jievaras – kalnas Trakiškių kaime, Punsko valsčiuje.
Jiezdabalė – bala Trakiškių kaime, Punsko valsčiuje.
Kamšos – bala Žvikelių kaime, Punsko valsčiuje.
Kapinynėlis – laukas Vaitakiemio kaime, Punsko valsčiuje. 

Kaimo žmonės prisimena, kad buvusios čia kapinės.
Kapitonbalė – bala Valinčių kaime, Punsko valsčiuje.
Karčemnas Daržas – laukas, kur kitados buvo įkurta karčema.
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Kartuviakalnis – kalnas Kampuočių kaime, Punsko valsčiuje; 
žr. Kartuvių Kalnas.

Kartuvių Kalnas – kalnas Raistinių, Valinčių ir Žvikelių kaimuo-
se, Punsko valsčiuje. Apie jį vietos gyventojai pasakoja, kad ten buvo 
kariami 1863 metų sukilėliai.

Kavelskas Daržas – laukas Kampuočių kaime, Punsko valsčiuje, 
kitados priklausęs Kavelskui.

Klevaitis – (žr.) ežeras Klevų kaime, Seinų valsčiuje.
Krankliabalė – didelė ir ilga bala Valinčių kaime, Punsko 

valsčiuje. Čia kažkodėl kiekvieną rudenį rinkdavosi į būrius krankliai. 
Kai bala buvo numelioruota ir sukultūrinta, krankliai iš čia dingo. Tik 
vardas išliko, primenantis čia besibūriavusius paukščius.

Krankliabalukė – bala Kreivėnų kaime, Krankliabalės įlanka, 
bet ežios atskirta ir priklausanti kitam ūkininkui.

Krūsniakalnis – kalnas Vilkapėdžių kaime, Punsko valsčiuje. 
Vardas rodo, kad buvusi čia akmeninga vieta.

Kubilynas – bala Navinykų kaime, Punsko valsčiuje. Vardo kil-
mė neaiški.

Kulniabalė – bala Navinykų kaime, Punsko valsčiuje.
Kumiabalė – bala Valinčių kaime, Punsko valsčiuje. Vardo kilmė 

neaiški.
Kupstinė – kupstų priaugusi bala Žvikelių kaime.
Kvajynėlis – mažas pušynėlis Žvikelių kaime.
Lanka – pievos prie upės Žvikelių kaime.
Laužas – balos ir kalnelio vardas Žvikelių kaime.
Lieptaplynė – bala Valinčių kaime, Punsko valsčiuje.
Mergabalė – bala Vilkapėdžių kaime.
Milončiškė – laukas Vidugirių būdos kaime, Punsko valsčiuje. 

Vardas rodo, kad ji priklausė Milončiui.
Nevuliakalnis – kalnas burokų kaime, Punsko valsčiuje. Vardas 

rodo jo neseną priklausymą.
Nuotaka – bala Vidugirių kaime, Punsko valsčiuje. Vardas rodo, 

kad nuo jos vanduo nutekėdavęs į kitas balas.
Nuotakutė – kalnelis Kampuočių kaime, Punsko valsčiuje.
Okulioriai – dvi balos Kampuočių kaime, Punsko valsčiuje. Savo 

išvaizda primena akinius, todėl ir tokį vardą gavo.
Olakalnis – kalnas Kampuočių kaime, Punsko valsčiuje.
Papūtimai (dz. Papūcimai) – bala Žvikelių kaime, Punsko vals-

čiuje. Vardas sietinas su veiksmažodžiu papūsti. Tačiau kodėl bala taip 
pavadinta, neaišku.
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Pasalė – bala Žvikelių kaime, Punsko valsčiuje. Vardas rodo, kad 
ji esanti arti salos.

Pas Olas – bala Žvikelių kaime, Punsko valsčiuje.
Piesčiakalnis – smėlėtas kalnas Kampuočių kaime, Punsko 

valsčiuje.
Piliakalnis – miškelis Vidugirių kaime, Punsko valsčiuje.
Plentauka – bala Kreivėnų ir Žvikelių kaimuose, Punsko vals-

čiuje. Vardas siejamas su tarmėje vartojamu veiksmažodžiu plentavoti  
„rauti krūmus, iškirsti medžius“. Matyt, čia anksčiau buvo krūmais 
užėjusi bala, kurią išvalius gauta lygi lanka.

Plikė – bala Kreivėnų kaime, Punsko valsčiuje. Kai šalia yra Plen-
tauka, kurioje reikėjo rauti krūmus, matyt, ši bala buvo gryna, plika, 
kad tokį vardą gavo.

Ploska – bala Žvikelių kaime, Punsko valsčiuje. Toks vardas atsi-
radęs naujais laikais, kai dzūkų tarmėje atsirado svetimybių.

Polos – bala Navinykų kaime, Punsko valsčiuje.
Po Vilko – kalnas Paliūnų kaime, Punsko valsčiuje. Vardas rodo 

kalną, priklausiusį Vilkui.
Ragelis – kalnelis Kampuočių kaime, Punsko valsčiuje.
Raisūnė – pieva Paliūnų kaime.
Raizginė – bala Kampuočių kaime, Punsko valsčiuje. Vardas 

rodo, kad augo čia krūmokšniai.
Ravai – bala Kreivėnų kaime, Punsko valsčiuje. Ši bala pasižymi 

tuo, kad pavasarį, kuomet tirpsta sniegai, atsiranda krantus griaunanti 
srovė. Šios balos vardas sudarytas panašiai kaip ir Vižainio valsčiuje 
esantis -el- priesagos vedinys (žr.) Ravelių kaimas.

Ravelis – griovys Žvikelių kaime.
Ravelių Kvajynukas – pušynėlis prie griovio Žvikelių kaime, 

Punsko valsčiuje.
Samanynas – bala Trakiškių kaime, Punsko valsčiuje.
Samanynėlis – durpinės Valinčių kaime, Punsko valsčiuje.
Samanynukas – nedidelis miškelis Navinykų kaime, Punsko 

valsčiuje.
Samanis – giria Žvikelių kaime.
Smailakalnis – kalva smaila viršūne Valinčių kaime, Punsko 

valsčiuje. Taip pavadinta dėl savo formos. Kalnas tokiu pat pavadini-
mu yra ir Kreivėnų kaime, Punsko valsčiuje, tik žymiai mažesnis.

Stulgiškė – miškas Klevų kaime, Seinų valsčiuje.
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Sūdakalnis – kalnas Valinčių kaime, Punsko valsčiuje. Vardas 
sutampa su senuoju sūduvių ar sūdų etnonimu. Žmonės dažnai kalną 
pravardžiuoja Šūdzakalniu.

Šaukštaraistis – bala ar raistas Kreivėnų kaime, Punsko valsčiuje. 
Vardą sudaro dvi šaknys: pirmoji rodo, kad raisto forma panaši 
į šaukštą, o antroji – kad čia buvo raistas. 

Šūdbala – bala Kampuočių kaime, Punsko valsčiuje (plg. Sūda-
kalnis).

Taurusabalė – bala Vidugirių kaime, Punsko valsčiuje.
Tičkabalė – prie Tičkakalnio esanti bala Žvikelių kaime.
Tičkakalnis – kalnas Žvikelių kaime, Punsko valsčiuje.
Tiltabalė – bala Valinčių kaime, Punsko valsčiuje.
Trakakalnis – kalva Kreivėnų kaime, Punsko valsčiuje. Antrojo 

pasaulinio karo metais ir po karo styrojo čia dar kelios eglės, rodančios, 
kad kitados toje vietoje spygliuočių medžių buvo daugiau. Kadangi 
buvo nemažai laisvo ploto, tai ta vieta buvo vadinama Traku. Iš čia 
ir Trakakalnio vardas.

Trakiškinė – laukas Kampuočių kaime, Punsko valsčiuje, prie 
Trakiškių kaimo.

Uždidžiojo Kalnas – kalnas Navinykų kaime, Punsko valsčiuje.
Užutrakio Kalnas – kalnas Valinčių kaime, Punsko valsčiuje.
Už Tvartelio – bala Žvikelių kaime, Punsko valsčiuje. Tai naujas 

ir aiškios kilmės vardas.
Vakantai – miškas Klevų kaime, Seinų valsčiuje.
Variklio Kelias – kelias Klevų kaime, Seinų valsčiuje. Vardo 

kilmė neaiški.
Varmakalnė – kalnas Vidugirių būdos kaime, Punsko valsčiuje. 

Čia buvo palankios sąlygos veistis varmams, kurie kirsdavo gyvulius.
Vidasodės Bala – bala Klevų kaime, Seinų valsčiuje. Vardas rodo 

balos vietą kaime.
Vilkakalnis – kalnas Žvikelių kaime, Punsko valsčiuje.
Vilkaravis – durpynas Valinčių kaime, Punsko valsčiuje. Vardas 

rodo, kad čia buvo negražiai išgraužtas griovys. O gal čia veisėsi vil-
kai?

Viržiakalnis – kalnas Kampuočių kaime, Punsko valsčiuje. 
Vardas rodo vietą, kurioje kitados augę viržiai.

Zarvynos – bala Valinčių kaime, Punsko valsčiuje. Vardas 
giminingas su (žr.) Zarvynų kaimo vardu.
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Zervyna – bala Kampuočių kaime, Punsko valsčiuje. Dėl vardo 
žr. Zarvynų kaimą.

Zomatai – bala Navinykų kaime, Punsko valsčiuje. Vardo kilmė 
neaiški.

Zotvaras – bala Kreivėnų, Paliūnų, Valinčių, Vilkapėdžių ir Žvi-
kelių kaimuose  – Punsko valsčiuje. balos vardas rodo, kad kitados 
buvo ji aptverta ir joje ganėsi gyvuliai. Šiame pavadinime pavartota 
tarmėje žinoma svetimybė – zotvaras „užtvaras“.

Zotvarėlis – bala Navinykų kaime ir laukas Kampuočių kaime, 
Punsko valsčiuje. Tai mažas (žr.) Zotvaras.

Žagnonės – bala Vilkapėdžių kaime, Punsko valsčiuje. Vardo kil-
mė neaiški.

ALGIS UZDILA (g. 1937 m. Kreivėnuose, Punsko valsčiuje) – mokytojas, ra-
šytojas, kultūros veikėjas. 1963 m. baigė Vilniaus universitetą. Sugrįžęs metus 
laiko dirbo Seinų, vėliau-Punsko licėjuje. Subūrė „Jotvos“ choreografinį sam-
būrį ir ilgus metus jam vadovavo. Sudarė penkis lietuvių kalbos vadovėlius pa-
grindinei mokyklai. Išleido kelis poezijos rinkinius.

Algis Uzdila
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JOVITA NEVULyTĖ-GRĖbLIŪNIENĖ

JUOZO VAINOS KALbINIS (PUNSKO  
APyLINKIų ŠNEKTOS) PALIKIMAS

Apie Juozą Vainą ir jo nuveiktus darbus parašyta daug darbų. 
Dažniausiai tai yra straipsniai apie jo, kaip Punsko krašto etnografo, 
mokytojo ir visuomenininko, veiklą. Jo paties parašytų trumpesnių ar 
ilgesnių darbų taip pat nėra mažai – pakanka peržvelgti Marytės Vai-
naitės-Misiukonienės knygos „Juozas Vaina“ pabaigoje pateiktą lite-
ratūros sąrašą (2014, 282–287). Šiame sąraše yra ne tik straipsnių, ku-
rie susiję su istorija ar etnografija, bet ir straipsnių apie Punsko krašto 
žmonių kalbą, vietovardžius, hidronimus, taip pat apie dzūkus, raikus 
ir jotvingius. Taigi šiame straipsnyje norėčiau trumpai pristatyti Juozo 
Vainos kalbinį, ypač Punsko apylinkių šnektos, palikimą1. 

Pradėsiu nuo Juozo Vainos publikuotų straipsnių žurnale „Auš-
ra“. Straipsnyje „Grįžau iš Kolno“ (Aušra: 1984, 4, 20–21) Juozas Vai-
na aprašė savo įspūdžius iš „liaudies ansamblių apžiūros“. Atrodytų, 
ką bendra tie įspūdžiai gali turėti su kalba? Apžiūra kaip apžiūra, bet 
Juozas Vaina tolesnėje šio straipsnio dalyje atkreipė dėmesį į kurpių 
(Kurpie2) „pasakorių bei dainininkų tartį“. Jis pastebėjo, kad ir žodžio 
pradžioje, ir viduryje po dantinio-lūpinio priebalsio v ir prieš prieša-
kinės eilės balsius i, e kurpiai įspraudžia liežuvio priešakinį dantinį 
z, pvz., wzielki wzilk (wielki wilk – didelis vilkas) arba na głowzie 
(na głowie – ant galvos). Vėliau dar pastebi, kad kurpiai po abilūpinio 
dusliojo p kai kuriuose žodžiuose įspraudžia s, pvz., psies ir psieski 
(pies, pieski – šuo, šunyčiai), psięknie psisze (pięknie pisze – gražiai 
rašo), psije3 (pije – geria). Dar pastebi, kad kurpiai š, ž, č keičia į s, z, 

1 Šiame straipsnyje neaptariau visų Juozo Vainos parašytų straipsnių. Apžvelgiau tik tuos, 
kurie man buvo prieinami.

2 Kurpiai gyvena buvusioje Galindijos ir jotvingių teritorijoje. 
3 Tai tipiškas kurpiams fonetinis procesas, vadinamas asinchroniniu lūpinių minkš-

tųjų priebalsių tarimu. Plačiau apie tai http://www.dialektologia.uw.edu.pl/index.
php?l1=leksykon&lid=531 (prieiga 2019-03-15).
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c, pvz., das (dasz – duosi), zal (żal – gailestis, gaila), sierotecce4 (sie-
roteczce – našlaitei). Šiuos kalbinius duomenis jis surašė ne šiaip sau. 
Jo manymu, tai prūsų ir jotvingių substrato palikimas, o patį Kolno 
vietovardžio pavadinimą Vaina kildina iš mums žinomo žodžio kalnas.

Kitame „Aušros“ numeryje (Aušra: 1985, 2, 19) Juozas Vaina ap-
taria Žvikelių kaimo pavadinimo etimologiją: „ar jis yra nuo pavardės 
kilęs, ar nuo kokio tai nors gyvūno, žvėries?“ Čia jis pateikia tokias 
prielaidas: „Žinia, kad jotvingių tiek rytuose, tiek pietuose buvus san-
dūroje su slavais. Miškinė ar laukinė katė lenkiškai vadinama ‘żbik’. 
yra pavyzdžių, rodančių, kad priebalsis b kaitaliojasi su priebalsiu v, 
pvz., su savim – z sobą, gi žodžiuose włochaty – plaukuotas priebalsis 
v kaitaliojasi su priebalsiu b. Lenkišką vardą Vladyslav raikai5 vadina 
Bladu, kas rodo atvirkštinę kaitą. <...> yra galimas daiktas, kad jotvin-
giai bei lietuviai lenkiškąjį žbiką vadinę žviku“.

Kitame tų metų „Aušros“ numeryje (Aušra: 1985, 3, 9–10) Juo-
zas Vaina pasisako apie Zagautės kaimo pavadinimą. be pačios šio 
kaimo vardo etimologijos, jis pateikia tokią informaciją: „Kad seniau 
čiabuvių sakyta avė, akė, ausė, žuvė rodo tai, kad iki šio laiko naudo-
jama daugiskaitos vardininko galūnė -ės šale6 -ys, tai yra avės, akės, 
ausės, žuvės“. Ar kas Punsko ir Seinų krašte dar vartoja šiuos žodžius 
tokia forma? 

Straipsnyje „Gužynės“ (Aušra: 1988, 3, 23–24) Juozas Vaina 
svarsto, kokia yra žodžio gužynės kilmė. Čia jis paaiškina, kad gužy-
nėmis iki Pirmojo pasaulinio karo buvo vadinami jaunimo vakarėliai. 
O kodėl tie vakarėliai buvo pavadinti gužynėmis? Juozo Vainos many-
mu, toks pavadinimas galėtų būti kildinamas:

a) Iš gūžiu vadinamo paukščio gurklio. Seniau „vištas gaudant 
buvo sakyta: Gūž, gūž, putiukė ir ne viena višta nustodavo bėgusi 
ir prigūždavo <...>, pritūpdavo“. O tų jaunimo vakarėlių metu buvo 
gaudytos „vištos“. „Vištų“ gaudytojas turėdavo su užrištomis akimis 
sugauti kitą žaidėją, kuris galėdavęs pritūpti – prigūžti prie žemės, kad 
nebūtų sugautas.

b) Dėl to, kad tokie jaunimo vakarėliai nebuvo dvasiškių ir tėvų 
girtini. Jaunimas tada susirinkdavo paslapčia – pasilenkę, susigūžę, 

4 Toks fonetinis reiškinys vadinamas mozūravimu (mazurzenie). Jis, kaip matyti, būdingas 
ne tik mozūrams, bet ir kurpiams. Apie mozūravimo procesą žr.: http://www.dialektologia.
uw.edu.pl/index.php?l1=leksykon&lid=628 (prieiga 2019-03-15).

5 Raikais Juozas Vaina vadina Seinijos krašto žmones. 
6 Čia turbūt užsilikusi korektūros klaida – turėtų būti šalia.
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kad jų tėvai nepamatytų. Šiai pavadinimo tezei patvirtinti Juozas Vai-
na pateikia ratelio žodžius: 

„Lakštingalėlė avietėlėj
Čiulbėjo, čiulbėjo,
O jaunimas į gužynes
Paslapčiom, paslapčiom.“

Straipsnyje „Neina mylėt“ (Aušra: 1993, 8, 29–30) Juozas Vai-
na analizuoja ir stebisi tų laikų lietuvių kalbos vartosena, išgirsta per 
radiją, TV arba perskaityta laikraščiuose. Tarkim, jam pasirodžiusi 
keista prielinksnio su + įnagininko linksnio konstrukcijos vartosena. 
Kaip pats yra parašęs: „Gerai atsilikta ir mano prielinksnį su vartojant. 
Duoną kitados išmokau riekti peiliu, bet ne su peiliu. Laikraštininkai, 
radijo ir TV tarnautojai žymesnius pareigūnus užsienin leidžia ne su 
žmonomis vizituoti, bet praneša, kad atvyko ar išvyko su vizitu.“ To-
liau Juozas Vaina rašo apie skolinius, kurie anksčiau mus pasiekdavo iš 
rytų, o dabar „mestasi į vakaraus“, ir pateikia tokį pavyzdį: „Suprask, 
kad nori: priešrinkiminės kampanijos metu neekonomistė laikrašti-
ninkė kalbina neekonomistą vyskupą neekonominiais reikalais, o tas 
įveda ne ekonominį, o tikybinį elementą.“ Taip Juozas Vaina nurodo ir 
Lenkijoje gyvenančių lietuvių kalbines ligas. Pastebi, kad vieni kitus 
kviečia „an alaus, an pašto, an stoties“, bet negirdėjo, kad kas kviestų 
„an bažnyčios“, arba stebisi, kad batai jau neavimi, o nešiojami.

Antrajame 1997 m. numeryje, skyrelyje Apie kalbą ir tarmę, 
išspausdintas straipsnis „Dzūkų dorybė“ (Aušra: 1997, 2, 20–21). Iš 
tikrųjų! Kokia dorybės gėrybė! Visas tekstas parašytas Punsko šnek-
ta! O kiek čia šnekta paaiškinta apie šnektą! Šiame straipsnyje Juo-
zas Vaina labai įmantriai, net su humoro jausmu, išdėstė visą „dzūkų 
gramatiką“. Pradėjo nuo fonetikos dalykų – žodžio pradžioje tariamas 
balsis a vietoj e, o žodžio viduryje tą a „paminkščinam, o gal kap kadu 
visai pralaidzam“. Pastebi, kad vietoje prielinksninės konstrukcijos į + 
galininkas dzūkai vartoja vidaus einamojo vietininko – iliatyvo – for-
mą ne tik krypčiai, bet ir vietai nusakyti. Taigi vietoje į girią, pasako 
giron. Rašo apie galūnių nukritimus, pastebi, kad kai kurie žmonės 
vietoje kiaica (kietas dzūkavimas) gali pasakyti ir kiaicia (minkštas 
dzūkavimas). Sakinys „Nia visosa girosa ūžuolai auga“ įrodo, kad 
žmonės žodžių kamieno ą keitė į ų, o „viecinyki“, daugiskaitos mo-
teriškosios giminės daiktavardžių arba įvardžių galūnėse, apsieita be 
e – yra a. Šį procesą parodo ir deminutyvinėse daiktavardžių formose: 
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biaržaliai, pušałės, ūžuolukai, drabulukės, aglukės. Pastebi, kad prieš 
žodžio pradžios dvibalsį uo yra tariamas v, kad vietininko vyriškosios 
giminės I linksniuotės daiktavardžių galūnė yra -i, o ne -e, kad esama 
depalatalizuoto l prieš priešakinės eilės balsį i tokiose žodžių formose: 
kakłi, rašałi, tiapałi, šułi, kad galūnėje kirčiuojami yra žodžiai lacvys, 
lietuvys ir vokiecys. Juozas Vaina tekste įdomiai pateikia įvairiausius 
būdingus Punsko apylinkių šnektos kalbinius bruožus: „Kam dzūku 
sakyc „šeimininkas“ ar „darbininkas“, kad jis tardamas šaiminykas ar 
darbinykas ir pažaunės niastumdo, ir dzvibalsį „in“ praylgina.“ be to, 
autorius čia aprašo dabartinėje šnektoje beveik išnykusį s priebalsio 
tarimą vietoje š, kurį pavadino „šveplumu“. bet ne tik š priebalsio se-
niau dzūkai negalėjo ištarti. Pasirodo, kad „Šlynakiemio motiaris irgi 
šviaplavo, niatardama „ž“. Ji padėjo bulvias an stalo ir pyldama sru-
bų apsižūrėjo: „Ojegis, kad gal aš zuvų niaindėjau“. J. Vaina išvardija 
dar ir kitus šnektos ypatumus, pvz., vienaskaitos 1 asmens būsimojo 
laiko veiksmažodžių formas būsu (būsiu), sakysu (sakysiu), klausu 
(klausiu) arba išvestines žodžio baigti formas pabeigtuvės, pabeigc, 
pabeigtas, kur pagrindinio žodžio dvibalsis ai kažkodėl išvestinėse 
formose keičiamas dvibalsiu ei. Taip pat rašo apie skolinius ir apie tai, 
kad dilgelės yra vadinamos dzirgelėm. Šiame straipsnyje pastebi dar 
vieną svarbų dalyką – „garso c“ vengimą tarti ten, kur to daryti nerei-
kėtų: „Da ir dar kap svecimas užaina in namus, tai motiariškos atipra-
šo, vandinio atigiara, an suolo atisėda, lovon niaatigula, o išainancam 
pasako – iki atimatymo.“ 

„Prigimtinėje dzūko nuodėmėje“ (Aušra: 1999, 2, 21–24) Juozas 
Vaina išdėsto šnektos fonetiką. Atkreipia dėmesį į tai, kad tariant žodį 
labai didelę įtaką turi „žmogaus pažiaunė“ ir gerai būtų diakritiniais 
ženklais sužymėti žmogaus liežuvio ir pažiaunės padėtį. Tam tikslui 
jis sukūrė diakritinius „fonetinius“ ženklus, kuriuos paaiškino, pvz., 
platus burnos prasižiojimas, pažiaunės pastūmėjimas priekin, lūpų 
pastūmėjimas priekin, liežuvio laikymas prie gomurio, liežuvio 
laikymas prie viršutinių dantų, liežuvio laikymas tarp dantų, liežuvio 
laikymas prie apatinių dantų, pažiaunės grįžimas atgal. Po to vartojo 
tuos ženklus analizuodamas šnektos garsų artikuliaciją pavyzdiniuose 
žodžiuose. be to, šiame straipsnyje jis vėl paeiliui išvardijo, paaiškino, 
kokie yra dzūkų šnektos ypatumai ir kodėl dzūkai kalba taip, o ne 
kitaip, pvz., priebalsių depalatalizaciją, ę ir ą balsių keitimą į ir ų vie-
naskaitos galininko formose, asibiliaciją. Nuo minėtų temų Juozas 
Vaina nenutolsta ir straipsnyje „Geriausiai skamba dainos originalo 
melodija“ (Aušra: 2000, 5, 22). bet šiame straipsnyje apie tai, kaip 
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susidaro garsas, jis jau aiškina paprasčiau. Įdomiai pastebi, kad „Mes, 
dzūkai, dažnai pažiaunę verčiau patraukiame gerklės kryptim, negu ją 
išstumiame už dantų, kaip tai daro kiti lietuviai.“ Taip pat labai įdo-
miai paaiškina asibiliacijos procesą, t. y. kodėl dzūkai vietoj minkš-
tojo d taria dz – ogi todėl, kad jiems tariant d „patraukus pažiaunę 
tarp dantų įspraudžia garsas z ir išeina ne diena, o dziena, ne dievas,  
o dzievas. Džiovą dzūkas pavadintų dzova, o reikas tartų dziova.“

Straipsnyje „Nemačiau, bet įsivaizduoju“ (Aušra: 2000, 2, 20)
Juozas Vaina žavi pastabumu. Dar rinkdamas liaudies dainas Punsko 
krašte (kaip pats rašė, „prieš keturias dešimtis metų“), atkreipė dė-
mesį į vienos moters pateiktą dainos eilutę: „skridinėjo karviałėlis po 
skobnias“. Sudomino jį tos „skobnios“, kurių reikšmės nežinojo. Ki-
tąkart vėl išgirdo, kitoje dainoje: „Užviadė martiałį už skobnių“. Tad 
vėliau paanalizavęs, surinkęs daugiau informacijos priėjo išvadą, kad 
tos skobnios galėjo būti kažkoks stalas, kurio piešinį pateikė minėtame 
straipsnyje. 

Straipsnyje „Gal ir jotvingiai raikiškai šnekėjo?“ (Aušra: 2001, 
24, 26) pateikta daug Punsko apylinkių šnektos duomenų. Juozas Vai-
na pateikė čia daug ne tik tarminės leksikos, bet ją tarties atžvilgiu 
palygino su adekvačiais lietuvių bendrinės kalbos žodžiais. Pažymi 
žodžių kirčio vietą. be to, parodo kitus dzūkų tarties niuansus, pvz., 
j žodžio gale po dvibalsio uo pridėjimą – šuoj, piemuoj, akmuoj. Pa-
stebi, kad kai kurie ne tik taria šuoj, bet ir šuva. O jeigu žodžio gale 
po uo pridedamas j, tai žodžio pradžioje prieš tą uo – v, pvz., vuodas, 
vuodiaga, vuoga, vuosc. Po priebalsių l, r, s, š, ž tariamas ne balsis e, 
bet a, pvz., ladas, ragiu, šapiacys, žamas7. Labai svarbi Juozo Vainos 
pastaba, kad po priebalsių d, g, k, l, m, n, p, v vietoje e tariama ia, 
pvz., diašra, gialažis, kelias, liankas, mialas, niandrė, piancis, tiata, 
viaidas. Panašiai, anot jo, yra tariami ir priešdėliai bia-, nia-, piar-.

Labai dalykiškas ir įdomus straipsnis „Punskiečių dzūkiško kir-
čiavimo ypatybės“ (Aušra: 2002, 7 nr., 24 psl.). Čia Juozas Vaina yra 
išnagrinėjęs keletą žodžių, kuriuos, anot jo, Punsko krašto dzūkai kir-
čiuoja kitaip negu „kitur Lietuvoje“. Jis pastebi, kad dvibalsį ai (pvz., 
žodžiai daigas, laiptas, raibas, kumelaitė, mergaitė, voveraitė ar pa-
vardės Kuosaitė, Burdinaitė) punskiečiai taria tvirtagališkai8. Žodis 
kaimas dzūkams nėra patogus ištarti, todėl vartoja sodzus. Dvibalsį 
ie punskiečiai kirčiuoja taip, kaip ir kiti lietuviai – tvirtapradiškai, bet 

7 Pavyzdžių su kietuoju s nepateikė.
8 Lietuvių bendrinėje kalboje šie žodžiai turi tvirtapradę priegaidę.
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skirtumų pastebi kirčiuojant dvibalsį uo. Pateikia pavyzdžius, kuriuos 
palygina su bendrinės kalbos atitikmenimis: vuoga ir uoga, vuodas ir 
uodas, vuosis ir uosis, ir pabrėžia, kad prieš uo pridedamas protetinis 
garsas v. Kirčiuotąjį, bendrinėje lietuvių kalboje esantį balsį ą šnektos 
atstovai keičia ų, pvz., gialųstuvas (galąstuvas), gųzdzyc (gąsdinti), 
kųsc (kąsti), bet randa ir išimčių: grųžyc (grąžinti). 

Esama ir kitokio pobūdžio Juozo Vainos straipsnių. Vaikščioda-
mas po kaimus ir rinkdamas tautosaką, sužinodavo daug įdomių pasa-
kojimų ir padavimų apie vietovardžių ar vandenvardžių pavadinimus. 
Pavyzdžiui, straipsnyje „Ne vien apie viksvas“ (Aušra: 2000, 17, 26)
kalba apie Vidugirių balas – Gelažiniąją ir Taurusabalę, o straipsniuose 
„Gal ir jotvingiai raikiškai šnekėjo“ (Aušra: 2002, 1/2, 30–33) ir „Apie 
raikiškus ažarų pavadzinimus“ (Aušra: 2005, 7, 24–25) pasakoja apie 
Dusios, Galadusio, Stabingio, Dumblio, Juodžio, Kampuočio, Alnos, 
Šelmento, Saino ir Sainuko, Akuoco, Ancių ir kitų ežerų pavadinimus.

Kitas svarbus Juozo Vainos Punsko apylinkių šnektos kalbinis pa-
likimas – tai du knygos „Nuo Punsko iki Seinų“ tomai (1997; 1998). 
Jie yra ne tik lobis tautosakininkams, bet ir kalbininkams! Ir ko tik čia 
nėra! Kad ir kurį puslapį atsiverstume, visur aptiksime Punsko apylin-
kių šnektos elementų. Žvilgtelkime į I tomo 74 ir 75 puslapius, kuriuo-
se pateiktos dvi dainos – „Oi tai dėkui, mamute“ ir „Išaikie, momute, 
vartų atdaryti“.

55. „Oi tai dėkui, mamute“

1. – Oi tai dėkui, mamute,
 Mano miela širdela, 
 Ką mane užauginot 
 Tokių gražų mergełį. (2x2)  

2. Oi tai dėkui, mamute, 
 Mano miela širdela,
 Ką išrinkot, išdabinot
 Tokį slaunų vardelį. (2x2)

3. Cik nedėkui, mamute,
 Mano miela širdela,
 Ką išrinkot, išdabinot
 Girtuokłėlį bernelį. (2x2)

JOVITA NEVULyTĖ-GRĖbLIŪNIENĖ



81

4. Jis pragėrė namučus  
 Ir no lauko rugučus,
 Pragers mano jaunas dzienas
 Ir auksalio žiedelius. (2x2)

5. – Grįžk, dukrala, atgalios,
 Grįžk, jaunoji, atgalios,
 Grųžyk skrynias ir pėrynas,
 Ir valniosias dzienelas. (2x2)
   
6. – Oi mamute, negrįšu,
 Oi širdela, negrįšu:
 Margos skrynios išvožytos,
 Tankios drobės išrėžytos. (2x2)
   
7. Dovanėłės atduotos,
 Valnios dzienos parduotos,
 Sumainyci žiedeliai,
 Sukałbėci žodeliai. (2x2)

56. „Išaikie, momute, vartų atdaryti“

1.  – Išaikie, momute,
 Vartų atdaryti:
 Parvežė martełį      
 Darbeliam daryt.

2.  – O tai aš neisiu
 Ir neatdarysiu –
 bus mano darbeliai
 be jos padary(ti).

Taigi jau šių dainų pavadinimai rodo, kad žodis mamytė turėjo du 
atitikmenis: mamutė ir momutė. Žodžių mergełį, martełį, girtuokłėlį, 
dovanėłės, sukałbėci formose esama l priebalsio kietinimo prieš prie-
šakinės eilės balsius, t. y. prieš į, ė, o šiose žodžių formose širdela, 
dukrala, dzienelas – balsio e suužpakalėjimo ir kartu l priebalsio de-
palatalizacijos. Žodžių tokių, gražų, slaunų vienaskaitos galininko 
vyriškosios ir moteriškosios giminės formos turi galūnę -ų. Žodžiai 
cik, dzienas, sumainyci, sukałbėci įrodo, kad esama asibiliacijos pro-
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ceso, kitaip dar vadinamo dzūkavimo. Apie depalatalizuotus priebal-
sius liudija šios formos: dukrala, gražų, namučus, rugučus, auksalio, 
negrįšu, išaikie, o paskutinysis žodis dar įrodo, kad šnektoje buvus 
senos liepiamosios nuosakos formos su -k-ie. Dabar tokia forma gir-
dima sporadiškai. Dažniausiai kalbama tik su -k – išaik. Kitas kalbinis 
reiškinys, kuris dabartinėje Punsko apylinkių šnektoje pasitaiko tikrai 
retai, tai ą balsio susiaurėjimas – vertimas ų žodžio viduryje – grųžyk 
(grąžink). Ši žodžio forma parodo dar dvibalsio in monoftongizaciją – 
ilguoju y balsiu keitimą. Esama čia ir senų skolinių, kurių dauguma iki 
šiol egzistuoja šnektoje: slaunų (iš lenkų kalbos „sławny“ – žinomas, 
garsus, žymus), valnios (ko gero, iš lenkų kalbos „wolny“ – laisvas), 
skrynias (iš lenkų kalbos „skrzynia“ arba baltarusių kalbos „cкpыня“ 
– dėžė), pėrynas (iš lenkų kalbos „pierzyna“ arba baltarusių kalbos 
„пяpынa“9). Forma valniosias parodo, kad čia esama įvardžiuotinės 
būdvardžio formos, kuri nėra populiari pietų aukštaičių plote (žr. Zin-
kevičius: 1966, 291). Priešdėlinės veiksmažodžių formos atduotos ir 
atdaryti mums nurodo, kad šnektoje vengiama ati- priešdėlio10. Štai 
kiek daug apie šnektą gali papasakoti dviejų dainų tekstai! O jeigu pa-
sirinktume kokį nors ilgesnį tekstą? Pavyzdžiui, iš II tomo 42 puslapio:

No šaštų metų aš gero nematiau, tai, Dzieve o Dzieve, – jokios 
laisvės, jokio nieko. Aršausia buvo iš rozo – piemeniu. Penkis metus 
ganiau, ir ganiava ne paprasta. Išvaro kiaulas – aštuonias dzidesnes, 
penkiosdešimts keturas avis. An ganiavų ėmė. Sapcynetas raguotų, 
ketvertas arklių, žųsų neturėj. Apsėta, an kalno ėgliai. Jei karvė 
pakelia galvų, matau, o kiaulių, avių nėr! Pernykščis piemuoj buvo 
išpracinis ir kiaulas in žirnius, kol aš daėjau in tvarkų. Ir tus dau 
dzidełį algų, ba aš naudzingas buvau, ba parginis apypietėj pūdzy-
mus akėjau, vakari arkliam viksvų pripjoviau, padraikas sugrabojau. 
Rudenį duoda uslanėlį, ir malu kiaułėm nuo kecvirtos valandos – pie-
menio darbas.

 Sės trys moteros prie vindelių, ir vienam spėk žibyc (balano-
mis). Ir tolei sėdėsi, kol jiej sėdzi. Gaspadorus cinklus mezga.

O Kaminskas grįžo iš Amerikos, tai be šaštos valandos nebuvo 
pusrycų, ir prieš tai nedzirbo samdziniai, po šašų vakari jau darbas 

9  Skolinių reikšmės pagal www.lkz.lt.
10 Galima manyti, kad apskritai buvo dainuojama aduotos ir adaryti – pirma, po i balsio 

iškritimo įvyko regresyvinės asimiliacijos pagal balsų stygas procesas, kai t dėl d virto 
skardžiuoju garsu d ir gavome du tokius pačius garsus adduotos ir addaryti, o paskui 
degeminacijos procesas – dviejų tokių pačių garsų susiliejimas į vieną (arba vieno garso 
netarimas): aduotos ir adaryti. 
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baigtas, o bernas an armoniko graina – sakė. Tadu visi bernai biskį 
atjautė laisviau, nor nakcimi nesigrūdo. Čarnelis in du mėnasiu aida-
vo pažūrėc in tvartus. Pas mani turėj kitų.

Čia taip pat apstu Punsko apylinkių šnektos požymių, kurie jau 
buvo išvardyti aptartose dainose: asibiliacijos (dzūkavimo) – Dzieve, 
dzidesnes, samdziniai, cinklus, kecvirtos, nakcimi; depalatalizacijos 
(kietinimo) – šašų, gaspadorus, pusrycų, kiaułėm, pažūrėc, Čarnelis; 
ų, į balsio vartojimo žodžio viduryje ir galūnėje – žųsų, kitų, tvarkų, 
galvų, dzidełį; i ir u balsių vartojimo žodžių galūnėse – mani, vakari, 
tadu; dvibalsio ai vartojimo žodžio pradžioje (vietoje ei) – aidavo. be 
to, iš šio teksto galime sužinoti, kad šnektos atstovai vartoja būtojo 
kartinio laiko veikiamosios rūšies vyriškosios giminės vienaskaitos 
formą, kurios galūnės balsis yra trumpasis i: parginis, išpracinis. 
Tekste yra vartojama dviskaitos forma: du mėnasiu; esama kuopinių 
skaitvardžių: sapcynetas, ketvertas; seno priebalsinio linksniavimo 
forma: piemenio; būtojo kartinio laiko 1 asmens veiksmažodžio forma 
nematiau (vietoje palatalinio priebalsio č esama minkštojo t); įvar-
džiuotinės vyriškosios giminės asmeninio įvardžio forma jiej; žodžių 
formų trumpinimai: turėj(o), apypietėj(e), arkliam(s), nor(s), dau 
(davė). Tekste galime rasti galininkinius prielinksnius: in, pas, prieš; 
kilmininkinius prielinksnius: po, be, an, iš, prie, no / nuo. Atidžiau pa-
skaitę rastume dar daugiau įdomių šnektos ypatumų – skolinių, įvairių 
priešdėlių, daiktavardžių paradigmų išlyginimo ir pan. 

Reikia paminėti ir kitą didelį Juozo Vainos darbą – šnektos leksi-
kos kaupimą. Prieš keletą metų iš jo dukters Marytės Vainaitės-Misiu-
konienės gavau Juozo Vainos surašytų (rašomąja mašinėle) Punsko–
Seinų apylinkių šnektos vartojamų žodžių rinkinį – per 6 000 lapelių 
(10,5 cm x 7,5 cm). Tuose neįkainojamuose lapeliuose suradau apie 
3 000 veiksmažodžių (kartu su priešdėliniais ir sangrąžiniais), apie 
2 000 daiktavardžių (taip pat priešdėlinių), apie 300 būdvardžių, apie 
50 prielinksnių pavyzdžių, apie 30 įvardžių, apie 20 skaitvardžių ir 
20 ištiktukų, apie 150 prieveiksmių ir apie 500 įvairių priežodžių, pa-
tarlių ir mįslių. beveik kiekviename lapelyje pateikta po 3 (kartais 
ir 7) pavyzdinius ilgesnius ar trumpesnius sakinius. Surašinėdamas 
daiktavardžius, Juozas Vaina pateikdavo jų vienaskaitos vardininko, 
kilmininko ir daugiskaitos naudininko ir galininko formas (žr. žodžio 
„pašūrė“ lapelį11). 

11 Šiuos lapelius nuskenavau ir paryškinau naudodama GIMP 2.10.8 programą.
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Veiksmažodžių lapeliuose jis įrašydavo jų bendratį (jeigu tai bū-
davo priešdėlinis veiksmažodis – brūkšneliu atskirdavo priešdėlį), 
esamojo ir būtojo kartinio laiko vienaskaitos 1 asmens formas, pvz.: 
apdzovyc, apdzovinu, apdzovinau.

JOVITA NEVULyTĖ-GRĖbLIŪNIENĖ

Pašūrė

Apdzovyc

būdvardžius pateikdavo panašiai kaip ir daiktavardžius, tik, aiš-
ku, čia būdavo įrašomos moteriškosios ir vyriškosios vienaskaitos 
vardininko bei kilmininko formos ir daugiskaitos naudininko bei ga-
lininko formos. Jeigu žodis – skolinys, skliausteliuose pažymėdavo, 
iš kokios kalbos jis yra kilęs (pateiktame būdvardžio pavyzdyje – iš 
lenkų kalbos, tai nurodo raidė „l.“ ir žodžio lenkiškasis atitikmuo – 
niezgrabny): niazgrabnas, i.

Toliau pateikiu skaitvardžio „dzvieja“, prielinksnio „prieg“, iš-
tiktuko „plyksc“, keiksmažodžio „po vialnių“, palyginimo / posakio 
„privalgiau ciek, kad gal veršuosiuos“ ir priežodžio „rozų piar pozų, 
tris kartus piar pautus“ lapelių pavyzdžius.
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Niazgrabnas

Dzvieja Prieg

Plyksc Po vialnių

Privalgiau ciek, kad... Rozų piar pozų...
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Kaip galima pastebėti, visi lapeliuose surašyti žodžiai yra tam ti-
kru būdu sukirčiuoti – brūkšneliu apačioje pažymėtas kirčiuotas skie-
muo arba dvibalsio ar dvigarsio pirmasis arba antrasis dėmuo (kitaip 
tariant, pabraukta galima tvirtapradė arba tvirtagalė priegaidė). Lape-
liuose esama taip pat skaičių: ’72, ‘74 ar ‘73. Tai, ko gero, medžiagos 
rinkimo data.

Visi šiame straipsnyje aptarti Juozo Vainos darbai (tik dalis visų 
parašytų) – straipsniai, knygos, žodynas – yra labai svarbus Punsko 
apylinkių šnektos kalbinis palikimas. Aiškinti, kodėl šis palikimas yra 
toks svarbus, turbūt net nereikia. Tiesą sakant, jei mokslininkai iki šių 
dienų nebūtų turėję jokios informacijos apie Punsko–Seinų krašto lie-
tuvių kalbą, vien tik iš Juozo Vainos darbų būtų galėję apie ją daug ką 
sužinoti. Tiems, kuriuos sudomino Juozo Vainos kalbinis Punsko apy-
linkių šnektos palikimas, siūlau atidžiai paskaityti jo darbus – kiekvie-
ną kartą perskaičius jo apmąstymus ir sukauptus duomenis, galima vis 
ką nors nauja sužinoti. 
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JUOZAS VAINA

IŠ ŽMONIų PASAKOJIMų APIE VIDUGIRIUS

* Vidugirai? Vis pasakoj, kad vidurin giros. Vidugirai turėj ait 
in kalionijas apie tūkstantis aštuoni šimtai kokiais šašosdia-
šimc kialintais miatais jau po sukilimo. Tėvas in kalionijas at-
ėjo niažanotas. Rašė da an motkos, ba buvo nia pilnų miatų. 
Da ir rašyc an bilia ko niagalėj žamės, turėj būc iš šlėktų. (45)

* Valinčai iš Valinčų nusipirko Vidugiruosa ūkį apie šašosdia-
šimc margų, o brolis buvo kunigas, tai nupirko kitų – Sakavi-
čiškį irgi niatoli šašosdiašim margų. (12)

* Vidugirai Tauruciškėj baudzavu ėjo. Kancaliarijon nutiaisia 
kiek rykštių. Vis muša šviežu. An šunio žmogu išmainė, ba 
trūko darbinyko. (45)

* Vidugiruosa sapcyniolika gaspadorų buvo baudzavos laikais. 
Trys namai iš jų buvo tušči. Niat būdavo baudzavos – išviaž-
davo tramtin. Tėvas gimis 1850 m. pasakoj ušpuolė koliara. 
Liko tuščų vietų. Prūsus (eveng.) priėmė in tuos tuščus na-
mus (Eichler, Herbst, bartinka) (45)

* Pusė Vidugirų baudzavų ėj Krasnavi. Kartuvės buvo an Al-
bavičaus kalno. Akamonas darban varyc jodė raitas. Atjoja 
darban varyc, tai da raikia priimc. Duoda alaus isigiarc ir da 
ko ušvalgyc. Jai duoda mėsos, tai da valgo, o lašinių jam nia-
duoda, ba smyrda. Po baudzavos panaikino jam niatiako ža-
mės, tai vaikščojo ubagaudamas. Žmonės aciminė jį ir lašinių 
niaduoda, o jis prašo nor šmotialį ušdaralo. (99)

* Vidugirų daržinykuosa gyviano Vaškiai, ir buvo trys miar-
gos. Stubukė buvo maža ir langai žami, tai vis biarnai atiai-
dzinėj strošyc. Atėjo vienas, nusiavė kialnias ir ušdiangė lan-
gų subini. Motka būlvias skutė, pamatė ir aidama prie lango 
šniaka: „Aja, burna kokia dzidialė, o nosis kokia?“ – ir dūrė 
piailiu. Daugiau niaraikė strošyc. (3)
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* Vaznialis atėj pažūrėc palangėn, kap miargos maudosi, o šuoj 
iš pasalų uš kialnių ir urzgia. Tiap jis rėkė: „Padla, laisk“. Su-
kėlė tėvus. „Gal tu norėjai strošyc?“ „Prispažįstu: taip.“ (33)

* Pas Vidugirų Kraužlį užėj klėrikai ir prašėsi, kad juos in na-
mus nuviažtų tį kur Marjampolio. Kraužlys pavažavis uš Kal-
varijos, prašėsi nakvynės, biat ūkinykas jam atsakė: „O kas 
tu man? Giminė? Ar aš pas tave gerklę išsišutinau?“ Patiako 
ir anam važuoc in Sainus ir kap cik Vidugiruosa pas Kraužlį 
pasiprašyc nakvynės, biat jis Kraužlio niapažino, o Kraužlys 
jį pažino. Vakari liepė žmonai papjauc žąsį ir anksci iš ryto 
išvyrc. Rudianį žąsys būna riebios. Privirė kopūstų ir karš-
tus pastatė an stalo, o kap riebuma an viršaus, tai kopūstai ir 
niagaruoja. Kraužlys paprašė sviacų valgyc. Tus kap sėmė 
šaukštų kopūstų, inpylė burnoj ir isižojo, ir isišucino būrnų. 
Tadu Kraužlys jį paklausė: „O dar ar jau priimsi nakvynėn?“ 
Tai tus gražai aciprašė, kad jo niapriėmė ir prisakė, kad jai 
kadu taikysis pro šalį važuoc, kad ušvažuot, tai bus kap gi-
minė. Mano tėvas pypkias darė, tai jis pac buvo atvažavis ir 
pasakoj. (33)

* Žydai mokėj Vidugiruosa iš avižų kruopas daryc. Ir giaras 
padarydavo. badmiacu duonų kiapė iš linų pialų su rugiais. 
Duona niaslaikė. Išimdavo an lopiatos. Altakiūtė: „Ko, kad iki 
smerci nor tokios būt.“ (45)

* „bobu vybočyk (dovanok) – jau pianki buvo“. Ir tėvas nieko 
niagavo. Pasodnykų nusivalė, sutarkavo ir tų išvirė. Daugiau 
ir vėl nėra. badas turėjo būc apie 1860 miatus. (45)

* Randarckas ir buvo krakusuosa, biat jaunų miatų. Miatė visas 
skaras, žmonės niaišdavė. Kiciem da kunigus parviažė, kurie 
buvo nutiaisci. Užmušė. (45)

* Vyrai piar baudzavų bėgo in giras. Vakari prisiima lazdų, 
gialažų, buožų, suviaina karčamon ir laukia. Dziedulis nėjo, 
tai jį dzviesa karc. Močutė atgynė kačargu. Isėdėj piar nakcį 
(karčmoj) ir ryti aina Pranckus namo uš juostos gialžgalį 
usikabinis, o buvo pašalį, tai vis barkšč ir barkšč. Karčamų 
laikė Altukas kur ana už Agurkio ir Daminykas buvo dar 
likis. Acigrįžis Pranckus pamisno, kad jį viajasi (sukilėlis), 
tai jis namo bėgc ir parbėgis landa po svirnu, o šunės buvo 
palaidzi, tai jį uš autų. Daminyku parūpo, kas ti bėga ir jis 
jį vycis. Pranckus palindo po svirnu, o šuoj jį iš pasvirnės. 
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„Daminyk, Daminyk!“ O tus usiglaudė uš miadzo ir laukia. 
Jis bėgc atgal, o šuoj paskui. Ir tiap isigando, kad Dominy-
kas turėj jį palydėc niat in Sakavičus. (3)

* Padiagėlis paskucinis gal Žilinskas Pristavonių buvo gal jau 
šaši miatai.

* Vidugirų Piačlukis buvo su žydu sustaris, kad Punski užai-
na pas žydų acidaro spintialį, šnapso insipila, išgiara ir aina.  
O kartą ton vieton stovėj gal akmianio kokio išlaista, tai jis 
kap truktiarė ir rėkc, o žydialkaitė cik: „trink, trink“ (246).

* Vidugiruosa 1915 m. po Kuosos stovėjo vėjinis malūnas ir tį 
rusų staršina nuvėj prigult su padušku. Vokiečų granata nu-
krito, trūkc ir rusų užmušė. Atėjį rusai klausinėja ar toli vo-
kiecai, o Kuosa niamokėdamas rusiškai pasakoja savo: „Kap 
ėmė šaudzyc, kap pradėj giarmancy strelac, o po moiu mial-
nycu sėdėjo staršina. Priletieli granaty ir na pataluki trūki.“ 
(45)

* Niaciesa, kad šunį gali išdaryc an pikto. Rozų paritau šuniukų 
no stogo bačkoj. Da liepė pialanų inpylc. Tai cik diabiasys 
pasdarė iš tų pialanų, o šuniukas kokias buvo, tokias liko. (62)

* Saniau su jūs Juozu ėjo du ar trys pas Gudzauskus piar Piacu-
lių dubaklonį. Žūro šieno kūgis an lauko o pirma tį nieko 
niabuvo. Visi mato ir nieko vienas kitam niasako, kad vienas 
iš kito niasijuoktų. Arcau priėjo – mato žvakutė. Ėmė grįšč 
atgal in Andrus, ir tus kūgis paskui juos. Tai kad jiej rovė, tai 
ir duros usikimšo. Kūgis acivijo iki kiemo. Piarnakvojo. (12)

* Mano tėvas dzyrbo, tai jam ir dobilai diarėj, nor niai vienų 
siakmadienį niabuvo bažnyčon, o jau Gudzauskų jokis javas 
niadiarėj, nor tus ir turgaus dzienom nia cik siakmadieniais 
dėl javo mialdėsi. Mano tėvas ir iki Niamuni ir toliau buvo 
nuvėjis, o ir kici po svietų vaikščoja, ir daugiau žmonių buvo 
susciki, ir niekas niapasakoj, kad kas būtų nia tai pacų piaklų, 
alia nor inėjimų in jų būtų matis. Amerikon juodukai pasakoj, 
kad jų baltas vialnias ir šalta piakla. (45)

* Prie Raco, klonin, buvo priviarsta miadzų ir atvažavį koki 
rodė kamedijas – piarlanda piar miadzį, o žmonės susrinkį 
žūro. Kraužlys Vidugirų važau namo ir sustoj už bieliauskai-
tės ir žūro. Žūrėj, žūrėj ir niaiškiantis suriko: „Niaklausykit, 
jis anuoj pusi miadzo landa.“ Čėraunykas acistojis: „Žūrėk, 
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tavo viažimas diaga.“ Žmogus kap šoks iš viažimo, nusipjovė 
atasijas ir bėgc, o visi juokcis. (33)

Vidugirius lenkai rašo Widugiery, nors po 1920 metų dar rašyta 
Widugiry. Kaimas šioje apylinkėje vienas iš senesnių. Jo reikia ieškoti 
Cypliškės–Lazdijų ir Seinų–Kalvarijos vieškelių sankryžoje. Iš Vidu-
girių į būdvietį 7 km, į Smalėnus 7 km, į Punską 11 km, į Lazdijus  
15 km. Tai vietovės, kuriose buvo pastatytos bažnyčios. Nors Vidugi-
riuose statoma bažnyčia dar be stogo, joje jau laikė mišias vysk. balta-
kis. Nei Vidugiriuose, nei aplinkiniuose kaimuose nebūta kariškų mū-
šių ar susirėmimų su sukilėliais, kad galima būtų juos vadinti mūšiu. 
Kariuomenių per šį kraštą pražygiavo ne mažai ir iš rytų į vakarus, ir 
iš vakarų į rytus, ir iš šiaurės į pietus, ir iš pietų į šiaurę.

Kai ką tektų paaiškinti. Apie Kraužlio nakvynę girdėta ne vienoje 
vietoje. Nuo 1826 metų Seinuose veikė kunigų seminarija. Klierikai 
pasileisdavo atostogų namo pėsti, o jau Vidugiriuose prašydavo, kad 
kas nors juos iki namų nuvežtų. Kraužlio gyvenvietė, išėjus į kolio-
niją, yra bent per pusantro kilometro nutolusi nuo vieškelio. Vargu, 
ar klėrikai tenai ėjo prašyti, kad juos pavėžytų į namus, ir vargu, ar 
žmogus iš anapus Kalvarijos būtų nuklydęs nuo vieškelio, prie kurio, 
juk, žmonės irgi gyveno. Tai turėjo būti dar prieš Vidugirių išsiskirs-
tymą į vienkiemius. Taigi, priedas, „kad pac pasakoj“ pas pypkiadarį, 
gal reikėtų suprasti, kad čia sūnus jau pasakojo. Girdėjau, kad ūkinin-
ko kiemas už Kalvarijos buvęs aukštomis lentomis užtvertas. Mat už 
Kalvarijos jau prasideda derlingos žemės ir tokių žemių savininkai yra 
šykštesni už tuos, kurie gyvena ant mažiau derlingų dirvožemių. Įdo-
miai atsikeršyta už nepriėmimą nakvynei. Turbūt jo sūnus neskubėjo 
į bažnyčią ir sekmadieniais neidavo išpažinties. Neradęs peklos vartų, 
samprotavo, kad nėra ir dangaus, nes būta tokio modelio, kad dangus 
aukštai, o pragaras žemėje. Jau virš devynias dešimtis pragyvenęs ir to 
sūnus miręs. Šitą kai kada žmona ištempdavusi pavažiuoti į bažnyčią, 
bet, jo žodžiais tariant, „Kadu cik Punskan važuoju, tai mani su var-
pais pasicinka ir vis gieda Alleliuja.“ Suprask, kad kartais važiuoja per 
Velykas, bet ir tai pavėluotai. 

Iki Antrojo pasaulinio karo žmonės iš namų į Punską ar Seinus 
išvažiuodavo ne tik sekmadieniais, bet ir antradieniais bei penktadie-
niais į turgų, ar ketvirtadieniais į Punską. Taigi, per savaitę atsiras-
davo daugiau tokių dienų, kuriomis ūkininkas nebūdavo namie, negu 
tokių, kada jis buvo namuose. Taigi, suprantamos ir jo ūkininkavimo 
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pasekmės. Posakį „dėl javo meldėsi“ antradieniais reikia suprasti, kad 
tomis dienomis javą pardavinėjo ir pinigus pragerdavo. 

Seniau nebuvo sėklų specializacijos, todėl ūkininkai turėdavo 
patys ir sėklas užsiauginti. Morka, kopūstas, grįžtis, ropė ar barštis, 
išlaikytas per žiemą, vadintas pasodnyku. Jis, pasodintas į dirvą, per 
vasarą subrandindavo kitiems metams sėklą. Pasodnyko išvirimas ir 
nepalikimas nei sėklos rodo apie bado aštrumą. Svirnai dažniausia bū-
davo statomi ant keturių aukštesnių akmenų kertėse. Po tokiu svirnu 
gali palįsti ne tik višta, šuo, bet ir žmogus. Padegėlis, tai žmogus, ku-
riam sudegė namai. Padegėliai dažniausia važiuodavo per kaimus ir 
gaudavo paprastai kūlių – šiaudų stogams dengti. Akmeniu čia vadino 
muilui gaminti šarmą (NaCH).

Vidugiriuose 1939 m. buvo 44 šeimos ir apie 290 asmenų, o tarp 
jų nei vieno lenko. Paskelbus šūkį, kad valdžia būtų arčiau liaudies, 
Vidugiriuose buvo įsteigtas apylinkės centras. Nuo 1975 m. Vidugirių 
apylinkė pasisakė už prisijungimą prie Punsko valsčiaus. Čia veikia 
viena parduotuvė ir pradinė mokykla. 

JUOZAS VAINA (g. 1916 m. Vidugirių k. – mirė 2011 m. Punske ) – ilgame-
tis mokytojas, visuomenininkas, tautosakos rinkėjas, kelių knygų ir daugelio 
straipsnių autorius. 1935 m. baigė Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnaziją. 1935–
1937 m. studijavo Vilniaus Stepono batoro universiteto Matematikos-gamtos 
fakultete, vėliau – Dancigo politechnikos instituto Architektūros fakultete. An-
trojo pasaulinio karo metais mokslus tęsė Vilniaus universitete, kol vokiečių 
okupacinė valdžia jį uždarė. Mokytojavo Suvalkuose, trumpam buvo paskirtas 
Mechaninio licėjaus direktoriumi. 1956 m. perkeltas į Punską licėjaus direkto-
riaus pavaduotoju. Vadovavo Punsko lietuvių kultūros namams. 1957 m. išrink-
tas Lietuvių visuomeninės kultūros draugijos vicepirmininku. Įsteigė Punsko 
etnografinį muziejų.
Už visuomeninę veiklą apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 
ordino medaliu, Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiumi, Jono ba-
sanavičiaus premija, Polonia restituta (Lenkijos atgimimo) kryžiumi, Ordino 
„Už nuopelnus Lenkijai“ Aukso kryžiumi ir kt.

Juozas Vaina

IŠ ŽMONIų PASAKOJIMų APIE VIDUGIRIUS
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NIJOLĖ bIRGELIENĖ

NAUJAGIMIų VARDAI PUNSKO VALSČIUJE  
XX A. PAbAIGOJE – XXI A. PRADŽIOJE 

Parinkti vardą naujagimiui yra išskirtinė tėvų (šeimos) teisė, o jį 
tinkamai įregistruoti civilinės būklės aktuose rimta ir atsakinga parei-
ga. Šeimoje galioja meilės įstatymas, tačiau  už jos ribų – teisės aktai 
ir kalbõs (kalbų), kurioje kasdien asmenvardis bus vartojamas, reika-
lavimai.  

1997–2017 metais Punsko valsčiuje gimė 938 vaikai – 479 berniu-
kai ir 459 mergaitės (žr. 1 lent.). Civilinės būklės aktuose informacijos 
apie naujagimius nedaug. Neturint reikalingų duomenų, neįmanoma 
atlikti kai kurių tyrimų, pateikti išsamios statistikos. Pavyzdžiui, gimi-
mo liudijimuose nefiksuojama tautybė, todėl negalima jos sieti su pasi-

rinktu vardu, o tiriamajame plote 
vardynas labai platus. Jis apima ne 
tik įprastus baltiškus ir slaviškus, 
bet ir kitos kilmės asmenvardžius. 
Daugelis dabar vartojamų vardų 
yra tarptautiniai ir funkcionuoja 
įvairių Europos šalių vardynuose 
(bizior 2010: 29). Kita kliūtis to-
kiems tyrimams – lenkiškos vardų 
formos civilinės būklės dokumen-
tuose. Punsko krašto lietuviai var-
dus dažniausiai įregistruoja len-
kiškais atitikmenimis, t. y. vaikai, 
namie vadinami Martynu, Matu, 
Tomu, Silvija, Ieva, Natalija, gimi-
mo liudijimuose tampa: Marcin, 
Mateusz, Tomasz, Sylwia, Ewa, 
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Natalia. Čia būtina pridurti, jog kartais tarptautinių vardų formos bei 
jų rašyba abiejose kalbose sutampa, pvz., Monika, Diana, Karolina, 
Aleksandra, Paula.  

1 lentelė. Gimusiųjų skaičius bei populiariausi berniukų ir mergaičių vardai 
1997–2017 m. 

Metai

Gimusiųjų 
skaičius

(berniukai, 
mergaitės)

Populiariausi berniukų 
vardai 

(≥ 3 pasirinkimai)

Populiariausi mergaičių 
vardai (≥ 3  

pasirinkimai)

1997 68     (32, 36) Jonas (3), Tomas (3) Aldona (3), Daiva (3)

1998 52     (30, 22) Dovydas (4) –

1999 53     (24, 29) – Edita (4), Daiva (3) 

2000 44     (20, 24) Matas (5) –

2001 53     (29, 24) Povilas (5), Matas (3) Viktorija (3)

2002 48     (27, 21) – –

2003 33     (16, 17) – –

2004 43     (20, 23) – Viktorija (3)

2005 52     (24, 28) Jokūbas (3) Viktorija (3)

2006 42     (27, 15) – Patricija (3)

2007 43     (22, 21) Matas (3) –

2008 46     (21, 25) Jokūbas (5) Natalija (3)

2009 48     (23, 25) – Viktorija (3)

2010 36    (20, 16) Mantas (3) –

2011 50    (20, 30) – –

2012 45    (27, 18) – –

2013 31    (15, 16) – –

2014 45    (20, 25) – Karolina (3), Viktorija 
(3)

2015 35    (18, 17) – Olivija (3)

2016 46    (29, 17) Ernestas (3), Matas (3) –

2017 25    (15, 10) – –

Iš 
viso

938  (479, 459)

Parengta pagal Punsko CMĮ duomenis
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Kadangi neįmanoma atskirti, kuriuos vardus pasirinko lietuvių, 
o kuriuos lenkų ar mišrios šeimos, buvo analizuojami visi naujagimių 
vardai. Šiame straipsnyje vartojamos lietuviškos vardų formos (Julija, 
Natalija, Jokūbas), nors dauguma jų dokumentuose, kaip jau minė-
ta, užrašyti lenkiškai (Julia, Natalia, Jakub). Vardų lietuviška rašyba 
(pvz., Daiva, Gabija, Viktorija, Birutė, Tomas, Matas, Lukas) įregis-
truota kur kas mažiau.

Atliktas tyrimas atskleidė tam tikrus Punsko valsčiaus antropo-
nimikos pokyčius, vykusius XX a. pabaigoje – XXI a. pradžioje. Šiuo 
laikotarpiu 1) išplėstas ir atnaujintas Punsko krašto vardynas; 2) ci-
vilinės būklės dokumentuose vardai pradėti registruoti naujomis for-
momis (tarp jų ir lietuviška rašyba), 3) vardo formą dokumentuose 
galima pakeisti ir administracine tvarka. 

3.1. Atnaujintas Punsko krašto vardynas

1997–2017 m. mergaitėms dažniausiai buvo duodami vardai: 
Viktorija (22p)1, Olivija (16p), Natalija (16p), Julija (16p), Ka-
rolina (14p), Edita (13p), Patricija (12p), Diana (10p), Gabrielė 
(10p), Daiva (10p), Silvija (8p), Gabija (7p), Erika (7p), Lena (6p),  
Sandra (6p), Alicija (6p), Evelina (6p), Aneta (6p), Inga (6p), Greta 
(6p), Nikolė (5p). Pasirinkti vardai rodo, jog ankstesnis Punsko krašto 
vardynas per pastaruosius 20 metų gerokai atnaujintas ir praplėstas. 
Pradėta vartoti vardus, kurių vardyne anksčiau nebuvo arba jie buvo 
itin reti: Viktorija, Patricija, Olivija, Karolina, Erika, Lena, Greta, 
Nikolė, Gabija. Verta taip pat atkreipti dėmesį į naujus tiriamaja-
me plote baltiškos kilmės vardus: Audra (97)2, Rima (97)3, Neringa 
(00), Lina (01), Dovile (02)4, Gintare (05), Vaida (06), Laisve (09),  
Rusnė (12), Aiste (13), Austeja (17), kurie ateityje galbūt dar išpopu-
liarės. 

1 Skliaustuose pateiktas vardo pasirinkimų skaičius tiriamuoju laikotarpiu. Įskaičiuotos vi-
sos įregistruotos vardo formos, pvz., Viktorija (22p) reiškia, kad vardas suteiktas 22 kar-
tus. Civilinės būklės aktuose jis užrašytas trejopai – 19 kartų Wiktoria, 2 kartus Viktorija 
ir 1 kartą Viktoria. Populiariausių vardų įregistravimo formos pateikiamos 2 ir 3 lentelėse.

2 Skliaustuose nurodomi gimimo metai. Įrašas (97) žymi asmenį, gimusį 1997 m.
3 Anksčiau Punsko krašte buvo vartojamos tik vyriškos vardų formos – Rimas, Audrius. 
4 Kai kurie mergaičių vardai užrašomi taisyklingai, o kai kurie supaprastinta rašyba (be 

lietuviškų ženklų). Straipsnyje lietuviški vardai pateikiami tokia forma, kokia buvo įregis-
truoti civilinės metrikacijos įstaigoje (CMĮ).

NIJOLĖ bIRGELIENĖ



95

2 lentelė. Mergaičių vardų populiarumas Punsko valsčiuje 1997–2017 m.  
(pagal pasirinkimų skaičių)

Vieta Vardas Pasirinkimų 
skaičius Vardų formos gimimo liudijimuose

1. Viktorija 22 Wiktoria (19), Viktorija (2), Viktoria (1) 

2. Olivija 16 Oliwia (9), Olivia (7)

3. Natalija 16 Natalia

4. Julija 16 Julia (15), Julija (1)

5. Karolina 14 Karolina

6. Edita 13 Edyta

7. Patricija 12 Patrycja

8. Diana 10 Diana

9. Gabrielė 10 Gabriela

10. Daiva 10 Daiwa (6), Daiva (4)

Parengta pagal Punsko CMĮ duomenis

Pats populiariausias mergaitės vardas tiriamuoju laikotarpiu 
Punsko valsčiuje buvo Viktorija, nugalėjęs populiarumo reitinguose 
2001, 2004, 2005, 2009 ir 2014 metais (žr. 1 lent.). Padaugėjo taip pat: 
Daivų (laimėjo 1997 ir 1999 m. reitingus), Natalijų (2008), Julijų5, 
Emilijų (4p) bei Editų (1999), Olivijų (2015) ir Dianų (10p), anks-
tesniais metais duodamų mergaitėms tik retsykiais. Įdomu, kad be-
veik visiškai atsisakyta labai populiarių XX a. antrojoje pusėje vardų 
– Danutė (0p), Irena (1p), Aldona (3p)6. Kiti išsilaikė, tačiau buvo 
pasirenkami kur kas rečiau negu ankstesniu laikotarpiu, pvz., Alicija 
(6p), Violeta (4p). 

Punsko valsčiaus asmenvardžių reitingai atspindi šiuolaikines 
vardų pasirinkimo tendencijas Lietuvoje ir Lenkijoje7. Vardas Viktori-

5 Nors šis vardas nei vienais metais nebuvo reitingų viršūnėse, tiriamuoju laikotarpiu jis 
suteiktas 16 kartų. Turint omenyje, kad naujagimių valsčiuje iš viso nedaug, toks pasirin-
kimų skaičius laikytinas nemažu (3,9 % visų mergaičių vardų).

6 Šių vardų pasirinkimas po 1990 m. smarkiai sumažėjo visoje Lenkijoje (Rymut 1995). 
Punsko valsčiuje Aldona buvo vienas populiaresnių vardų 1997-aisiais, tačiau vėlesniais 
metais juo nepavadinta nė viena mergaitė.

7 Asmenvardžių populiarumui nustatyti naudotasi internete prieinamais lietuviškais ir len-
kiškais duomenynais, prieiga: http://bankimion.pl/rankings/map; https://danepubliczne.
gov.pl/dataset/najpopularniejsze-imiona-w-polsce; http://vardai.vlkk.lt/statistika. 
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ja (lenk. Wiktoria) 2001–2009 metais užimdavo pirmąsias vietas tiek 
Lenkijos, tiek Palenkės vaivadijos reitinguose. Lietuvoje jis buvo daž-
nai pasirenkamas 1991–2010 m., o daugiausia Viktorijų įregistruota 
1993-iaisiais (Sinkevičiūtė 2014b). Įdomu, kad šis vardas Punsko vals-
čiuje išliko populiarus net ir tuomet, kai šalies (2001–2017) ir vaivadi-
jos reitinguose jau dominavo Julija (lenk. Julia), kuri tiriamajame plo-
te užėmė tik 4 vietą. Kiti čia dažnai renkami vardai – Olivija, Natalija, 
Karolina (lenk. Oliwia, Natalia, Karolina) – taip pat buvo populiarūs 
visoje Lenkijoje. Lietuvos Respublikoje 1991–2010m. populiariausias 
mergaičių vardas buvo Gabrielė (Sinkevičiūtė 2014b), tuo tarpu Dai-
va ypač populiarus buvo XX a. paskutiniame dešimtmetyje. Neabejo-
tina, kad globalizacijos laikais madingi vardai daro įtaką net nedidelių 
kaimų gyventojams, tačiau jų pasirinkimų, kaip rodo Punsko valsčiaus 
pavyzdys, tiesiogiai nelemia. 

3 lentelė. berniukų vardų populiarumas Punsko valsčiuje 1997–2017 m.  
(pagal pasirinkimų skaičių)

Vieta Vardas Pasirinkimų 
skaičius Vardų formos gimimo liudijimuose

1. Matas 28 Mateusz (20), Matas (7), Mathieu (1)

2. Jokūbas 24 Jakub (21), Jokubas (2), Kuba (1)

3. Dovydas 23 Dawid (16), Deiwid (4), David (2), 
Deivid (1)

4. Povilas 22 Paweł

5. Tomas 19 Tomasz (16), Tomas (3)

6. Martynas 14 Marcin (11), Martynas (3)

7. Lukas 13 łukasz (7), Lukas (6)

8. Artūras 12 Artur (11), Arturas (1)

9. Jonas 12 Jan (10), Jonas (2)

10. Ernestas 11 Ernest

11. Edvinas 11 Edwin (6), Edvinas (4), Edvin (1)

Parengta pagal Punsko CMĮ duomenis

Pastarąjį dvidešimtmetį gimę berniukai gaudavo vardus: Matas 
(28p), Jokūbas (24p)8, Dovydas (23p), Povilas (22p), Tomas (19p), 

8 Jokūbo variantu čia laikomas ir vardo trumpinys Kuba. 
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Martynas (14p), Lukas (13p), Artūras (12p), Jonas (12p), Ernes-
tas (11p), Edvinas (11p), Adomas (10p), Petras (9p), Robertas (9p), 
Mantas9 (9p), Kacper (8p), Kamilis (8p), Viktoras (8p), Norber-
tas (7p), Patrikas (7p), Gabrielius (6p), Kristijonas (6p), Olivieras 
(5p). Dalį jų sudaro krikščioniški vardai, kurie Punsko krašte buvo 
populiarūs ir seniau (pvz., Jonas, Petras, Povilas, Tomas). Pastarąjį  
dvidešimtmetį juos papildė kiti Senojo ir Naujojo Testamento vardai – 
Matas, Jokūbas, Dovydas10, Lukas. 

Didžiausio populiarumo tiriamuoju laikotarpiu susilaukė Matas 
(lenk. Mateusz), laimėjęs valsčiaus reitingus 2000, 2001, 2007 ir 2016 
metais. Iki 1999-ųjų, tai buvęs populiariausias berniuko vardas Len-
kijoje ir vienas iš dažniausiai suteikiamų vardų net iki 2008 m. Tuo 
tarpu Lietuvoje 1991–2010 m. šis vardas buvo 8 vietoje, daugiausiai 
berniukų juo pavadinta 2009 m. (Sinkevičiūtė 2014a). Įtakos Mato po-
puliarumui Punsko krašte galėjo turėti ir trumpa (vos dviejų skieme-
nų) jo forma lietuvių kalboje. 1997–2017 m. Mato vardas čia suteiktas 
28 kartus (tai sudaro 5,8 % visų berniukų vardų), 7 kartus vardas buvo 
užrašytas lietuviškai – Matas. Šiek tiek rečiau naujagimiai gaudavo 
Jokūbo vardą, kuris Lenkijos reitinguose pirmavo 2000–2015 m., o vė-
liau laikėsi 2 vietoje. Lietuvoje 1991–2010 m. vyravo Lukas, Mantas, 
Tomas ir Deividas (Sinkevičiūtė 2014a). Jie gana dažnokai buvo duo-
dami ir Punsko valsčiuje. O štai Povilas (lenk. Paweł) abipus sienos 
populiariausias buvo paskutinįjį XX a. dešimtmetį. Punsko valsčiuje 
daugiausia jį rinktasi 2001 metais. Kaip įdomybę galima paminėti, jog 
kai kurie vardai – labai populiarūs šalyje ir Palenkės vaivadijoje – ti-
riamajame plote beveik nevartojami (pvz., Pilypas – Filip (1p), Simo-
nas – Szymon (0p). 

Tuo tarpu berniukų vardai Artūras, Edvinas, Robertas, Viktoras 
Punsko krašto gyventojų vardyne atsirado prieš kelis dešimtmečius ir 
tebėra vartojami (kartais dažniau, kartais rečiau). Visiškai nauji šio 
krašto bendruomenei vardai: Martynas, Ernestas, Kacper, Kamilis, 
Norbertas, Patrikas, Gabrielius, Kristijonas ir Olivieras yra atėję 
iš kitų kalbų. Tiriant sąrašus aptikta taip pat naujų baltiškos kilmės 
vardų – Aidas (06), Mangirdas (07), Daumantas (09), Domas (09), 
Eimantas (09), Gytis (11), kuriais Punsko valsčiaus naujagimiai lig 
šiol nebuvo registruojami.                         

9 Šis vardas neturi lenkiško atitikmens, todėl visi įrašai dokumentuose yra vienodi – Mantas.
10 2001–2011 m. padidėjusį vardų Matas, Jokūbas, Dovydas populiarumą fiksuoja ir lietuvių 

statistika – http://vardai.vlkk.lt/krikscionisku-vardu-mados/. 
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Taigi, tiriamuoju laikotarpiu asmenvardžių sąrašas pasipildė įvai-
rios kilmės moteriškais ir vyriškais vardais. be naujų baltiškų, vardy-
nas išplėstas hebrajiškais (Sara, Simona, Gabrielė, Dovydas, Nata-
nielis, Jokūbas, Gabrielius, Nojus), graikiškais (Lidija, Sofija, Zina, 
Kristijonas), lotyniškais (Diana, Laura, Nikolė, Olivija, Paulina, 
Uršulė, Viktorija, Martynas, Lukas, Ignas, Domininkas, Augustas), 
itališkais (Loreta, Sandra), prancūziškais (Žaneta), germaniškais 
(Amelija, Greta, Irmina, Karolina, Norbertas, Konradas, Ernestas), 
skandinaviškais (Ingrida, Inga), rusiškais (Nadia, Nataša) ir keltiš-
kais (Evelina) vardais. 

Dabartinis Punsko krašto vardynas – tai savotiškas dviejų asmen-
vardžių registrų (lenkų ir lietuvių) junginys, kurį sudaro baltų, slavų 
bei kitų kalbų vardai11. Atliekant tyrimą paaiškėjo, kad tėvai, rinkda-
mi vardus mergaitėms, ieško madingesnių ir universalių, gerai kitose 
kalbose skambančių vardų. Tuo tarpu berniukams dažniau suteikia-
mi dabar populiarūs, dažniausiai krikščioniški, asmenvardžiai. Nors 
ieškant tinkamo asmenvardžio religiniais motyvais vadovaujamasi vis 
rečiau12, krikščioniški vardai vis dar labai įsišakniję tiek lenkų (Malec 
2015: 131), tiek lietuvių vardyne (Sinkevičiūtė 2014a). 

3.1.1. Dvigubi vardai

Daugumai naujagimių duotas tik vienas vardas. Vaikų su dvigu-
bais vardais įregistruota 40 (tai sudaro 4,3 % visų naujagimių). Jie 
suteikti 23 berniukams ir 17 mergaičių. 

Pagal struktūrą dvigubi vardai gali būti vienalyčiai, t. y. priklau-
syti vienam – lietuvių arba lenkų – vardynui arba mišrios sandaros 
(lietuvių-lenkų, lenkų-lietuvių, lietuvių-anglų, anglų-lietuvių). Toliau 
pateikiami dvigubų vardų pavyzdžiai. Jų skirstymas grynai formalus –  
lemia sudedamųjų elementų (vardų) rašyba, atitinkanti lietuvių, lenkų 
arba anglų kalbos taisykles. 

Lietuvių asmenvardžiai: 
Laima Marija (Pun 01)13, Ingrida Marija (Ožk 05), Mindaugas 

Arunas (Pun 09), Jonas Lukas (Pel 09), Emilija Nona (Pun 10), Au-
gustinas Vytautas (Pun 13). 

11 Nepriklausomai nuo kilmės, vardas laikomas tautinio vardyno (lenkų, lietuvių) elementu, 
jeigu jis pritapęs prie sistemos ir vartojamas ilgesnį laiką. Kai kurie vardai į juos yra 
patekę ne tiesiogiai, o per kitą kalbą (tarpininkę).

12 Tėvai, argumentuodami savo pasirinkimą, paprastai nenurodydavo religinių paskatų.
13 Skliaustuose nurodoma naujagimio gyvenamoji vietovė ir vardų suteikimo metai. 
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Lenkų asmenvardžiai:
Sylwia Anna (Pun 97), Adrianna Małgorzata (Valin 98), 

Wojciech Krzysztof (Žvik 98), Marcin Paweł (Vait 98), Anna Jolanta  
(Kreiv 99), Kamil Naryment (Vait 99), Dominika Anna (bok 99), 
Adam Arnold (Pel 00), Julia Nikola (Pun 01), Rymant Robert (Nav 01), 
Julia Wiktoria (Ožk 01), Artur Jan (Pun 02), Alida Teresa (Pun 02), 
Ewa Gabriela (Pel 03), Natalia Jadwiga (Kreiv 04), Edwin Walenty  
(Vid 05), Andrzej Czesław (Pun 06), Tomasz Patryk (Nav 07), Pa-
trycja Anna (Pun 08), Błażej Wiktor (Pal 08), Franciszek Grzegorz 
(Pel 08), Wojciech Jan (Kreiv 08), Wiktoria Maria (Žvik 14), Mar-
cin Antoni (Kreiv 14), Ewa Simona (Pun 16), Kajetan Stanisław  
(Ožk 16), Franciszek Paweł (Pun 17).

Mišrios sandaros dvigubi vardai nėra dažni. CMĮ registruose ti-
riamuoju laikotarpiu jų įregistruota vos keli (9):

– lietuvių-lenkų: Mantas Paweł (Pun 07), Lukas Andrzej  
(Valin 15), Rasa Anna (Nav 99); 

– lenkų-lietuvių: Urszula Sofija (Pun 04); 
– lietuvių-anglų: Lukas James (Pun 99);
– anglų-lietuvių: Luca Jonas (Kembr 17), Ethan Mantas (Pun 03).
Dvigubų vardų teikimas galimai susijęs su šeimos tradicijomis. 

Šį teiginį, atrodo, patvirtina vaikų vardai daugiavaikėse šeimose:  
1. Adam Arnold (Pel 00), Ewa Gabriela (Pel 03), Jonas Lukas  
(Pel 09); 2. Justyna (Kreiv 94), Joanna (Kreiv 98), Anna Jolanta 
(Kreiv 99), Wioleta (Kreiv 01), Natalia Jadwiga (Kreiv 04), Wojciech 
Jan (Kreiv 08), Grzegorz (Kreiv 10)14; 3. Mindaugas Arunas  
(Pun 09), Augustinas Vytautas (Pun 13). Dvigubi vardai gali rodyti ir 
tautiškai mišrias šeimas arba įvairiakultūrę aplinką (Luca Jonas, Et-
han Mantas)15. Kalbant apie Punsko kraštą, dvigubų vardų pasirinki-
mui įtakos neturi gyvenamoji vieta. Tiesa, Punske užfiksuota daugiau 
naujagimių su dvigubais vardais (iš viso 16) nei kituose kaimuose, ta-
čiau taip yra tik todėl, kad čia gyvena daugiau jaunų šeimų nei kitur.

Aiškinantis dvigubų asmenvardžių vartojimą, kaip jau minėta, 
vadovautasi visų pirma jų rašyba. Vis dėlto esama atvejų, kai orto-
grafinės formos tik klaidina. Užfiksuoti 2 tokie pavyzdžiai – Rymant 
Robert (Nav 01) ir Kamil Naryment (Vait 99), kurie, nors formaliai 
atitinka lenkų kalbos formas, iš tikrųjų yra lenkų ir lietuvių vardų de-

14 Šioje šeimoje iš 7 vaikų dvigubus vardus turi 3.
15 Tokių apraiškų pastebima tarp Punsko krašto išeivių, sukūrusių mišrias šeimas. Kai kurio-

se jų vardai parenkami pagal tėvų kilmę, gimtąją ar gyvenamosios šalies kalbą.
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riniai. Rimantas ir Narimantas yra baltiškos kilmės asmenvardžiai16. 
Lenkijoje jie beveik nežinomi17.  

Klaidinti gali ir lenkiškų asmenvardžių dominavimas tarp dvigu-
bų vardų. Turėdami omenyje, kad beveik 75 % valsčiaus gyventojų 
sudaro lietuviai, galime daryti išvadą, kad ne tik lenkiškų, mišrių, bet 
ir lietuviškų šeimų naujagimių vardai gimimo liudijimuose užrašomi 
lenkiškais atitikmenimis. Tai patvirtina pokalbiai su vaikų tėvais ir 
tiesioginis stebėjimas. Panašių išvadų galima daryti ir atsižvelgiant  
į tėvų vardus. Pavyzdžiui, vardus Eryk, Ernest, Dominik, Nina, Dia-
na, Oliwier, Nataniel, Monika, Kacper, Konrad, Norbert gavo vaikai, 
kurių vieno iš tėvų vardas buvo Ramune, Arwidas, Daiva, Danguola, 
Rajmund, Jurata, Algiment, Rimas, Gintare, Rita18. Tokie vardai aiš-
kiai rodo, kad tėvas ar motina yra lietuvis arba lietuvių kilmės. 

3.2. Vardų formos, įregistruotos gimimo liudijimuose 

Seniau visi lietuviški vardai civilinės būklės aktuose būdavo užra-
šomi lenkiškais atitikmenimis: Anelė → Aniela, Teklė → Tekla, Ona → 
Anna, Genė → Genowefa, Antanas  → Antoni, Petras → Piotr, Pijus → 
Pius. Lenkinti taip pat lietuviški vardai: Auszra, Jurata, Ruta, Nerute, 
Ramunia // Ramune, Grażyna, Witold, Olgierd, Kiejstut (Safarewicz 
1950: 113–119), Gedymin, Gintowt (plg. liet. Aušra, Jūratė, Rūta, 
Nerutė, Ramunė, Gražina, Vytautas, Algirdas, Kęstutis, Gedimi-
nas, Gintautas). bandant adaptuoti kartais vardai įvairiai iškraipomi 
– Niejole, Sylwija, Łejmuta, Wytas, Rajmundas, Riczardas (plg. liet. 
Nijolė, Silvija, Laimutė, Vytas, Raimundas, Ričardas). 

Civilinės būklės aktuose pirmi vardų įrašai, atitinkantys (arba be-
veik atitinkantys) lietuvių kalbos taisykles, pasirodė XX a. antrojoje 
pusėje (pvz., Rita, Asta, Rasa, Nerute, Vaiva, Rimas, Arunas, Gie-
drius). Tačiau tik identiškai abiejose kalbose rašomi vardai užtikrino 
taisyklingą jų formą gimimo liudijimuose ir kituose dokumentuose: 
Asta, Rasa, Raminta, Rima, Mantas, Linas, Gintaras. 

16 Tokiais juos laiko Z. Zinkevičius (Zinkevičius 2008). Norimantas – tai LDK kunigaikščio 
Gedimino sūnus. Abu vardai (Rimantas ir Norimantas) kaip baltiški fiksuojami taip pat 
Rekomenduojamų vardų sąraše – vardai.vlkk.lt.  

17 K. Rymuto Lenkijos vardų žodyne (Słownik imion współcześnie w Polsce używanych) 
vardo Naryment iš viso nėra, o Rymont užfiksuotas tik vieną kartą Legnicos vaivadijoje 
(Rymut 1995).

18 Čia pateiktų vardų rašyba atitinka civilinės būklės aktuose vartojamas formas. 
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Lenkijoje galimybė užrašyti vardus lietuviškai (su visais diakri-
tiniais ženklais) atsirado tik 2005 metais. Tokią teisę garantuoja Tau-
tinių ir etninių mažumų bei regioninės kalbos įstatymas19. Jis leidžia 
minėtų bendrijų atstovams registruoti valstybiniuose dokumentuose 
vardus pagal gimtosios kalbos rašybos taisykles. Apie tai skelbiama 
minėto įstatymo 2 skyriaus 7 straipsnyje20: 

1. Asmenys, priklausantys mažumai, turi teisę vartoti ir rašy-
ti savo vardus ir pavardes pagal mažumos kalbos rašybos taisykles, 
ypač, kai registruojasi civilinės teisės aktuose ir asmeniniuose doku-
mentuose. 

2. Asmenų, priklausančių mažumai, vardai ir pavardės, rašyti kita 
abėcėle, nei lotyniška, turi būti transliteruojami. 

Kitų kalbų vardų vartojimas šalyje išplėstas 2015 m., įsigaliojus 
naujam Civilinės būklės aktų surašymo įstatymui21. Šis įstatymas lei-
džia suteikti naujagimiui svetimos kilmės vardą, nepriklausomai nuo 
jo tėvų tautybės ir pilietybės22. Galbūt todėl kai kurie tautinėmis ma-
žumomis besidomintys tyrėjai teigia, jog „iš esmės Lenkijos piliečių, 
priklausančių tautinėms mažumoms, pavardžių ir vardų rašybos pro-
blemos nėra“ (Górecki 2014: 576). Tačiau ne visur ir ne visada laiko-
masi teisės aktų. Tokių pavyzdžių pateikia kalbinti Punsko valsčiaus 
gyventojai, savo vaikus registravę Suvalkų ir Seinų civilinės metrika-
cijos įstaigose.  

Reikia pripažinti, jog tiriamuoju dvidešimtmečiu asmenvardžių, 
užrašytų lietuvių kalbos rašmenimis, civilinės būklės aktuose padau-
gėjo. Sunku nurodyti, kokią įtaką šiam reiškiniui turėjo lenkų teisė-
tvarkos pokyčiai, nes nei 2005-aisiais, nei kitais metais lietuviškai 
užrašytų vardų skaičius ženkliai nepadidėjo. Jis įvairuoja kiekvienais 
metais, todėl sunku nurodyti konkrečias priežastis. Vis dėlto galima 
įžvelgti tam tikrų sąsajų tarp žmogaus tautinės laikysenos ir pasiren-
kamo vardo bei jo rašybos gimimo liudijime. Tėvų nuostatų pastovu-
mas tautinių vertybių ir tradicijų atžvilgiu – tarp jų ir vardų – ryškiau-
siai pastebimas daugiavaikėse šeimose: vienos jų nuosekliai renkasi 
lietuvišką rašybą, kitos – lenkiškus vardų atitikmenis. Esama taip pat 

19 Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku 
regionalnym (Dz.U. 2005 nr 17 poz. 141).

20 Tautinių ir etninių mažumų bei regioninės kalbos įstatymas (vertimas į lietuvių kalbą),  
2 skyrius, 7 str. Interneto prieiga: file:///C:/Documents%20and%20Settings/Nb/Moje%20
dokumenty/Downloads/litewski%20(6).pdf.

21 Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz.U. 2014, poz. 1741). 
22 Ten pat, 59 str.: 3. Niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka wybrane 

imię lub imiona mogą być imionami obcymi. 
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neapsisprendusių tėvų, kurie vaikų vardus registruoja nenuosekliai 
– vienąkart lietuviškai, kitąkart lenkiškai (plg. 1. Tomasz, Alvydas, 
Deiwid, Paweł; 2. Mantas, Jan), kas gana sunkiai paaiškinama. Ap-
žvelkime daugiau pavyzdžių. 

Lietuviškais rašmenimis įregistruoti vardai: 
Aidis (89), Adriana (99), Aleksandra (02)23;
Raimondas (92), Linas (96), Audrius (97); 
Dainius (92), Aldona (97); 
Laima (93), Rita (94), Paulius (97); 
Tomas (97), Matas (00); 
Martynas (97), Lukas (02); 
Audra (97), Aidas (06), Gytis (11); 
Daiva (99), Lina (01), Andrius (07); 
Alma (99), Ignas (04), Aleksandras (08); 
Edvinas (00), Daiva (03); 
Viktorija (01), Augustas (02), Klaudija (05); 
Adomas (01), Benas (03), Beata (06); 
Loreta (02), Eimantas (09); 
Viktorija (04), Karolina (07), Gabija (13); 
Tomas (04), Matas (07); 
Ingrida Marija (05), Ignas (08); 
Martynas (06), Konradas (09), Ignas (12); 
Gabija (06), Nojus (10); 
Rokas (07), Rusnė (12); 
Sigita (08), Milda (10), Aida (13); 
Matas (12), Milda (14); 
Andrius (12), Darius (14);
Esama taip pat vardų, užrašytų be kai kurių lietuviškų raidžių: 

Ramunas (92), Rimas (11); Arunas (96), Ramunas (97); Dovile (02), 
Jokubas (05); Laisve (09), Aiste (13); Mindaugas Arunas (09), Au-
gustinas Vytautas (13); Kornelijus (14), Austeja (17). 

Lenkiškais rašmenimis įregistruoti vardai24:
Kinga (97), Jakub (01); 
Łaima (97), Tomasz (99), Jerzy (01), Lidia (05), Jakub (06);  
Gabriela (98), Karolina (01);

23 Tos pačios šeimos vaikų vardai nuo kitų skiriami kabliataškiu. Skliaustuose pateikta data 
nurodo gimimo metus. Jeigu šeima turi daugiau vaikų, pateikiami visų jų vardai, net jeigu 
jie nėra gimę tiriamuoju laikotarpiu. Tai padeda plačiau atskleisti tėvų pasirinkimus. 

24 Tokie įrašai sudaro daugumą, todėl čia reiškiniui iliustruoti pateikti tik keli pavyzdžiai. 
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Augustyna (09), Amelia (11), Eryk (16);
Mateusz (04), Lidia (09);

Įdomu, kad net lenkų kalboje atitikmenų neturinčius vardus ban-
doma užrašyti lenkiška abėcėle (pvz., Łaima)25. 

Nenuosekliai (lietuviškais ir lenkiškais rašmenimis) įregistruoti 
vardai:

Olgierd (84), Gedymin (87), Laima Marija (01);  
Jurata (86), Witold (90), Rima (97); 
Daiva (90), Ewelina (93), Lukas (12); 
Daiva (93), Tomasz (97), Raimundas (99); 
Jolanta (93), Aldona (94), Arturas (01), Tomasz (03); 
Lidia (93), Tomas (05); 
Viktoria (95) Diana (97), Mantas (00), Augustas (04); 
Tomasz*26 (96 → Tomas16), Alvydas (97), Deiwid (02), Paweł (04); 
Jan (97), Rimas (00), Waldemar (02); 
Gintautas (97), Adam (99);
Witold* (98 → Vytautas 12), Gintas (02), Linas (06), Birutė (09); 
Żywila (98), Edvinas (01); 
Adam Arnold (00), Ewa Gabriela (03), Jonas Lukas (09);
Anastazja (00), Rimantas (06), Arkadijus (12); 
Lidia (00), Gabija (02); 
Rimas (05), Jurgita (06), Virginija (08), Piotr (16); 
Augustinas (07), Olivia (12), Matas (16); 
Mantas (14), Jan (16); 
Deiwid (14), Mantas (16).  

Atkreiptinas dėmesys, jog berniukų vardai lietuviškais rašmeni-
mis užrašomi dažniau negu mergaičių. beje, pasirinkti vardai papras-
tai neturi specifinių diakritinių ženklų – Matas, Mantas, Linas. Kartais 
net ir universalūs, tarptautiniai vardai užrašomi su lietuviškomis prie-
sagomis ir galūnėmis – Viktorija (01), Klaudija (05), Virginija (08), 
Donatas (06), Aleksandras (08), Konradas (09), Arkadijus (12), Ovi-
dijus (17) (plg. lenk. Wiktoria, Klaudia, Wirginia, Donat, Aleksander, 
Konrad, Arkadiusz, Owidiusz), nors tokių formų linksniavimas lenkų 

25 Kadangi lenkų kalboje nėra dvibalsių, tai šį vardą, pritaikant prie sistemos, iš tikrųjų 
reikėtų rašyti Łajma. Tačiau, kaip rodo kiti pavyzdžiai, vardas buvo registruojamas ir 
lietuviška rašyba – Laima (93), Laima Marija (01).

26 Vardai, pažymėti ženklu *, buvo pakeisti. Skliaustuose nurodoma nauja vardo forma civi-
linės būklės aktuose ir metai, kuriais tai buvo padaryta.
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kalboje gana keblus (plg. Viktorija – Viktoriji, Aleksandras – Alek-
sandrasa, Ovidijus – Ovidijusa). Tačiau esama ir kitokios rašybos. 
Pavyzdžiui, mergaičių vardai Olivia (7)27, Gabia (2) Viktoria (1) ne-
turi lietuvių kalbai būdingos priesagos -ija, o berniukų vardai  David 
(2), Deivid (1) Edvin (1) įregistruoti be galūnių. Tokios asmenvardžių 
formos pradėjo plisti XX a. pabaigoje tarp Lietuvos piliečių, gimusių 
užsienyje. Tai neadaptuoti vardų Olivija, Gabija, Viktorija, Dovy-
das, Deivydas, Edvinas variantai. Kadangi jie neteiktini vartoti28, tai 
straipsnyje klasifikuojami kaip nelietuviškos rašybos svetimvardžiai.

Kiek neįprastai atrodo supaprastintos rašybos vardai: Ramunas 
(92; 97), Arunas (96; 09), Dovile (02), Jokubas (05), Laisve (09), 
Aiste (13), Austeja (17). Skliausteliuose pateikti vaikų gimimo me-
tai rodo, kad taip jie buvo registruojami ir prieš įsigaliojant Tautinių 
ir etninių mažumų įstatymui (Ramunas, Arunas, Dovile, Jokubas), 
ir jam įsigaliojus (Arunas, Laisve, Aiste, Austeja). Prieš 2005-uosius 
metus rašyba su balsėmis ū ir ė nebuvo įmanoma. Po 2005 m. netaisy-
klingomis formomis įregistruoti antroponimai gali rodyti, jog kildavę 
tam tikrų sunkumų juos užrašant. Pavyzdžiui, 2009 metais Suvalkų ir 
Seinų civilinės metrikacijos įstaigos nesutiko lietuviškais rašmenimis 
užrašyti vardo Arūnas, o vardą Birutė tėvams pavyko įregistruoti tik 
dėl didžiulio ryžtingumo29. Dviejų skirtingų metrikacijos skyrių dar-
buotojai aiškinosi negalį įregistruoti naujagimių vardų pageidaujama 
forma, nes, atseit, kompiuterinėse programose nėra reikalingų ženklų. 
Tačiau būtina sąžiningai pripažinti, kad kai kurie tėvai patys rinkosi 
supaprastintos rašybos formas.

Taigi ir toliau gimimo liudijimuose vyrauja lenkiški vardų 
atitikmenys (Gabriela, Patrycja, Klaudia, Jakub, Mateusz, Kamil). 
Toks buvęs tėvų sprendimas. Jie pripratę prie antroponimikos dubletų, 
nes tokia yra jų ir jų tėvų patirtis. be to, dauguma vietos gyventojų 
kalbėdami lietuvių kalba asmenis įvardija lietuviškai (pvz., Antanas 
Kalinauskas), o pereidami į lenkų kalbą tą patį žmogų pavadina len-
kų kalbai būdingomis asmenvardžių formomis (pvz., Antoni Kali-
nowski). Patys dažnai nustemba, kai į juos kas nors, kalbėdamas lie-
tuviškai, kreipiasi lenkiškomis antroponimų formomis (t. y. tokiomis, 

27 Skliaustuose pateikiamas nurodytos vardo formos užrašymų skaičius.
28 Žr. vardai.vlkk.lt. 
29 Apie tokius atvejus pasakoja naujagimių tėvai, rašo spauda, pvz., Vygandas Trainys, Sei-

nų „Žiburio“ mokyklos direktorius A. Vaicekauskas: „Viliuosi, kad tolerancijos dvasia 
ateityje stipriau skverbsis į lenkų sąmonę“, Lietuvos rytas, 2011-10-04. Prieiga internete: 
http://www.lrytas.lt (2018-01-28).
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kokios užrašytos dokumentuose). Kita vertus, tėvai ieškodami vaikui 
vardo visų pirma susikaupia ties pačiu vardu (jo reikšme, skambesiu, 
populiarumu ir kt.), o ne jo grafine forma. Dėl to, turbūt, jų sprendimai 
dėl vardo įregistravimo formos ne visada yra apgalvoti30. 

Kita vertus, tėvai yra sąmoningi, jog neįprastas, kitoks, nestan-
dartinis vardas susilauks aplinkinių dėmesio, o kartais ir nemalonių 
pastabų31. Taigi vaiko vardas gali jį iš aplinkos išskirti arba su ja su-
tapatinti. Galbūt dalis žmonių, nenorėdama išsiskirti arba patirti psi-
chinės traumos dėl minėtų komentarų, renkasi tarptautinius vardus ir 
lenkišką rašybą.  

Stebint kai kurias šeimas, galima įžvelgti ir priešingą tendenciją 
– didelį tėvų dėmesingumą lietuviškai vardų rašybai. Tai pasakytina 
ne tik apie baltiškus, bet ir kitokios kilmės vardus. Ryškiausiai tai atsi-
spindi daugiavaikėse šeimose: 1. Daiva (99), Lina (01), Andrius (07); 
2. Sigita (08), Milda (10), Aida (13); 3. Viktorija (01), Augustas (02), 
Klaudija (05).

3.3. Vardų rašybos keitimas administraciniu būdu

Pakeisti turimą vardą galima tik 2008 m. spalio 17 d. Įstatymo 
dėl vardo ir pavardės keitimo32 numatytais atvejais. Lietuviai šia teise 
naudojasi, savo prašymus motyvuodami kilme bei Tautinių ir etninių 
mažumų įstatymu. 2005–2017 m., t. y. nuo pastarojo įstatymo įsiga-
liojimo, Punsko civilinės metrikacijos įstaiga gavo 30 pareiškimų dėl 
civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo. Dauguma prašančiųjų pageidavo 
vardą užrašyti lietuviškais rašmenimis. Tik du asmenys per šį laiką 
lietuviškus vardus pakeitė lenkiškais jų atitikmenimis33.

30 Tai patvirtino keli kalbinti asmenys. Jie taip pat prisipažino, kad rinkdami vaikui vardą 
negalvojo, kaip jis bus užrašytas. 

31 Tokios patirties turi ne vienas kalbintas asmuo. Auginant vaiką tenka lankytis pas gydy-
tojus specialistus ar valstybinėse įstaigose, kur vyrauja lenkų kalba. Tokiais atvejais pa-
prastai reikalingi šeimos narių duomenys. Lietuviški vardai, ypač sudėtingesnės rašybos 
kaip Ramūnas ar Dovilė, sukelia nemažai sunkumų ne tik registratūros darbuotojams ar 
tarnautojams, bet ir tėvams, kurie kiekvienąkart turi pateikti tapatybės dokumentą. Kar-
tais tenka išgirsti ir pašaipių pastabų („koks keistas vardas“, „kur su tokiu vardu vaikas 
dėsis“ ir pan.). 

32 Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 
1414).

33 Po kelerių metų vienas iš jų pateikė naują prašymą – šįkart vardą ir pavardę prašė užrašyti 
lietuviškais rašmenimis.
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Punsko CMĮ duomenimis, 2005–2017 m. paraiškose buvo prašo-
ma pakeisti šias vardų formas: 

Grażyna → Gražina (2005)34

Powilas → Paweł (2006) → Povilas (2014 kartu su pavarde)
Judyta → Judita (2007 kartu su pavarde)
Łejmuta → Laima (2008)
Tomasz → Tomas (2008 kartu su pavarde)
Jurata → Jūratė (2008 kartu su pavarde)
Alwit → Alvydas (2008 kartu su pavarde)
Justyn → Justas (2008 kartu su pavarde)
Eryka → Erika (2009)
Wirginiusz → Virginijus (2009)
Piotr → Petras (2009 kartu su pavarde)
Biruta → Birute35 (2009 kartu su pavarde)
Dariusz → Darius (2009 kartu su pavarde)
Witold Jan → Vytautas Jonas (2010 kartu su pavarde)
Olgierd → Algirdas (2011 kartu su pavarde)
Jerzy → Jurgis (2012 kartu su pavarde)
Sylwija → Silvija (2012)
Witold → Vytautas (2012)
Albert → Albertas (2013 kartu su pavarde)
Wiktor → Viktoras (2013 kartu su pavarde)
Daiwa → Daiva (2015)
Tomasz → Tomas (2015 kartu su pavarde)
Jurata → Jūratė (2015 kartu su pavarde)
Wytas Jurgis → Witold (2015 kartu su pavarde)
Tomasz → Tomas (2016 kartu su pavarde)
Tomasz → Tomas (2016)
Rajmundas → Raimundas (2017)
Romuald Wincenty → Romualdas Vincas (2017 kartu su pavarde)
Jan → Jonas (2017 kartu su pavarde).

Dauguma prašančiųjų (20 iš 30) keitė ne tik vardą, bet ir pavar-
dę. Pabrėžtina, kad tai darę asmenys dažniausiai nėra nuolatiniai vals-
čiaus gyventojai, o išvykę į Lietuvą, Vokietiją, JAV ar kitas šalis. Tie 
asmenys, kurių vardai gimimo liudijimuose įregistruoti lietuviškomis 
formomis (Aidis, Vilius, Jonas, Vaiva, Laima, Irena, Raimundas, Dai-

34 Skliaustuose pateikta data rodo vardo pakeitimo metus. 
35 Tokios vardo formos (be ė) pageidavo prašančioji.
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va), keitė tik pavardes. Dauguma pageidaujančiųjų ištaisyti civilinės 
būklės įrašus buvo pilnamečiai. Kartais vienu metu įrašus keičia visi 
šeimos nariai arba broliai ir seserys. Dažniausiai taip daroma prieš 
pateikiant prašymą išduoti asmens pasą, išvykstant studijuoti, dirbti 
arba gyventi į kitą šalį.

 
4. Išvados

1997–2017 m. Punsko valsčiuje suteiktų vardų apžvalga rodo, kad 
čia formuojasi vardynas su įvairios kilmės asmenvardžiais. Jį suda-
ro lietuviški (baltiški), lenkiški (slaviški) bei kitų kalbų vardai, susiję 
ne tik su krikščioniška tradicija. Vardyno savitumą lemia tarpusavyje 
persipinančios vardų mados, jame atsispindi krašto daugiakultūrišku-
mas ir antroponimų globalizacijos apraiškos. 

Šiais laikais vieni svarbiausių veiksnių renkant naujagimiui vardą 
yra jo grožis ir skambumas (Malec 2015: 130). Tai labai paplitęs po-
žiūris, žmonėms patinka tarptautiniai vardai (Umińska-Tytoń 2003: 
136; bizior 2010: 29; Malec 2015: 130). Per pastarąjį dvidešimtmetį šie 
vardai stipriai modifikavo ir Punsko krašto vardyną, gerokai apribo-
dami tradicinių asmenvardžių vartojimą ir paprotinį vardų perdavimą 
iš kartos į kartą (birgelienė 2011: 424, 425). Kita vertus, pastebimos 
ir kai kurių šeimų pastangos parinkti vaikams lietuviškus vardus arba 
lietuviškus svetimvardžių atitikmenis.

Lyginant Punsko valsčiuje suteiktų vardų sąrašą su Lietuvos ir 
Lenkijos to laikotarpio reitingais, pastebėtas savotiškas tėvų išranku-
mas, t. y. teikimas tik jiems patikusių vardų, nuošalyje paliekant kitus 
(nors jie tuomet buvo populiarumo reitingų viršūnėse). Pavyzdžiui,  
į Punsko valsčiaus vardyną nepateko nei populiarūs tiriamuoju laiko-
tarpiu Lenkijoje (Zuzanna, Maja, Szymon), nei nauji lietuvių gamti-
niai vardai (Sinkevičiūtė 2017). 

Tik dalis Punsko CMĮ aktuose esančių vardų atitinka lietuvių 
kalbos rašybą. Gimimo liudijimuose vis dar vyrauja lenkiškos var-
dų formos. Iš dalies tai lemia žmonių pragmatiškumas (neišsiskirti 
iš kitų, neturėti problemų su linksniavimu ir rašyba lenkų kalboje). 
Kita vertus, pasirenkami vardai gali atspindėti ir mažumos siekį susi-
tapatinti su šalies gyventojų dauguma (nors Punsko krašte daugumą 
sudaro lietuviai). Panašus reiškinys buvo pastebėtas pravoslaviškose 
Hainuvkos parapijose (lenkų–baltarusių paribyje), kuomet į pravos-
lavų vardyną XXI a. pradžioje pateko daug lenkų kalboje vartojamų 
asmenvardžių, nebūdingų šiai religinei bendruomenei. Tai aiškinama 

NAUJAGIMIų VARDAI PUNSKO VALSČIUJE  XX A. PAbAIGOJE – XXI A. PRADŽIOJE



108

asimiliaciniais procesais su dominuojančia lenkakalbių aplinka (plg. 
Sajewicz 2007: 336; Nikitiuk 2014: 316, 317). Tokiu būdu vardas nu-
stoja savo ankstesnės funkcijos – žmogaus identifikavimo su tam tikra 
tautine ar religine bendruomene. Tokie išoriniai panašėjimo požymiai 
ateityje gali paspartinti ir vidinius asimiliacijos procesus. Todėl būtina 
ypač akcentuoti dalies Punsko valsčiaus šeimų ryžtingumą registruoti 
civilinės būklės aktuose savo vaikų vardus taisyklinga lietuviška rašy-
ba, išnaudojant esančias teisines galimybes. 

Vietovardžių santrumpos

bok – bokšiai, Kembr – Kembridžas, Kreiv – Kreivėnai, Nav – Na-
vinykai, Ožk – Ožkiniai, Pal – Paliūnai, Pel – Peleliai, Pun – Punskas, 
Vait – Vaitakiemis, Valin – Valinčiai, Vid – Vidugiriai, Žvik – Žvikeliai 
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KOSTAS LEONČIKAS

VySKUPO MyKOLO PRANCIŠKAUS  
KARPAVIČIAUS DARbAS VyGRIUOSE

1795 m. spalio 24 d. Rusija, Prūsija ir Austrija Peterburge pasirašė 
sutartį dėl trečiojo Abiejų Tautų Respublikos padalijimo. Savo laiku 
buvusi didžiausia Europos valstybė išnyko iš žemėlapio. Kaimyninės 
šalys pasidalijo didele valstybės teritorija. Suvalkijos kraštas trumpam 
buvo prijungtas prie Naujųjų Rytprūsių. Pasikeitė ir vyskupijų ribos. 
Iki tol Suvalkija priklausė labai didelei Vilniaus vyskupijai. Po padali-
jimo reikėjo steigti naują vyskupiją teritorijoje, prijungtoje prie Naujų-
jų Rytprūsių. Ir tai darė jau naujoji Prūsijos administracija.

Prūsijos vyriausybė nutaria Vygriuose įkurti naujos vyskupijos 
centrą (rezidenciją)   

1795-12-14 kabinetiniu įsakymu Prūsijos karalius Fridrichas Vil-
helmas II (Friedrich Wilhelm II, 1744–1797) pavedė ministrui Fridri-
chui Leopoldui baronui von Šreteriui (Friedrich Leopold baron von 
Schrätter, 1743–1815), kuriam pavaldi buvo Rytų ir Vakarų Prūsija, 
organizuoti administraciją naujoje teritorijoje (Naujuose Rytprūsiuo-
se), esančioje dešinėje Vyslos ir bugo upėje.

Mykolui Pranciškui Karpavičiui priekaištaudavo, kad pasiūlė 
perimti Vygrių vienuolyną ir įkurti jame vyskupo rezidenciją, o baž-
nyčią paversti katedra, ir tai darė nesulaukęs kamaldulių vienuolyno 
pritarimo. Atrodo, kad archyvų dokumentai patvirtina šitą prielaidą su 
viena išlyga. Tikriausiai M. P. Karpavičius nepriklausė asmenų, kurie 
ypač palankiai žiūrėjo į vienuolynus, grupei, tačiau negalima įrodyti, 
kad įkurti Vygriuose katedrą pasirinko tik dėl nepalankumo kamal-
duliams. 
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Veikiau Prūsijos administracija 1796 m. konfiskuodama vienuo-
lyno valdas pripažino, jog Vygriai yra tinkama vieta būsimo vyskupo 
rezidencijai ir naujos vyskupijos centrui. Su šiuo sprendimu sutiko taip 
pat Šventasis Sostas, o M. P. Karpavičius 1798 m. gegužę, pradėdamas 
ginčą su kamalduliais, galėjo tik siekti būsimo vienuolyno sekuliari-
zacijos, pareikšdamas tokią savo nuomonę: kamalduliai nesilaiko savo 
regulos, neturi atitinkamo išsilavinimo, o kadangi neužsiima sielova-
da, yra nereikalingi.  

Po to, kai Prūsijos karalius 1797-01-19 pasirašė M. P. Karpavi-
čiaus nominaciją eiti vyskupo pareigas naujai įkurtoje Vygrių vys-
kupijoje (dar prieš popiežiaus paskyrimą), Plocko vyskupas Kšištofas 
Hilary Šembekas (Krzysztof Hilary Szembek) 1797-02-21 paskyrė  
M. P. Karpavičių šios vyskupijos oficialu (generaliniu vikaru in spi-
ritualibus– dvasiniais reikalais). Šį vyskupo skyrimą 1797-04-11 pa-
tvirtino Karaliaučius. Eidamas šias pareigas, M. P. Karpavičius įkūrė 
naują konsistoriją, padalijo parapijas, į kurias paskyrė gabesnius kuni-
gus ir pradėjo vykdyti Apšvietos amžiaus savo kovos su prietarais ir 
tamsumu programą.

Jeigu klaustume, ar tinkamas buvo Prūsijos vyriausybės spren-
dimas M. P. Karpavičių paskirti pirmuoju naujos vyskupijos vys-
kupu, tai, atrodo, atsakymas turėtų būti teigiamas. Tiesą sakant, 
naujos vyskupijos teritorijoje netrūko aukštų bažnyčios hierar-

Vyskupo Mykolo Pranciškaus 
Karpavičiaus portretas 
saugomas Lomžos vyskupijos 
archyve. Nutapytas  
XVIII pabaigoje
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chų. buvo net trys tituliniai vyskupai, bet jie nebuvo pajėgūs vyk-
dyti jiems paskirtų pareigų esant tokiai sudėtingai situacijai. Reikia 
manyti, kad ne 1796 m. liepos 6 d. Gumbinėje Prūsijos karaliui pa-
sakyta ištikimo pavaldumo dvasinė kalba, bet inteligencija, išsilavi-
nimas, organizacinis talentas ir diplomatiniai sugebėjimai lėmė, kad 
Prūsijos vyriausybė jį pasirinko kaip kandidatą į būsimos Vygrių 
vyskupijos vyskupo ordinaro postą. Nors berlynas nesivadovavo 
kilniausiomis paskatomis pasirinkdamas naująjį nominatą, Prūsi-
jos vyriausybės nominacija ir Šventojo Sosto prekonizacija (iškil-
mingas naujo vyskupo paskyrimas) nesukėlė neigiamų pasekmių.  
M. P. Karpavičius vyskupijai gėdos nepadarė.

Naujos vyskupijos steigimas

Artinosi Vygrių kamaldulių vienuolyno egzistavimo pabaiga. Ta-
riamam M. P. Karpavičiaus pasiūlymui Prūsijos vyriausybė pasirinko 
Vygriuose įkurti rezidenciją, o bažnyčią paversti naujos vyskupijos 
katedra. Žinoma, kad naują vyskupiją Šventasis Sostas įkūrė 1798-
03-16. Prieš tai Plocko vyskupas Onufry Kajetanas Šembekas (Onufry 
Kajetan Szembek) priėmė Šventojo Sosto delegaciją. Jis turėjo teisę 
prisijungti prie delegacijos ir priimti bendrą sprendimą dėl dviejų nau-
jų vyskupijų įkūrimo: lotyniškos (katalikų) Vygriuose ir unitų Supra-
slyje. Ginčijami klausimai: kapitulos išlaikymas, monsinjorų (katalikų 
dvasininkų garbės titulas) kiekio nustatymas, dvasinės seminarijos 
išlaikymas ir kiti dalykai. Vyskupijos įsteigimas nusitęsė, bet pagaliau 
susitarta dėl ginčijamų klausimų. 

Nelengvas M. P. Karpavičiaus kelias į vyskupo konsekraciją  

Daug abejonių Prūsijos vyriausybei kėlė ištikimybės priesaikos, 
kurią popiežiui turėjo duoti naujai paskirtas vyskupas M. P. Karpa-
vičius, turinys. Tekstas prieštaravo Prūsijos valstybės suvereniteto 
principui. Apie tai ministras L. Šreteris pranešė vyskupui M. P. Kar-
pavičiui ir kartu persiuntė jam Prūsijos karaliui duodamos priesai-
kos tekstą. Prūsijos valdžia visokiais būdais stengėsi sutrukdyti, kad 
priesaika pagal popiežiaus patvirtintą tekstą nebūtų duota. Vyriausy-
bė pranešė M. P. Karpavičiui apie popiežiaus patvirtintą nominaciją, 
priminė apie savo nuopelnus ir didelį maloningumą, neskaitant išlai-
dų, apie kurias 1799-03-29 informavo F. Šreteris. Diplomatinė akcija 
(diplomatinis darbas, diplomatinė veikla, diplomatinės pastangos) dėl  
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M. P. Karpavičiaus nominacijos gavimo kainavo 6 485 markių,  
o kun. dr. Teodozo Vislockio (Teodozy Wisłocki) paskyrimas Supra-
slio vyskupu 1 015 markių. Vyriausybė taip pat reikalavo atsidavimo 
ir visiškos ištikimybės. Pabrėžė, kad rengiant ,,actus corpovalis“ (ben-
drą aktą) Šventajame Soste, popiežiaus kanceliarijoje per apsirikimą 
pridėta keletas ,,piktų“ klauzulių, įžeidžiančių karaliaus autoritetą ir 
neturinčių nieko bendro su religija. Dėl to M. P. Karpavičius turėjo 
duoti priesaiką pagal pridėtą formą. Jis buvo įspėtas, kad nedrįstų šiuo 
reikalu kreiptis patarimo į Šventąjį Sostą. Jeigu į tai reaguos Romos 
kurija, tuomet vyriausybė užtikrins atitinkamą paaiškinimą. be to, 
balstogės karo ir ūkio rūmai gavo tikslią informaciją, kaip reikėtų re-
aguoti į konsekracijos aktą, jeigu būtų toks poreikis. Konsekracijos 
aktą turėjo pasirašyti Plocko vyskupas Onufry Kajetanas Šembekas 
(Onufry Kajetan Szembek). Atrodo, kad Prūsijos vyriausybė labai 
pasitikėjo šiuo vyskupu, jeigu jau 1797 m. lapkritį įgaliojo jį atlikti 
M. P. Karpavičiaus kanoninį tyrimą. Vyriausybė labai nusivylė Plocko 
vyskupu, nes jis dėl priesaikos tekste įvestų pakeitimų griežtai atsi-
sakė konsekruoti Pultuske 1800-03-30, tai yra vyriausybės nustatytu 
terminu.   

M. P. Karpavičius, gavęs Šventojo Sosto sutikimą ir Prūsijos 
vyriausybės pranešimą (1799-12-29), turėjo paieškoti kito kon-
sekratoriaus. Nominanto prašymu vyriausybės komisaras, slap-
tasis karinis patarėjas Justynas Jacksteinas (Justyn Jackstein), 
paliepė italų kilmės Varšuvos vyskupui Janui Krikštytojui Alber-
trandžiui (Jan Chrzciciel Albertrandy, 1731–1808) pravesti kon-
sekraciją, ir jis tai paslaugiai įvykdė. Hierarcho ingresas įvyko  
1800-03-30 (sekmadienį) Varšuvos misionierių Šv. Kryžiaus šven-
tovėje. Jį įšventino vietinis sufraganas, titulinis vyskupas Zenopo-
lis Janas Krikštytojas Albertrandi, kuriam asistavo du dvasininkai, 
gavę tinkamą popiežiaus leidimą, būtent Obros cistersų vienuolių 
ordino abatas Tomašas Ostaševskis (Tomasz Ostaszewski) ir Var-
šuvos katedros kapitulos prepozitas (vadovas) Adamas Michalas 
Pražmovskis (Adam Michał Prażmowski). Abu jie netrukus tapo 
Plocko vyskupijos ordinarais: pirmas 1815 m., o antras 1818 m. 
1800-04-25 naujai konsekruotas vyskupas nusiuntė Prūsijos ka-
raliui padėką už naujos vyskupijos įkūrimą. Naujai konsekruotas 
vyskupas turėjo provincijos valdžių pripažinimą, ypač ministro  
L. Šreterio, kuris laikė jį atsidavusiu bei ištikimu naujai santvarkai ir 
labiausiai išsilavinusiu dvasiškiu Naujųjų Rytprūsių dalyje.
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Steigimo akto pasirašymas ir Vygrių vienuolyno perėmimas  

1800 m. liepos 9–11 dienomis vyko galutinis Vygrių kamaldulių 
vienuolyno perdavimas ir vyskupijos įsteigimas. Pagrindiniu akto su-
darytoju buvo Plocko vyskupo Onufry Kajetano Šembeko deleguotas 
kun. Janas Golaševskis (Jan Gołaszewski). Civilinei valdžiai atstovavo 
slaptasis karaliaus patarėjas Justynas Jacksteinas (Justyn Jackstein). 
Tuo metu vyskupas M. P. Karpavičius buvo artimame Magdalenovo 
kaime. Steigimo akte parašyta, kad dėl ligos (,,infirsitate detentus“) 
negalėjo nedalyvauti darbuose. Vygrių vyskupui talkino prelatas, du 
kanauninkai, šeši kunigai, Tykocino kunigų seminarijos rektorius ir 
Tykocino misionierių superioras (vienuolyno vyresnysis). Vygrių 
kamaldulių delegaciją sudarė: generalinis vikaras, šešių tėvų prioras, 
diakonas, klierikas minoritas ir du vienuoliai be šventinimų (pasaulie-
čiai).

Karaliaus slaptasis patarėjas J. Jacksteinas pranešė kamalduliams, 
kad Prūsijos karaliaus dėka jie bus perkelti į bielianus prie Varšuvos. 
Tai, kas jiems užtikrinta rašte, bus ir įvykdyta. Jie gaus iš vyriausybės 
tokį pat atlyginimą, kokį turėjo Vygriuose.

Akto pabaigoje parašyta, kad nėra jokių kliūčių įsteigti Vygrių 
vyskupiją, o bažnyčią pakeisti vyskupijos katedra. Vienuolyno pas-
tatai turi tarnauti vyskupui, kapitulai, prelatams ir kanauninkams.  
1800 m. liepos 11 d. aktą pasirašė: kun. Janas Golaševskis (Jan  
Gołaszewski), kun. Cykanovskis (Cykanowski), misionierius, Tykoci-
no seminarijos rektorius, akto sekretorius.

Vyskupo ir kapitulos materialinis aprūpinimas   

Prūsijos vyriausybė tik 1800-04-18 Vygrių vyskupui skyrė 4000 
talerių metinę algą, 20 achtelių (1 achtelis ≈ 3,5 m3) medžio, 4 valakus, 
5 Magdeburgo margus ir 104 prentus žemės pusiasalyje. Žemė turė-
jo būti bendra vyskupo ir kapitulos, atleista nuo mokesčių, išskyrus 
padūmės mokestį. Pati kapitula dar neturėjo paskirtos algos. buvo tik 
projektas kiekvienam prelatui per metus skirti 1000 talerių, o kanau-
ninkui 800 talerių. Vyskupas turėjo padėti pirmiesiems nominantams, 
skiriant dvigubas beneficijas (pelningas tarnybas). 

L. Šreteris manė, kad M. P. Karpavičius bus patenkintas, gavęs dvi 
beneficijas (parapijas). Vyskupas turėjo dvi gana pelningas parapijas: 
pirmoji tai Gražiškių, esanti prie sienos su Prūsija, o antroji Prienų, 
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įsikūrusi prie Nemuno. Gražiškėse po jo mirties liko didelė biblioteka, 
ypač turtinga prancūziškų pamokslų. Dar 1801 m. į Gražiškes buvo 
siunčiami visi raštai. Vyskupas čia rašė ganytojiškus laiškus ir tarny-
binius raštus. Matyt, Vygrių rezidencija jam neatiteko arba nebuvo 
dar paruošta. Atrodo, kad abi parapijas jis išlaikė iki mirties, t. y. iki  
1803 m. lapkričio mėnesio. 

Vyskupijos steigimas ir organizavimas

Vyskupas M. P. Karpavičius naują vyskupiją steigė nuo pagrin-
dų. Artimiausias vyskupo bendradarbis, užimantis aukščiausias baž-
nytines pareigas, buvo vikaras in spiritualibus (dvasiniais reikalais), 
senos Lucko vyskupijos generalinis oficialas (bažnyčios teisėjas), 
priklausantis kunigų misionierių kongregacijai, Pšemislio kanaunin-
kas, Vanievo parapijos prepozitas (kolegiatos klebonas) kun. Janas 
Klemensas Golaševskis (Jan Klemens Gołaszewski). Kurijai priklau-
sė: teologas, buvęs dominikonas kun. vyskupas Janas Supinskis (Jan 
Supiński), notaras ir sekretorius kun. Augustinas Marciejevskis (Au-
gustyn Marciejewski), vyskupo mandataras (įgaliotinis), vėliau tapęs 
Seinų vyskupijos vyskupo pagalbininku, buvęs dominikonas, buvęs 
filosofijos ir noviciato mokytojas kun. Kazimiežas Šmoilinskis (Kazi-
mierz Szmojliński). Nėra informacijos apie kanclerį ir kitus pareigū-
nus. 

Artimiausi vyskupo bendradarbiai, tai sekretorius, buvęs domi-
nikonas, vyskupo M. P. Karpavičiaus sekuliarizuotas, gerai mokantis 
vokiečių kalbą, buvęs Seinų dominikonų kolegijos vokiečių kalbos 
mokytojas Vaclavas Kunickis (Wacław Kunicki). Kapeliono pareigas 
ėjo kun. Kazimiežas Šmoilinskis (Kazimierz Szmojliński). 

M. P. Karpavičius buvusioms Vilniaus ir Žemaitijos vyskupijoms 
paskyrė atskirus oficialus, o bažnytinį teisingumą jose vykdė pats. 
Taip pat asmeniškai tvarkė daug sekuliarizacijos bylų, pvz., žinomų 
kamaldulių tėvų Placido Jastšembskio (Placyd Jastrzembski) ir Hilary 
bogdanovičiaus (Hilary bogdanowicz), dominikono, sekretoriaus Va-
clavo Kunickio. Visus reikalus tvarkė pats. Taip pat pats atsakydavo  
į tarnybinius raštus. 

M. P. Karpavičius dar neturėjo savo kapitulos (vyskupo pataria-
mojo organo), bet sutelkė gabius ir išsilavinusius žmones. Atkakliai 
stengėsi įsteigti atskirą Vygrių kapitulą. Pagal vyskupijos įkūrimo 
bulę kapitulą turėjo sudaryti 4 prelatai, 6 kanauninkai, teologas, peni-
tenciarijus. be to, bulė mini atskirai vikarų kolegiją.  Greičiausiai šiuo 
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reikalu nuo 1797-12-27 vyko derybos tarp Šventojo Sosto ir Prūsijos 
vyriausybės.

Vyskupo rezidencija buvo įkurta pietvakariniame kamaldu-
lių vienuolyno komplekso kampe. Dabar toje vietoje stovi pastatas, 
vadinamas Karaliaus namu, atstatytas po Antrojo pasaulinio karo.  
XIX a. pradžioje jį pastatė M. P. Karpavičius. Pastate, skirtame sve-
čiams apgyvendinti, kuriame dabar yra kanclerio koplyčia, buvo li-
goninė ir klebono butas. Naujas vyskupas perstatė bažnyčios, kuriai 
suteiktas katedros titulas, vidų. Perkėlė pagrindinį altorių į rytų pusę 
ir likvidavo vienuolių chorą (bažnyčios dalį, kurioje giedodavo vie-
nuoliai). Prie fasadinės sienos buvo pastatytas bažnyčios choras (vieta 
bažnyčios chorui).

Vygrių vyskupijos dekanatai, bažnyčios ir dvasininkai.  
Konsistoriumų steigimas

Vyskupas M. P. Karpavičius 1801-09-17 Vygriuose išleistu de-
kretu iš trijų Palenkės dalies vyskupijos dekanatų įsteigė keturis. Nau-
jas įkurtas Tykocine. Tais pačiais metais visą vyskupiją padalijo į 14 
dekanatų, o Vilniaus dalyje įkūrė du naujus: Vygrių ir Prienų. Minimi 
šie dekanatai: Alvito, Augustavo, balstogės, bielsko, bransko, Drohi-
čino, Knyšino, Prienų, Simno, Sokulkos, Tykocino, Vygrių, Virbalio, 
Zapyškio. Prie vyskupijos prijungta 90 Vilniaus vyskupijos parapijų, 
44 Lucko ir 15 Žemaitijos. Iš viso buvo 149 parapijos ir 194 tūkstan-
čiai tikinčiųjų, atliekančių išpažintį. Vyskupija buvo tiesiogiai pavaldi 
Šventajam Sostui ir gyvavo iki 1818 m., po to buvo perkelta į Seinus. 

1801 m. Vygrių dekanatui priklausė šios parapijos: Vygrių, Mag-
dalenovo, Kolietnyko, 2 koplyčios (dvare ir klebonijoje), Krasnapolio, 
Seinų, berznyko, koplyčia Eisymonto (Eysymont) valdose Žagariuo-
se, Seinų dominikonų globojama, Kukavo ir Hutos koplyčios, Jelene-
vo, Punsko, kunigaikščių Drucki-Lubeckių (Drucki-Lubecki) valdose 
Seivuose su nuolatiniu kapelionu, Prieraslio, Ščebros, Studenos ko-
plyčia. Dekano pareigas ėjo Jelenevo parapijos prepozitas Kazimiežas 
Vrublevskis.

Visoje vyskupijoje buvo 157 bažnyčios ir 71 koplyčia. Iš viso sie-
lovados darbą dirbo apie 352 kunigai, o 100 be teisės dirbti šį darbą.

1803-09-29 vyskupas įsteigė dvi generalines konsistorijas (vys-
kupijos teismus) ir dvi bažnytines teismų apygardas. Pirmoji – Palen-
kės – įsikūrė Vaneve, jai vadovavo vikaras in spiritualibus, generalinis 
oficialas kun. Janas Golaševskis. Jai priklausė šie dekanatai: balsto-
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gės, bielsko, bransko, Drohičino, Knyšino. Antroji lietuviškoji buvo 
įkurta Vilkaviškyje, vadovaujama kito vikaro ir generalinio oficialo 
kun. baltazaro Paškievičiaus. Jai priklausė likusieji 7 dekanatai: Au-
gustavo, Alvito, Prienų, Zapyškio, Simno, Virbalio, Vygrių.

M. P. Karpavičiaus vizitacijos ir ganytojiški laiškai

M. P. Karpavičius, sutvarkęs vyskupijos administraciją, gana 
anksti pradėjo ją vizituoti. 1797-11-24 dalyvavo dekanatų suvažiavi-
muose ir egzaminavo kunigus. Reikia pripažinti, kad turėjo ypač sun-
kią užduotį, nes vyskupijos teritorijoje buvo apie 350 kunigų, o dau-
guma jų buvo vienuoliai. Šie dvasininkai buvo kilę iš įvairių Abiejų 
Tautų Respublikos vietovių. Didžioji jų dauguma – tai vienuoliai, kilę 
iš vienuolynų, esančių už Naujųjų Rytprūsių sienos. Tarp vienuolių ir 
jų vyresniųjų dažnai kildavo įvairių nesusipratimų ar net ginčų. Vys-
kupui buvo sudėtinga patikrinti vienuolių kvalifikacijas dėl sudėtingo 
kontakto su jų vyresniaisiais, pasilikusiais Rusijoje ar Austrijoje.

Per trejus metus M. P. Karpavičius išleido keliolika aplinkinių atvirų 
ganytojiškų laiškų, kuriuose smerkė girtuoklystę, pypkių rūkymą. Išli-
ko tik trys iš jų. Vyskupas rūpinosi, kad nepamaldūs kunigai, valkatos, 
šventvagiai, nepriklausantys jokiai bažnyčiai, nebūtų prileisti prie al-
toriaus ir sakyti pamokslų, nesilankytų klebonijoje ar nebendrautų su 
kitais kunigais. Tinkama jiems kompanija yra dori kunigai.

KOSTAS LEONČIKAS
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Parapinės mokyklos vyskupijoje. Prūsijos vyriausybės švietimo 
politika

Vygrių vyskupijos teritorijoje buvo tik viena vidurinė moky-
kla (kolegija ir mokykla) Drohičine, kurią, likvidavus jėzuitų ordi-
ną, Edukacijos komisija perdavė pijorams, o tie valdė iki likvidavimo  
(1832 m.). Šiaurinėje vyskupijos dalyje vietinės bajorijos ir domini-
konų atkakliu prašymu, Prūsijos vyriausybė 1798 m. davė sutikimą 
Seinų vienuolyne atidaryti mokyklą, kuri pavadinta Seinų dominiko-
nų kolegija. 1798-04-23 Prūsijos vizitatoriai savo ataskaitoje mini, kad 
kolegijoje mokėsi 49 mokiniai iš Ročkų, Suvalkų, Prienų ir net iš Gar-
dino. Mokiniai mokėsi retorių, gramatikų ir minorų klasėse.

Dominikonai mokė be atlygio. Ši mokykla neilgai gyvavo dėl 
neigiamo Prūsijos vyriausybės požiūrio į vienuolių globojamas mo-
kyklas. Ji buvo likviduota dėl lėšų trūkumo ir Prūsijos vyriausybės 
darytų trukdymų. 1799 m. buvo tik 25 mokiniai. Vyriausybė nuspren-
dė jos vietoje įkurti valstybinę gimnaziją. 1802 m. kolegija uždaryta,  
o 1804 m. buvo likviduotas vienuolynas.

Prūsijos vyriausybė pritarė elementariųjų mokyklų didinimui, 
tarp jų parapinių, kurių 1797 m. ir 1798 m. surašymų duomenimis bu-
vusioje Vilniaus ir Žemaitijos vyskupijos dalyje buvo 33, Lucko vys-
kupijos dalyje 14. Iš viso buvo 47 mokyklėlės, iš jų žiemą veikė tik 6. 
Lėšų nuolatiniam išlaikymui turėjo tik Pilypavo mokykla.

M. P. Karpavičius itin rūpinosi parapinėmis mokyklomis. Vygrių 
vyskupas pats buvo nuoširdus liaudies švietimo šalininkas. Jo požiūris 
iš esmės sutapo su Prūsijos vyriausybės tikslu užgrobtose provincijo-
se kuo greičiau kelti žmonių išsilavinimo lygį, apie tai byloja taip pat 
Karo ir ūkio rūmų susidomėjimas atskirų kunigų kvalifikacijomis.

Vyskupo rūpinimasis pavaldžia dvasininkija  

Kunigų parapijose trūko nuo pat Vygrių vyskupijos įsteigimo, 
nes daugelis jų, nenorėdami likti Prūsijos valdžioje, pasitraukė už 
valstybės ribų į buvusių savo gimtųjų vyskupijų teritorijas. Prūsijos 
valdžia atiminėjo vienuolynų turtus, todėl vienuoliai išsikeldavo ir per 
kelerius metus vienuolynuose nebeliko nė vieno vienuolio. Vyskupas  
M. P. Karpavičius mielai priimdavo vienuolius, kilusius iš Prūsijai 
atitekusių žemių arba atvykusius iš Rusijos imperijoje uždarytų vie-
nuolynų. Prūsijos civilinė valdžia tokiems vienuoliams tarpininkau-
davo, kad jie Romoje būtų atleisti nuo įžadų. Sekuliarizaciją reikia 

VySKUPO MyKOLO PRANCIŠKAUS KARPAVIČIAUS DARbAS VyGRIUOSE



120

suprasti kaip vienuolio ar vienuolės laikiną ar visišką atleidimą iš 
vienuolijos, atleidžiant juos nuo duotų įžadų. Tokiems vienuoliams 
leidžiama apsigyventi už vienuolyno ribų, bet paliekami kunigystės 
šventimai. Sekuliarizacijai buvo reikalingas Šventojo Tėvo indultas 
(leidimas). 

M. P. Karpavičius rūpinosi vyskupijos kunigų morale ir išsilavini-
mo lygiu. Dar būdamas oficialu, Seinų dominikonų vienuolyne suor-
ganizavo egzaminus parapijų dvasininkams.

Prūsijos vyriausybės rekomendacijos M. P. Karpavičiui  
ir dvasininkijai. Vyskupo potvarkiai

Prūsijos vyriausybė pritarė M. P. Karpavičiaus potvarkiams, ži-
noma, priklausomai nuo to, kiek jie sutapdavo su Prūsijos valstybės 
interesais. 1800-02-07 balstogės karo-ūkio rūmai pareikalavo, kad  
M. P. Karpavičius greitai įkurtų naujas parapijas tose teritorijose, ku-
riose siena su Rusija padalijo parapijas ir dalis jų teritorijų buvo at-
jungtos nuo savo pirminės bažnyčios.

Prūsijos politika bažnyčios atžvilgiu 

Prūsijos vyriausybė norėjo daryti lemiamą įtaką užgrobtose te-
ritorijose esančiose katalikų bažnyčiose. Iš vienos pusės stengėsi pa-
daryti bažnyčias nepriklausomas nuo Gniezno įtakos ir nuo Šventojo 
Sosto poveikio, o iš kitos pusės norėjo sutvarkyti bažnyčios reikalus 
pagal poreikius ir Prūsijos politiką. Sprendžiant bažnyčios reikalus, 
dažnai kildavo konfliktų tarp Prūsijos valdžios atstovų (apskrities 
viršininko ir departamento Karo-ūkio rūmų) ir M. P. Karpavičiaus. 
Spėjama, kad ginčo priežastimi buvo fiskaliniai reikalai. Remiantis 
M. P. Karpavičiaus ir J. Golaševskio liudijimais, nuo vyskupijos įkūri-
mo pradžios Šventajam Sostui pervestos nedidelės pinigų sumos. Prū-
sijos vyriausybė dėjo visas pastangas, kad Šventasis Sostas suteiktų 
vyskupams leidimą skirti vienuoliams dispensą.

M. P. Karpavičiaus liga, mirtis ir laidotuvės

M. P. Karpavičius išgyveno 59 metus. Prieš gyvenimo pabaigą 
buvo ligotas, išsekęs, bet blaivaus proto, fiziškai aktyvus. Netrūko jam 
organizacinių sugebėjimų, bet dėl Prūsijos vyriausybės trukdymų ne-
galėjo įgyvendinti savo projektų. Ginčai su Karo ir ūkio administracija, 
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nepaisant F. Šreterio protekcijos, neapsaugojo jo nuo piniginių baudų 
ir pažeminimų. Nenuostabu, kad galiausia susirgo depresija. Sveikatos 
pablogėjimui įtakos tikriausiai turėjo ir stipraus alaus bei prancūziško 
vyno, kuriuos M. P. Karpavičius labai mėgo, vartojimas. 

Vyskupas visuomet buvo labai judrus. Jis mielai ir dažnai lan-
kydavo svetingas parapijas bei turtingesnius apylinkės dvarininkus. 
Grįždamas iš Veisiejų grafo Mateušo Žynievos (Mateusz Żyniew), 
sustojo nakvynei berznyke pas kleboną Leonardą Symonovičių (Leo-
nard Symonowicz). Ten 1803-11-03 3.30 val. ryto netikėtai mirė. Mir-
ties liudijime parašyta, kad mirė nuo vandenės. 

Matyt, berznyko klebonas nenorėjo turėti bėdų su Vygrių vys-
kupo palaikų išlydėjimu. Vyskupo M. P. Karpavičiaus palaikai buvo 
įdėti į jo karietą ir slapčia išvežti į Vygrius. Karietoje sėdėjo mirusiojo 
tarnas, kuris važiuodamas pro karietos langą laimino žmones.

M. P. Karpavičiaus palaikai į katedrą buvo įnešti 1803-12-11. Tą 
dieną pamokslą pasakė buvęs kurijos sekretorius kun. Augustinas 
Marciejevskis (Augustyn Marciejewski). Laidotuvės vyko 1803-12-12 
Vygrių katedroje. Per šv. Mišias pamokslą pasakė Livonijos kanaunin-
kas, Goniondzo parapijos klebonas kun. Teodoras Mietelskis (Teodor 
Mietelski). Vyskupo laidotuvėse, be kitų, dalyvavo ir velionio 90 metų 
mama, brolis Juozas, daug dvasininkų ir pasauliečių. Klebonas per pa-
mokslą pacitavo žodžius apie kunigą Symeoną (Simoną), kuris ,,su-
stiprino bažnyčią, stropiai prižiūrėjo (globojo) liaudį... ir švytėjo kaip 
saulė bažnyčioje“. Klebonas vardijo mirusiojo nuopelnus bažnyčiai, 
Tėvynei ir ypač vyskupijai.

Vyskupo palaikai buvo balzamuoti ir sudėti į karstą kriptoje po 
patalpa, kurioje anksčiau vykdavo kapitulos posėdžiai. Prieš 1870 m. 
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Vyskupo Mykolo Pranciškaus Karpavičiaus mirties liudijimas, parašytas 
berznyko parapijoje 
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Seinų vyskupas Konstanty Ireneušas Lubiens-
kis (Konstanty Ireneusz łubieński) liepė kars-
tą užantspauduoti, taip norėdamas apsaugoti 
nuo vyskupo rūbų graibstymo. Kai Seinų dva-
sininkai atidarė vyskupo karstą, jo kūnas buvo 
beveik sveikas, tik nosis buvo truputį pažeis-
ta. Taip palaikai su karstu išsilaikė iki Pirmojo 
pasaulinio karo, kurio metu juos išniekino tuo 
metu Vygriuose laikinai dislokuoti vokiečių 
kareiviai. Kunigas superioras (vienuolyno vy-
resnysis) Janas Žymelka C. M. (Jan Rzymełka) 
papasakojo, kad vyskupo palaikai buvo išimti 
iš karsto ir jam į burną kareiviai įdėjo cigarą. 

Apie 1920 m. Vygrių parapijos klebonas 
Teofilis Dombrovskis (Teofil Dąbrowski), no-
rėdamas apsaugoti vyskupo palaikus nuo gali-
mo pakartotino išniekinimo, liepė Švenčiausios 
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažny-
čios kriptos kampe padaryti iš plytų sarkofagą, 
kuriame įdėjo karstą. 1944 m. karstas su palai-
kais vėl buvo išimtas ir kitais metais antrą kar-

tą užmūrytas, kur yra iki šiol. Ant sarkofago gulėjo dalinai apgadinta 
XIX a. metalinė lenta su užrašu: ,,Čia ilsisi Šviesios Atminties Kunigo 
Vyskupo Mykolo Pr. Karpavičiaus palaikai, Pirmojo Vygrių Vyskupi-
jos Vyskupo“.

Po M. P. Karpavičiaus mirties Vygriai ištuštėjo. Jo įpėdinis J. Go-
laševskis rezidavo Vaneve ir Varšuvoje. 1803-12-15 Prūsijos valdžios 
sutikimu katedra pavesta rūpintis prokurorui, buvusiam dominikonui 
kun. Pafnucy Konopkai (Pafnucy Konopka). 

Vyskupo darbo Vygriuose įvertinimas

M. P. Karpavičiaus veikla Vygriuose įvairiuose šaltiniuose verti-
nama skirtingai. Gana sudėtinga buvo ir katalikų kunigų situacija pro-
testantiškame krašte, tačiau M. P. Karpavičius, anot tyrinėtojų, nau-
dojęsis ypatingu valdžios palankumu. Naujai įkurta vyskupija buvo 
suskirstyta į dekanatus, įsteigta konsistorija, didžioji vienuolių kunigų 
dalis atleista nuo ordino įžadų ir paskirta vyskupijos kunigais. Tapęs 
Vygrių vyskupu, M. P. Karpavičius stengėsi praplėsti savo teises ir 

KOSTAS LEONČIKAS

Paminklinė lenta, 
skirta Mykolui 
Pranciškui 
Karpavičiui atminti, 
esanti Gražiškių  
Šv. Mykolo 
Arkangelo 
bažnyčioje
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išsaugoti Prienų ir Gražiškių parapijas, vyskupijoje įvedė naują kalen-
dorių, specialiu aplinkraščiu uždraudė lankyti nepagrįstai stebuklin-
gomis laikomas vietas ir kt. Per trejus metus M. P. Karpavičius parengė 
keliolika aplinkraščių klebonams ir dekanams, ragindamas dvasinin-
kus rūpintis valstiečių morale ir švietimu. 
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bENJAMINAS KALUŠKEVIČIUS

ANTANAS STANIUKyNAS –  
SEINų KUNIGų SEMINARIJOS KLIERIKų 
SLAPTOS ORGANIZACIJOS ĮKŪRĖJAS, 
KNyGNEŠyS
 
1865 m. gegužės 4 d. Saltininkų kaime, Krosnos valsčiuje (dabar 

Lazdijų rajonas) valstiečių Jono ir Elzbietos Jogytės-Staniukynienės 
šeimoje gimė sūnus Antanas. Iš viso Staniukynai užaugino šešis vai-
kus: tris berniukus ir tris mergaites. Antanas buvo pats jauniausias. 
Vyriausias buvo Ignas. Jonas mirė sulaukęs 20 metų. Dvi seserys, 
Marijona Juškauskienė ir Morta Viskaškienė, jau buvo ištekėjusios. 
Trečioji, Kotryna, mirė 24 metų. Tėvų ūkis vidutinio dydžio, tai buvo 
vieni turtingesnių ūkininkų Saltininkuose ir visoje Krosnos parapijoje, 
bet tik jauniausias Antaniukas buvo išleistas į mokslus. 

Didžiausią įtaką Antano charakteriui ir mąstysenai turėjo moti-
na, kilusi iš netolimo Pėdiškių kaimo. Ji mokėjo daug dainų ir pasakų, 
kurias perdavė savo vaikams kartu su giliu maldingumu. Paskutiniai 
aštuoneri gyvenimo metai moteriai buvo ypač sunkūs, nes ji buvo da-
linai paralyžiuota. Jau gulėdama ligos patale, pasišaukdavo vaikus ir 
perduodavo jiems savo gyvenimišką patirtį. Mirė sulaukusi 80 metų 
(1906 m.). Tuo metu nuo tėvo mirties jau buvo praėję dvidešimt dveji 
metai (1884 m.). Sūnus Antanas vos prieš kelias savaites buvo išvykęs 
mokytis į Seinų kunigų seminariją. Ūkio šeimininku tapo vyriausias 
sūnus Ignas, nuo mažų dienų dirbęs ūkio darbus.

Apie Antano vaikystę žinių nedaug surasta. Kun. Antanas Kučas 
savo knygoje „Kunigas Antanas Staniukynas“ užrašė Antano sese-
rų ir jį pažinojusių Krosnos klebonų atsiminimus. Seserys pasakojo, 
kad Antanas buvo ramus, tylus berniukas, laikydavęsis nuošaliai nuo 
draugų, labai pamaldus. Jo bendraamžis mokslo draugas kun. Povilas 
Slavėnas (1865–1935), vėliau Krosnos klebonas, pasakojo, kad niekas 
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nematęs Antano juokiantis. Mėgęs rinkti lietuviškas dainas, net pats 
jų rašęs. Visa Staniukynų šeimyna buvo muzikali, mėgo dainuoti, gie-
doti.

Antano giminės ir pažįstami labai anksti pastebėjo jo polinkį  
į mokslą. Eidamas ganyti, nešdavosi knygą. Todėl nenuostabu, kad 
neturėjo laiko draugystėms. Mokytis tais laikais buvo nelengva ne tik 
dėl to, kad buvo mažai mokyklų, bet ir dėl to, kad beveik visus darbus 
ūkyje tekdavo dirbti rankomis. Dirbdavo visi, net ir jauniausi šeimos 
nariai. Apie vaikystę ir jaunystę Antanas nepaliko savo autobiografi-
jos ar atsiminimų. Tenka pasikliauti jo artimųjų ar pažįstamų atsimi-
nimais.

Kaip liudija Antano bendraamžis kun. Vincentas Aleksandravi-
čius (1865–1952), kilęs iš netolimo birsčių kaimo (Krosnos parapija), 
1872–1876 metais jis kartu su Antanu mokėsi Krosnos valsčiaus val-
dinėje pradžios mokykloje. Čia nuo 1866 iki 1881 metų mokytojavo 
Tomas Žičkus (Žičkauskas; 1844–1929), aušrininkas, poetas, spaudos 
darbuotojas. Tai buvo tvirtas lietuvybės puoselėtojas, inteligentų slap-
tų pasitarimų dėl lietuviškos spaudos atgavimo dalyvis. Pamokos vyko 
rusų kalba, tik tikybos pamokose buvo kalbama lietuviškai. Mokinius 
mokė ne vien lietuviškų dainų, bet ir savo paties sukurtų eilėraščių, 
kuriems sukurdavo melodijas. Pats mokytojas griežė smuiku, o moki-
nius skatindavo dainuoti. Iš knygnešių gaudavo draudžiamos lietuviš-
kos spaudos ir ją toliau platindavo.

Mokytojo T. Žičkaus autoritetas ir jo pamokos padėjo tvirtus pa-
grindus A. Staniukyno pasaulėžiūrai, jo, kaip lietuvybės puoselėtojo 
asmenybei. Papildomai lietuvių, lotynų ir vokiečių kalbų mokė norin-
čius stoti į gimnazijas. Antanas ir jo draugas Vincas Aleksandravičius 
buvo paruošti egzaminams į antrąją gimnazijos klasę. 

Suvalkų gubernijoje rusifikacija reiškėsi silpniau nei kitose Lietu-
vos gubernijose – Kauno ar Vilniaus. Gubernijos mokyklose lietuvių 
kalbos buvo mokoma daugiau, ypač pradžios mokyklose. Čia mokyto-
jo darbą galėjo dirbti ir lietuviai, dažniausiai baigę Veiverių mokytojų 
seminariją.

baigęs pradžios mokyklą Krosnoje, A. Staniukynas toliau mokė-
si Suvalkų gimnazijoje. Kaip jau minėjome, A. Staniukyno gyvenimą 
ir veiklą tyrinėjęs kun. A. Kučas rašo, kad yra gavęs žinių iš kuni-
gų Juozo Šeštoko (1867–1958) ir prelato Kazimiero Urbonavičiaus 
(1874–1952), kad A. Staniukynas mokėsi Marijampolės gimnazijoje. 
Tačiau giminės patvirtino, kad Antanas mokėsi Suvalkuose, kur, tuo 
metu, kaip ir Marijampolės gimnazijoje, vyko lietuvių kalbos pamokos 

Klierikas Antanas 
Staniukynas.
Nuotrauka iš Seinų 
seminarijos vinjetės, 
1887 metai
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(1–2 pamokos per savaitę). Per atostogas Antanas Staniukynas, kaip ir 
pradžios mokykloje, rinkdavo ir užrašinėdavo tautosaką.

Lietuviai gimnazistai gaudavo draudžiamos lietuviškos spaudos. 
Mokiniams imponavo tikybos mokytojai lietuviai kun. Antanas Dauk-
ša, Motiejus Juodišius ir kt.

Dauguma Suvalkų gimnazijos lietuvių moksleivių išlaikė savo 
tautinę savimonę ir įsitraukė į lietuvių tautinio atgimimo sąjūdį, tapo 
naujos kartos lietuviais inteligentais. Palaikė ryšius su lietuviais, stu-
dijavusiais Maskvos bei Peterburgo universitetuose ir Marijampolės 
gimnazijoje. Iš jų gaudavo draudžiamos lietuviškos spaudos, kurią 
platino tarp vietinių lietuvių. Moksleivių gyvenimas nebuvo lengvas.

1882 m. baigęs 4 klases, A. Staniukynas galėjo įstoti į Seinų kuni-
gų seminariją, bet, linkęs į gilesnius mokslus ir galvodamas apie toles-
nes studijas Peterburgo dvasinėje akademijoje, nusprendė baigti pilną 
gimnazijos kursą (7 klases) ir tada stoti į seminariją. Į Peterburgo dva-
sinę akademiją buvo siunčiami tik pažangūs kunigai, baigę seminariją 
ir pilną gimnazijos kursą. 

Mokslas Seinų kunigų seminarijoje

1884 m. A. Staniukynas išlaikė egzaminus į Seinų kunigų semi-
nariją. Kaip ir kiti stojantieji į seminariją, surinko ir pristatė visus rei-
kalingus dokumentus: autobiografiją (gyvenimo aprašymą), gimimo 
metrikus, baigto mokslo pažymėjimą, tėvų sutikimą, Krosnos parapi-
jos klebono rekomendaciją, atleidimo nuo karinės tarnybos pažymą, 
Krosnos valsčiaus vaito patvirtinimą apie įregistravimą gyventojų 
knygoje.  

Tais metas į seminariją buvo priimta 17 kandidatų. Tarp jų vėliau 
pasižymėję dvasininkai: Kazimieras Jurgis Matulaitis, Vincentas Dar-
gis ir kt. Antano bendraamžis ir bendramokslis Vincas Aleksandra-
vičius į seminariją įstojęs dviem metais anksčiau, kitas Antano ben-
dramokslis Paulius Slavėnas į seminariją buvo įstojęs metais anksčiau 
(1883 m.) nei jis. Iš viso 1884 m. seminarijoje mokėsi 76 klierikai. Se-
minarijos rektoriumi nuo 1883 m. buvo profesorius Paulius Krajevskis 
(Krajewski; 1824–1901) – ramus ir nuosaikus žmogus. Jo laikais semi-
narijos gyvenimu vis labiau ėmė domėtis rusų valdžia. Darė spaudimą, 
kad seminarijoje, kaip ir visose gubernijos gimnazijose, būtų įvesta 
rusų kalba. Valdžia domėjosi ir klierikų visuomenine veikla, ypač 
slapta veikla. Reikėjo būti atsargiems išsaugant turimas lietuviškas 
knygas ir vėliau – lietuviškų knygų bibliotekėlę. 
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1884 m. rudenį pradėjęs mokytis seminarijoje, po dviejų savaičių 
A. Staniukynas gavo žinią apie tėvo mirtį. Tėvas Antanui buvo didelio 
darbštumo pavyzdys, sudaręs galimybes mokytis. Važiuodamas į lai-
dotuves jis nežinojo, ar pavyks sugrįžti į seminariją, ar ūkį paveldėjęs 
brolis Ignas galės ir norės vykdyti tėvo pažadą leisti Antaną į kunigus. 
Ignas tėvo pažadą tesėjo ir mielai sutiko paremti brolį. Abu nuoširdžiai 
draugavo. Ignas pats negalėjęs mokytis, džiaugėsi brolio pasiekimais 
moksle. Antanas, besimokydamas seminarijoje, parvažiavęs atostogų, 
nuoširdžiai bendravo su namiškiais. Išmokė Igną lietuviškai skaity-
ti ir rašyti. Visuomet parveždavo draudžiamos lietuviškos spaudos. 
Ignas gerokai prasilavino. Kaimynai laisvomis valandomis sueidavo 
pas Staniukynus paklausyti Igno skaitymų. Jis tarsi koks pamokslinin-
kas labai aiškiai skaitydavo naudingus straipsnius iš Antano atvežto 
„Aušros“ laikraščio ir kalendorių.

Per penkerius mokslo metus Antanas seminarijoje išlaikė 15 dis-
ciplinų kursą: Šventąjį Raštą, dogminę teologiją, moralinę teologiją, 
pastoracinę teologiją, bažnytinę teisę, homiletiką (šventąją iškalbą), 
filosofiją, lotynų kalbą, rusų kalbą ir literatūrą, lenkų kalbą ir litera-
tūrą, bažnyčios istoriją, visuotinę istoriją, Rusijos istoriją, liturgiką ir 
giedojimą.

A. Staniukynas kunigu įšventintas 1889 m. birželio 15 d. ben-
draminčiai klierikai ta proga neopresbiteriui padovanojo mišiolą, lie-
tuviškai parašę dedikaciją, kaip vienybės ženklą ir priesaką saugoti 
lietuvybę, besąlygiškai tarnauti Lietuvai.

buvo paskirtas vikaru į Slučo parapiją Mozūrijoje (Słucz – kai-
mas Radziluvo vlsč., Grajevo aps.). Tai buvo pati prasčiausia ir netur-
tingiausia parapija visoje Seinų vyskupijoje. Trejus metus praskurdęs 
tarp mozūrų, negaudamas jokios algos, buvo perkeltas vikaru į kitą 
Mozūrijos parapiją – Ščepankovą (Szczepankowo – kaimas Sniadovo 
vlsč., Lomžos aps.). 

Klierikų visuomeninė (užklasinė) veikla

Mokymo procesas ir visas vidaus gyvenimas seminarijoje vyko 
pagal patvirtintas programas ir griežtas vidaus tvarkos taisykles. Se-
minarijoje vyravo nusistovėjusi senoji tvarka su lenkiškumo atspal-
viu. Pamokos vyko lotynų kalba, bet tarpusavyje klierikai šnekėdavo 
lenkiškai. Lietuviai klierikai, kurių dauguma buvo kilusi iš lietuvių 
valstiečių šeimų, visada jausdavosi lietuviais. Visuomeninė-užklasi-
nė veikla buvo tiesiog draudžiama. Tačiau  būdavo klierikų, neabe-
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jingų kultūrinei, tautinei bei visuomeninei veiklai. Vieni iš pirmųjų, 
dar iki lietuviškos spaudos uždraudimo, lietuviai klierikai, kuriems 
rūpėjo lietuviškumo išsaugojimo klausimas, lietuviškos tapatybės sti-
prinimas ir išsaugojimas, buvo Antanas Tatarė (įšv. 1834 m.); Mar-
tynas Sederevičius (įšv. 1859 m.) – knygnešys; Motiejus brundza  
(įšv. 1848 m.) – lietuviško elementoriaus ir katekizmo autorius. Vėliau, 
jau prasidėjus lietuviškos spaudos draudimui, seminarijoje mokėsi Ado-
mas Grinevičius (įšv. 1870 m.) – knygnešys ir lietuviškos spaudos ben-
dradarbis. Tautinę savimonę seminarijoje stiprino ir palaikė klierikas 
Antanas Radušis (įst. 1869 m.), Petras Kriaučiūnas, Justinas Pranaitis  
(įst. 1878 m.) ir kt.

Lietuvių tautinės minties kilimas stipriau pradėjo reikštis apie 
1870 metus. ypač tuo rūpinosi ir skatino klierikas Petras Kriaučiūnas 
(įst. 1870 m.) ir Antanas Radušis (įst. 1869 m.). Vėliau lietuviška savi-
monė ypač stiprėjo, kai nuo 1882 m. iki 1887 m. didžioji dauguma jau-
nuolių, stojančių į seminariją, buvo atėję iš Marijampolės gimnazijos. 
Jie jautėsi susipratusiais lietuviais. Tai buvo Marijampolės gimnazijos 
lietuvių mokytojų Petro Kriaučiūno, Petro Armino ir kt. nuopelnas. 
Tai sietina ir susiję su Lietuvoje vykusiu tautinio atgimimo ir judėjimo 
veiksmais. Įstojusiems į seminariją ir ją baigusiems, dirbant parapijo-
se, jauniesiems klierikams jau buvo artimi tautinio atgimimo idealai. 

Tuo metu Suvalkų gimnaziją baigę ir į seminariją įstoję mokslei-
viai taip pat jau turėjo stiprią tautinę savimonę. Tai pasakytina ir apie 
Antaną Staniukyną, jo bendramokslį Vincą Aleksandravičių ir kt.

Nustojus leisti „Aušrą“, Varšuvoje gyvenusiems lietuviams kilo 
mintis leisti „Varpą“ ir „Ūkininką“. Vyko ilgas ir platus klieriko  
A. Staniukyno susirašinėjimas su Varšuvos ir Maskvos studentais, 
Seinų seminariją laikiusiais stipriausiu lietuvybės ramsčiu.

Seinų kunigų seminarijos klierikai draudžiamos lietuviškos spau-
dos gaudavo tuoj po spaudos draudimo įvedimo. Ją įsigydavo patys 
savo gimtinėse, į seminariją atveždavo arba atsiųsdavo kunigai M. Se-
derevičius, A. Grinevičius ir kiti knygnešiai. Šią literatūrą slėpdavo 
tarp savo asmeninių daiktų. Klierikai ne tik patys ją skaitydavo, bet 
važiuodami atostogų nuveždavo į savo gimtuosius kraštus. Išdalin-
davo giminėms ir patikimiems draugams. Nusiųsdavo net į Vilniaus 
vyskupiją, Sankt Peterburgą ir kt.

Jau pirmaisiais mokslo metais Antanas Staniukynas arčiau su-
sipažinęs su bendramoksliais lietuviais sužinojo, kad dažnas jų  
patriotiškai nusiteikęs ir turi draudžiamos lietuviškos spaudos – religi-
nio turinio knygelių. Į seminariją lietuviškų knygų patys atsiveždavo 
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grįždami iš atostogų, vieną kitą atveždavo ir giminės. Daugiausia tai 
buvo M. Valančiaus parengtos knygos, taip pat giesmynai ir pan. Pats 
Antanas gaudavo „Aušrą“ ir kt. lietuviškos spaudos, ją platindavo, 
persiųsdavo į Vilniaus vyskupiją. Čia pasireiškė Antano Staniukyno 
organizaciniai sugebėjimai. būtent jis seminarijoje pradėjo organizuo-
tą slaptą klierikų veiklą. 

Jau antraisiais mokslo metais (1885) A. Staniukynas pasiūlė įkur-
ti slaptą lietuviškų knygų bibliotekėlę, kuri, jo nuomone, buvo būtina 
sėkmingai slapto būrelio veiklai. Klierikai perdavė savo nelegaliai lai-
kytus spaudinius į kuriamą slaptą bibliotekėlę. 

bibliotekėlė turėjo du skyrius. Pirmame jų buvo laikomos mažiau 
pavojingos knygos – daugiausia lituanistika lenkų ir rusų kalbomis. 
Ši bibliotekėlės dalis (skyrius) buvo saugoma šiaurės vakarų bokš-
te. Klierikai šią patalpą vadino „žiurkininku“ (lenk. szczurnik). ypač 
stropiai buvo slepiami spaudos draudimo laikotarpiu užsienyje išleisti 
lietuviški leidiniai. Slaptas sandėlis joms laikyti buvo įrengtas semi-
narijos regenso išvietėje (tualete), užrakinamoje ir po sėdyne ant si-
jos padedamoje dėžėje. Ją taip pastatydavo, kad nebūtų matoma nei iš 
viršaus pro sėdynės skylę, nei iš apačios valant tualetą. Tualeto durys 
buvo rakinamos, bet klierikai pasidirbo raktą. Prieš įeidami į šią patal-
pą koridoriuose pastatydavo po du sargybinius, kad regensas netikė-
tai neužkluptų. bibliotekėlėje esančius spaudinius klierikai dažniausia 
skaitydavo laisvalaikiu, kartais nuėję į koplyčią už altoriaus arba per 
paskaitas, sukarpę laikraštį pagal straipsnelius, kad tilptų į saują.

A. Staniukyno pastangomis buvo pradėta ruošti slapta klierikų 
veikla. Slaptai organizuojamos klierikų draugijos branduolys buvo 
slaptos bibliotekėlės skaitytojai. Turimais duomenis, tai buvo pirmoji 
ir vienintelė Seinų krašte veikusi slapta draugija, kuri pradžioje netu-
rėjo pavadinimo. Vėliau, apie 1902 m. keičiantis organizacinei struk-
tūrai, draugija pavadinta „Šaltiniu“.

Kun. Juozapas Stakauskas, aprašęs Seminarijos veiklą, pažymi, 
kad draugijos įstatuose buvo užrašyti šie veiklos prioritetai: 1. Palai-
kyti žmonėse lietuvišką dvasią – todėl išėjus iš seminarijos platinti 
lietuvišką spaudą. 2. Lavintis lietuvių kalboje, stengtis bent kiek iš-
tobulinti lietuviškąjį stilių, kad galima būtų žmoniškai, be barbarizmų 
sakyti pamokslus – todėl klierikai nutarė tarp savęs kalbėti lietuviškai. 
Toliau J. Stakauskas rašo, kad organizacijos „narys turėjo būti geras 
klierikas, gerai mokintis, stengtis susiartinti su liaudimi ir ją žadinti; 
įsišventinus būti geresniu, pavyzdingesniu ir platesnių pažiūrų kuni-
gu“.
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būtina paminėti, kad draudžiamą lietuvišką spaudą klierikai plati-
no ir baigę seminariją, jau darbuodamiesi parapijose kaip vikarai arba 
klebonai. Važiuodami atostogų, veždavosi spaudos į savo gimtuosius 
kraštus, perduodavo giminėms ir kt. Tai buvo reikšmingas faktas lietu-
vių tautiniame judėjime. Reikalingi ir naudingi klierikams buvo ypač 
kunigų straipsniai slaptoje periodinėje spaudoje. Vėliau ir patys leido 
savo rankraštinius laikraštėlius, rašė literatūrinius kūrinėlius. Žinoma, 
kad įvairiais laikotarpiais buvo leidžiami penkių pavadinimų slapti 
rankraštiniai laikraštėliai.

Kiekvienas naujas organizacijos narys mokėdavo metinį trijų ru-
blių nario mokestį. Už tuos pinigus pirkdavo arba prenumeruodavo 
lietuviškų laikraščių ir knygų. Taip pat kiekvienas organizacijos narys 
per metus turėjo parašyti referatą lietuvių kalba. Juos perskaitydavo 
ir aptardavo poilsiui skirtomis valandomis. be to, jie deklamuodavo 
lietuviškus eilėraščius, perskaitydavo įdomesnių žinučių iš laikraščių. 

1888 m. organizacija turėjo tam tikrą struktūrą. Antanas Staniu-
kynas parengė draugijos statutą. Pirmuoju pirmininku išrinktas klie-
rikas Adomas Tomas Žilinskas (įst. 1885 m.), o knygininku – Andrius 
Dubinskas (įst.1886 m.). 

Vėliau Draugijos organizacinė struktūra keletą kartų keitėsi. 
Klierikas Ignas Čižauskas (įst. 1895 m.) sukūrė slaptų lietuvių klierikų 
penketukų organizaciją. Veikla tapo saugesnė. Penketukų organizaci-
jai vadovavo penkių klierikų centrinė valdyba: du iš penkto kurso ir 
po vieną iš ketvirto, trečio ir antro kurso atstovą. Kiekvienas centrinės 
valdybos penketuko narys turėjo organizuoti penketuką iš savo kur-
so klierikų, kartais ir pats būdavo šio penketuko nariu, bet laikydavo 
griežtą paslaptį apie centro valdybą. Kiekvienas naujo penketuko na-
rys privalėjo organizuoti naują penketuką. Visą organizacijos darbą 
organizuodavo centrinė valdyba nežinant kitiems organizacijos na-
riams. Penketukai susirinkdavo laisvalaikiu, o pasitarimai vyko slap-
tai. 

Slaptos klierikų organizacijos programoje buvo punktas, kuriame 
nurodoma, jog klierikas privalo mokytis lietuvių kalbos, kad sugebė-
tų žmoniškai, be barbarizmų sakyti pamokslus. buvo organizuojamos 
slaptos pamokos. Seminarijos vadovybė visa tai toleravo. ypač palan-
kus buvo rektorius J. Giedraitis. Padidėjus pavojui, kad seminarijoje 
gali būti krata, šios mokymo formos buvo atsisakyta.

Tokių pamokų metu daug dėmesio buvo skiriama lietuvių kalbos 
įgūdžių tobulinimui. baigęs seminariją ir bendraudamas su parapijie-
čiais kunigas turėtų sugebėti jiems suprantamai paaiškinti religinio ir 
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visuomeninio gyvenimo klausimus. Seinų krašte dauguma lietuviškų 
parapijų klebonų buvo žmonėms autoritetai. Parapijiečiai juos gerbė, 
o jų žodis būdavo pagarbiai priimamas.

Slaptos „Šaltinio“ penketukų organizacijos veikla nutraukta  
1904 m. pavasarį dėl asmeninės nesantaikos. Trečio kurso klierikai su-
organizavo naują slaptą draugiją, kuri išsilaikė iki Pirmojo pasaulinio 
karo.

Nepaisant to, kad organizacijos veikla  buvo slapta, apie ją žinojo 
seminarijos vadovybė, bet pernelyg ja nesidomėjo, neturėjo galimybių 
pakeisti klierikų tautinių vertybių. Reikėjo rimtos priežasties, norint 
pašalinti klieriką iš seminarijos. Lietuviams klierikams nedrausdavo 
tarpusavyje kalbėtis lietuviškai. Kai kurie profesoriai, kaip J. Jamiol-
kovskis, kiek galėdamas rėmė lietuvių klierikų pastangas, skatino jų 
veiklą. ypač mėgo klausytis lietuviškų dainų. 

Į seminariją įstodavo ir prolenkiškai nusiteikusių lietuvių. Jie 
vengdavo lietuviškai kalbėti ir į slaptos draugijos veiklą jie nebuvo 
kviečiami. Parapijose, kuriose jie vėliau buvo paskiriami vikarais ar 
klebonais, lietuvių kalba bažnyčiose sunkiai prigydavo. Naujai paskir-
ti, patriotiškai nusiteikę vikarai pas juos ilgai neužsibūdavo. Po kelerių 
metų būdavo perkeliami į kitas parapijas, paprastai lenkiškas.

ypač nukentėjo aktyvūs draugijos klierikai lietuviai. Jie būdavo 
šalinami iš seminarijos. Taip atsitiko su klieriku Antanu Miluku. Paša-
lintas iš seminarijos ir vengdamas persekiojimo, jis išvyko į JAV. Ten 
baigė kunigų seminariją ir tapo vienu žymiausių lietuvių visuomenės 
veikėjų. Klierikas Vaclovas Matulaitis – Marijampolėje įsteigtos slap-
tos Sietyno draugijos narys. Prasidėjus slaptos draugijos narių suė-
mimams, V. Matulaitis 1893 m. pasitraukė iš seminarijos ir emigravo  
į JAV. Kiti buvę aktyvūs lietuviai klierikai įšventinti į kunigus, būdavo 
skiriami į lenkiškas parapijas. Kunigas Jurgis Masionis per 40 kuni-
gavimo metų taip ir nebuvo paskirtas klebonu. Dirbo vikaru 14-oje 
parapijų. Kai kurie iš jų pasirūpindavo leidimų studijuoti užsienio uni-
versitetuose.

Jau minėta, kad spaudos draudimo metais Seinų krašte daugiau 
ar mažiau pasidarbavo 56 kunigai, dirbę lietuviškos spaudos platinimo 
organizatoriais ir knygnešiais, t. y. 32,4 proc. visų šio krašto knygne-
šių. Vienuolika iš jų buvo gimę Seinų krašte. 

Daugelyje valsčių draudžiamos spaudos gabenimo pradininkais 
ir organizatoriais būdavo Seinų seminarijos auklėtiniai, dažniausiai 
vikarai. Patikimiems parapijiečiams jie patardavo arba pasiūlydavo 
gabenti draudžiamą spaudą į parapiją ir ją platinti. Kunigai, turėdami 
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ryšių ar pažinčių su gretimų apskričių parapijų kunigais, dažnai ben-
dramoksliais, gaudavo iš jų lietuviškos spaudos.

Gyvenimas baigus seminariją

Dar prieš įšventinant kunigu, po paskutinių egzaminų pasklido 
gandas, kad A. Staniukynas ir dar vienas kitas jaunas kunigas nebus 
paskirti į lietuviškas parapijas. Netrukus gandai pasitvirtino. Tikėti-
na, kad seminarijos vadovybė ir vyskupija turėjo žinių apie aktyvią  
A. Staniukyno lietuvybės stiprinimo veiklą.

Taip būdavo baudžiami ypač aktyvūs draugijos nariai lietuviai 
klierikai. Antanui Staniukynui tai buvo ypač psichologiškai sunkus 
faktas. Jis tikėjosi, kad bus siunčiamas į Peterburgo dvasinę akademiją 
toliau studijuoti ir gilinti savo žinias.

Tuometinė Slučo parapija Mozūrijoje (Słucz – kaimas Radzilu-
vo vlsč., Grajevo aps.) buvo tikras užkampis, pati prasčiausia ir skur-
džiausia visoje Seinų vyskupijoje. Parapijos klebonas kun. Nagórka 
buvo aštuoniasdešimties metų ir suvaikėjęs. Klebonijos namas buvo 
po vienu stogu su tvartais. Kun. Jonas Kuras (1864–1931), A. Staniu-
kyno draugas ir bendramintis, tuo metu Raigardo parapijos vikaras, 
aplankęs A. Staniukyną Sluče, pasibaisėjo sena klebono šeimininke, 
kuri buvo purvina, kurčia, girta ir vis prašinėjo pinigų „ant dešrų“. 

Jaunasis vikaras, priblokštas tokio paskyrimo, visiškai nutolo nuo 
lietuvybės ir lietuvių tautinio atgimimo reikalų. Jis negaudavo drau-
džiamos lietuviškos spaudos, jos neužsakydavo. Sločo parapijos ne-
aplankydavo ir knygnešiai, čia nebuvo nei vieno lietuvio. Vikaras su 
dvasiniu uolumu ėmėsi apaštališko darbo tarp suvargusių ir tamsių 
mozūrų. Kunigas stengėsi pažinti kiekvieną parapijietį: mokė, kalbė-
josi, guodė. Laisvalaikius skirdavo savarankiškoms teologinėms stu-
dijoms, dvasiniam tobulėjimui, saviugdai ir asketizmui. Tai padėdavo 
jam susitaikyti su aplink esančia netvarka, nešvarumu ir išgyventi be 
atlyginimo. Dėl sunkių darbo sąlygų ir asketiško gyvenimo būdo pra-
dėjo reikštis tuberkuliozės požymiai.

Trečiais Antano kunigavimo metais su oficialiu vizitu jį aplankęs 
dekanas nustebo radęs tokį inteligentišką ir išprususį vikarą. Netru-
kus kunigas buvo perkeltas į geresnę parapiją Ščepankove (Szczepan-
kowo – kaimas Sniadovo vlsč. Lomžos aps.), bet vis viena lenkiškoje 
Seinų vyskupijos dalyje – Mozūrijoje. Gretimoje parapijoje Pšytulų 
(Przytuły) vietovėje nuo 1892 m. vikaravo kun. Jonas Kriščiukaitis 
(1866–1946), A. Staniukyno pažįstamas iš seminarijos laikų, tapęs ku-
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nigu dviem metais vėliau (1891), po to vienuolis marijonas. Abu buvo 
seminarijoje suburtos slaptos klierikų draugijos nariais, kurie rūpinosi 
draudžiamos lietuviškos spaudos platinimu. Juodu dažnai susitikdavo, 
pasikalbėdavo apie Lietuvos vargus. Abu kunigai liūdėdavo, kad savo 
laiką ir jėgas turi skirti tarnaudami kitataučiams. Gimtojoje šalyje jie 
būtų labai reikalingi. Abu pirkdavo religinių knygų, gilinosi į teologi-
nius mokslus. Laiškais ir, progai pasitaikius, asmeniškai bendraudavo 
su kun. Justinu Staugaičiu, gerai pažįstamu iš seminarijos laikų. Jiedu 
laukdavo perkėlimo į Lietuvą. Antanas, sutaupęs šiek tiek pinigų, pa-
prašė leidimo gydytis užsienyje. Tai įvyko tik po devynerių kuniga-
vimo metų – 1898-aisiais jis išvyko į Šveicariją. Kun. A. Staniukynas 
jokių žemiškų turtų nesukaupė. Dvasiniuose reikaluose buvo negailes-
tingas. Didžiausia yda laikė puikybę. 

Nepaprastas darbštumas ir polinkis į mokslus nemažėjo. Nepate-
kus į Peterburgo dvasinę akademiją, beliko studijos užsienyje. A. Sta-
niukynas nesitikėjo, kad jį kas nors ištrauks iš to užkampio, į kurį tyčia 
jį nugrūdo. Tačiau buvo trys kliūtys išvykti į užsienį: reikėjo susirasti 
lėšų (jeigu jų pats neturi), gauti savo dvasinės vyriausybės atleidimą 
nuo darbo parapijoje ir rusų valdžios leidimą vykti į užsienį. Vėliau 
prašė vyskupo, kad tarpininkautų dėl užsienio paso gavimo. Leidimą 
užsienio pasui gauti iš pradžių patvirtino Lenkijos karalystės vietinin-
kas, o vėliau Varšuvos generalgubernatorius. Kunigai būtinai turėjo 
pristatyti ir vietos policijos liudijimą.

Lėšų kunigas Staniukynas turėjo šiek tiek susitaupęs iš savo vi-
karo algos, dar pažadėjo paremti giminaitis kun. Vincas Aleksandra-
vičius ir artimas draugas kun. Tomas Žilinskas. Gavęs tinkamus val-
džios leidimus, galėjo išvykti gydytis į užsienį – į Šveicarijos kurortą. 
Tais laikais tai buvo vienintelė priežastis, dėl kurios dvasininkas galėjo 
gauti leidimą vykti į užsienį. 

Prisidengę svetimu vardu, kunigai ne tik pasigydydavo, bet ir 
pastudijuodavo Vakarų Europos universitetuose. Taip elgdavosi ne 
tik dvasininkai, bet ir kitų profesijų specialistai. 1898 m. pavasarį  
kun. A. Staniukynas gavo pasą ir išvyko gydytis į Šveicariją. Konspi-
racijos tikslais pasivadinęs Augustino Gerulio slapyvardžiu, pradėjo 
teologijos studijas Fribūro universitete. Šiame universitete 1885–1905 
metais slaptai studijavo 21 Seinų seminarijos auklėtinis. Kun. Antanas 
Šveicarijoje susitiko su buvusiais pažįstamais Seinų seminarijos au-
klėtiniais kunigais: Antanu Civinsku (slapyv. Antanas Vagonis), Alek-
sandru Pijumi Grigaičiu, Jonu Krištolaičiu, Vaclovu Matulaičiu, Jonu 
Naujoku, Juozapu Sabu. 
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Po aštuonių mėnesių kun. A. Staniukynas persikėlė į Romą ir čia, 
nė kiek negaišdamas laiko, toliau studijavo teologiją ir Šv. Raštą. Susi-
rašinėjo su kun. Antanu Miluku, kuris dar 1892 m. pašalintas iš semi-
narijos ir slaptai išvykęs į JAV, ten baigė seminariją ir buvo įšventintas 
kunigu. Kun. A. Milukas kvietė draugą atvykti į JAV, jeigu ne visam 
laikui, tai nors atostogoms. Antanas jam atsakė, kad neatmeta pasiūly-
mo, bet kol kas dar nori studijuoti Europoje. be to, tiek finansiniai, tiek 
ir sveikatos reikalai ne per geriausi. Iš kelių draugų kunigų, gyvenan-
čių Lietuvoje, gaunamos pašalpos nenorėjo išleisti kelionėms.

Kun. A. Staniukynas sužinojo daugiau informacijos apie biblijos 
Institutą Jeruzalėje, kuris buvo įsteigtas 1890 m. brendo mintis išvykti 
studijuoti į minėtą institutą. Galutinai apsisprendęs, 1899 m. rugsėjo 
24 d. nutraukė studijas Romoje. 1899 spalio 15 d. laiške kun. A. Milu-
kui aprašė savo atvykimą ir įsikūrimą Jeruzalėje. Nepamiršo parašyti, 
kad spalio 10 d. paskutinį kartą nusiskutęs barzdą, esą reikia prisitai-
kyti prie vietos papročių. Už pensionatą vienam mėnesiui susimokėjo 
150 frankų ir dar liko jam 100 rub. ir 70 frankų. Studijuodamas Jeru-
zalėje gaudavo pašalpą iš dviejų Seinų vyskupijoje besidarbuojančių 
kunigų ir dar mišių stipendiją iš JAV, kurią parūpino kun. A. Milukas.

Mokykla Jeruzalėje, į kurią įstojo kun. A. Staniukynas, vadi-
nosi biblijos studijų maldos mokykla. Ji priklausė dominikonams ir 
buvo tėvų dominikonų valdoma. 1899–1900 mokslo metams Antanas 
užsirašė kun. Augustino Gerulio pavarde. Studijavo šiuos dalykus: 
dogmatinę ir moralinę teologiją, Šv. Raštą, žydų tautos istoriją, ge-
ografiją, archeologiją. Sėkmingai išlaikė visus semestro egzaminus. 
1900–1901 mokslo metais jau užsirašė kaip kun. Antanas Staniukynas 
iš Seinų diecezijos. Toliau studijavo teologiją, Šv. Raštą, geografiją ir 
topografiją. Gyveno dominikonų vienuolyne.

beveik dveji Jeruzalėje praleisti metai buvo įtempto darbo laiko-
tarpis. Kun. A. Staniukynas dalyvavo keturiose biblinėse ekspedicijo-
se, rašė į lietuviškus katalikiškus laikraščius. Gimnazijoje ir seminari-
joje pramoko lenkų, rusų, lotynų ir prancūzų kalbų, Romoje – italų, o 
Palestinoje hebrajų, aramėjų, asirų, graikų ir anglų kalbų. Po 23 mėne-
sių baigė studijas, 1901 m. birželio 30 d. išlaikė doktorato egzaminus 
ir liepos 14 d. jam buvo suteiktas teologijos daktaro laipsnis. Mokytojų 
atmintyje išliko kaip pavyzdingo maldingumo, šventumo ir nepapras-
to darbštumo kunigas. Dominikonai siūlė dirbti dėstytoju institute.

Dar studijų laikais kun. A. Staniukynas susirašinėjo su savo drau-
gais kunigais ir iš jų laiškų susidarė nuomonę apie situaciją vyskupijo-
je. Kun. Antanas Milukas, panaudojęs iš A. Staniukyno gautus laiškus, 
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parengė knygelę „Laiškai iš kelionės po Palestiną“, kurią savo lėšomis 
išleido 1901 m. JAV ir dedikavo Seinų vyskupui Antanui baranauskui.

Kun. Antanas Staniukynas, ruošdamasis išvykti iš Jeruzalės, iš-
dalino ten gyvenusiems lietuviams visus savo daiktus, pasilikdamas 
tik būtiniausius iš jų ir knygas. 1901 m. rugpjūčio 12 d. atsisveikino su 
tėvais dominikonais ir iš Jafos uosto Jeruzalėje išplaukė į Odesą. Po 10 
dienų sugrįžo į Rusijos imperiją. baigėsi jo užsienio kelionės ir dveji 
sunkūs studijų metai Jeruzalėje. Odesoje tuoj pat nusiskuto barzdą. Tą 
pačią dieną nusipirko traukinio bilietą į baltstogę ir po poros dienų jau 
buvo gimtinėje Saltininkuose.

Vėl Seinų vyskupijoje

Kelias dienas paviešėjęs ir pailsėjęs gimtinėje, nuvažiavo į Sei-
nus prisistatyti vyskupui Antanui baranauskui. Papasakojo apie savo 
baigtus mokslus ir patyrimą, pasiprašė priimti jį į tiesioginį kunigo 
darbą. Padovanojo vyskupui knygą „Laiškai iš kelionės po Palestiną“ 
su dedikacija: „Jo ekscelencijai Seinų vyskupui kun. A. baranauskui 
kaipo ženklan giliausios guodonės ir pripažinimo šin išleidiman de-
dikuoja išleidėjas“. Laiške į JAV kun. A. Milukui rašė, kad vyskupas 
jį sutiko palankiai ir buvo numatęs jį skirti į Simną. Vėliau perkelti  
į seminariją kaip dėstytoją, turintį teologijos daktaro laipsnį. 

Praslinko ištisas mėnuo, kol kun. A. Staniukynas gavo pirmą pa-
skyrimą dirbti vikaru į Piontnicos parapiją (Piątnica – kaimas Piontni-
cos vlsč., Lomžos aps.) – vėl į lenkišką vyskupijos dalį. Po dviejų mė-
nesių perkeltas vikaru į Simną. Tolimesnei A. Staniukyno kunigavimo 
veiklai įtakos turėjo vyskupo Antano baranausko mirtis (1902 m. lap-
kričio 26 d.). Vyskupijos administratoriumi buvo paskirtas prelatas 
Juozapas Antanavičius (1853–1916) ir jam priklausė visi tolimesni 
kunigų perkėlimai ir paskyrimai.   

Trumpai žvilgtelėkime į prelatą J. Antanavičių kaip žmogų, ne-
palankų A. Staniukynui, turintį įtakos jo tolimesniam gyvenimui.  
Prel. Antanavičius buvo kilęs iš Griškabūdžio parapijos, Papilynių 
km. Tai aplenkėjęs lietuvis, nesuprantantis lietuviškojo sąjūdžio. Tokių 
dvasininkų tais laikais buvo ne vienas ir tarp klebonų, ir tarp kapitulos 
narių. Jie nemėgo tokių kunigų kaip Antanas, kurie atvirai pasisaky-
davo už lietuvybę, vadino juos „litvomanais“. Antanas, perkeltas dirb-
ti vikaru į naują parapiją, greitai užmegzdavo ryšius su parapijiečiais 
tiek apaštalavimo, tiek organizaciniame darbe. Jo asmenybė, išsila-
vinimas ir paprastumas patraukdavo žmones. Tai nelabai patikdavo 
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klebonams, nes žmonės negalėjo labiau mėgti ir gerbti vikaro negu 
klebono. Klebonai pasistengdavo, kad naujasis vikaras būtų iškeltas į 
kitą parapiją.

Trečioji parapija (po Piontnicos ir Simno, kur vikaru dirbo aš-
tuonis mėnesius), į kurią pateko kun. A. Staniukynas, buvo Krosna 
– gimtoji kunigo parapija. Parapijos klebonas Motiejus Radziukynas, 
būdamas vikaru, dalyvavo lietuviškame sąjūdyje, platino lietuvišką 
spaudą, vėliau sulenkėjo, tapo labai poniškas. Vos penkis mėnesius pa-
buvęs savo gimtojoje parapijoje, gavo įsakymą persikelti į Seirijus. Čia 

pabuvęs kitus penkis mėnesius, vėl buvo per-
keltas į Krosną. Iš Krosnos po keturių mėnesių 
perkeltas į berznyką (dabar Lenkija). 

Atvykęs į berznyką greitai išsiaiškino, 
kad tik trečdalis parapijiečių yra lenkai arba 
sulenkėję lietuviai, bet visos pridėtinės pamal-
dos, giesmės ir pamokslai vyksta tik lenkų kal-
ba. Atvykusiam vikarui Antanui atrodė, kad 
lietuviai parapijiečiai labai skriaudžiami. Jis 
pasikalbėjo su parapijos klebonu kun. Tomu 
Kedžiu, berznyke klebonavusiu 1892–1904 
metais, ir susitarė, kad bus įvesti ir lietuviš-
ki pamokslai. Vieną sekmadienį prieš sumą 
pamokslas sakomas lenkiškai, kitą sekmadie-
nį – lietuviškai. Panašiai pradėjo tvarkyti ir 
giedojimus. Lietuviai parapijiečiai dėl to labai 
apsidžiaugė, bet tokios permainos nepatiko 
lenkams dvarininkams. Jie nuvykdavo į vysku-
piją su skundais dėl tokių pakeitimų. Skundė  
kun. Antaną Staniukyną ir slaptai kurstė len-
kus priešintis naujovėms. Lenkai sukėlė šven-

toriuje muštynes, kuriose neišvengta ir kraujo praliejimo. Vyskupas 
uždėjo parapijai interdiktą (draudimas atlikti bažnytines funkcijas, 
religines apeigas). Sustabdytas visas liturginis bei sakramentinis ti-
kinčiųjų gyvenimas. Rimties išlaikymu berznyke buvo susirūpinęs net 
Varšuvos generalgubernatorius.  

berznyko parapijoje įvesta pamokslų ir giedojimo tvarka nebuvo 
atšaukta, uždrausta, bet laikinai sustabdyta. Taigi skundėjai pasiekė 
tik tiek, kad kun. Antanas Staniukynas buvo perkeltas, kaip lietuvybės 
stiprintojas parapijoje. Pabuvęs berznyke vos tris mėnesius, kunigas 
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perkeltas į Jeleniavą (Lenkijoje). Taip per trejus metus 
perėjo šešias parapijas ir atsidūrė septintoje.

yra užrašytas kun. dr. Vinco bartuškos (tais metais 
buvusio Seinų seminarijos IV kurso klieriko) liudijimas, 
kad vyskupijos administratorius prel. J. Antanavičius 
pasikvietęs iš berznyko kun. Antaną Staniukyną jam pa-
sakė: „Nuo šio laiko tau Lietuvoje vietos nėra“.

Tačiau kunigas nesiskundė, buvo pasiryžęs pakentė-
ti, kantriai palaukti. Tikėjo dar vyskupo A. baranausko 
pažadu, kad bus pakviestas dirbti dėstytoju į Seinų se-
minariją. Kaip  jaunosios kartos klierikų auklėtojas galės 
pritaikyti žinias, įgytas studijų užsienyje metu, praktiko-
je. 

Perkeltas į Jeleniavą kun. A. Staniukynas suprato, 
kad jam nebus leista tarnauti savo tautiečiams Lietuvoje. 
Tai galutinai padėjo apsispręsti dėl išvykimo į JAV, nes žinojo, kaip 
Amerikoje trūksta kunigų lietuviams išeiviams.

Atsisveikinimas gimtinėje

Nuo pat grįžimo iš Jeruzalės, kun. Antanas Staniukynas susira-
šinėjo su Jeruzalėje gyvenančiais vienuoliais dominikonais. Jie nuo-
širdžiai norėjo jam padėti ir kvietė atvyki pas juos į vienuolyną. Ne-
nutrūko susirašinėjimas su JAV gyvenusiu kun. Antanu Miluku, kuris 
jį pastoviai šelpdavo – atsiųsdavo pinigų. Kun. A. Milukas laiškuose 
nuolat primindavo, kad kun. Antanas Staniukynas yra laukiamas JAV. 

Ruošdamasis kelionei į JAV, kun. A. Staniukynas nuvažiavo į gim-
tinę atsisveikinti su artimaisiais. Jiems paliko saugoti dalį savo rūbų ir 
knygas. Gavęs iš JAV pakvietimą ir sutvarkęs visus išvykimui būtinus 
dokumentus, 1904 m. birželio 29 d. atsisveikino su Jeleniavu ir liepos 
1 d. pervažiavo Vokietijos sieną. Atvykęs į Hamburgo uostą, įsėdo  
į laivą ir po kelių savaičių jau buvo Niujorke. Gyvendamas JAV, laiš-
kuose namiškiams vis paklausdavo, ar jo rūbai vėdinami, ar nepuola jų 
kandys. Domėjosi ir paliktomis knygomis: ar jos nedrėksta, ar nepuola 
jų graužikai. Manytume, kad nebuvo praradęs vilties sugrįžti į gimtąjį 
kraštą ir čia pasitarnauti žmonėms. ypač graudus buvo atsisveikini-
mas su motina, kuri jau nevaikščiojo, gulėjo paralyžuota lovoje. Ilgai 
su ja kalbėdavosi vis ramindamas, pavaikydamas muses nuo jos veido. 
Motina mirė 1906 metais.   
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Kun. Antanas Staniukynas JAV

Kun. Antanas Staniukynas į JAV atvyko jau turėdamas didelį 
mokslinį pasiruošimą ir nemažą parapijinio darbo patirtį. Todėl jam 
nesunku buvo prisitaikyti. Ilgai ilsėtis neteko. Liepos 31 d. Hambur-
go vyskupas Džonas V. Šanahanas paskyrė jį į Harisburgo dieceziją  
Maunt Karmelio Šv. Kryžiaus lietuviškos parapijos klebonu ir papil-
domai pavedė globoti be kunigo esančią Šamokino (Shamokin) lietu-
vių parapiją. Paskirtoje parapijoje teko nelengva užduotis – pabaigti 
Mount Carmel bažnyčios statybą ir dar pastatyti kleboniją.

Jau kitais (1905) metais kun. A. Miluko skatinamas pradėjo ruoš-
tis lietuvaičių vienuolyno steigimui. Teko daug laiko skirti vienuolyno 
steigimo klausimams. Kreipėsi į Harisburgo vyskupą, kad būtų leista 
tokią vienuoliją kurti jo diecezijoje. 1905 m. liepos 2 d. vyskupas pri-
tarė šiam sumanymui ir gavo popiežiaus leidimą.

Įsigijus Nekalčiausios Marijos Širdies tarnaičių kongregacijos 
leidimą ir perėmus regulą kaip pavyzdį tvarkant kitus būtinus reika-
lus, kilo klausimas, kokį vardą naujo vienuolyno seserims pasirinkti.  
1907 m. kartu su Motina Marija Kaupaite įsteigęs Šv. Kazimiero seserų 
vienuoliją, pasiūlė jas vadinti Šv. Kazimiero seserimis. 1907 m. rugpjū-
čio 29 d. trys naujokės gavo vienuolių drabužius, o rugpjūčio 30 dieną 
jos davė pirmuosius įžadus. 

1909 m. atsisakęs klebono pareigų, kun. A. Staniukynas persikėlė 
gyventi į Čikagą ir vadovavo vienuolyno statybos darbams. buvo vie-
nas iš Amerikos Kunigų Vienybės organizatorių ir keletą metų ėjo šios 
draugijos pirmininko pareigas. Jo pastangomis katalikiško laikraščio 
„Draugas“ leidyba buvo perkelta į Čikagą, arčiau gausesnių lietuviš-
kų parapijų. Redakcija pradėjo dirbti kun. A. Staniukyno pastatytoje 
kapeljonijoje, kur įsikūrė ir į Ameriką atvykę lietuviai vienuoliai ma-
rijonai.

Rūpindamasis „Draugo“ leidimu, kun. Staniukynas keletą metų 
kiekvienos savaitės laikraščio numeriui pateikdavo savo pamokslus. 
Rašė traukiniuose, svetimose klebonijose, ligoninėse ir kitose ne itin 
patogiose vietose.

būdamas naujosios vienuolijos kapelionu ir dvasios vadu,  
kun. A. Staniukynas pasirūpino ir pirmosios lietuviškos mokyklos sta-
tyba. 1908 m. sausio 6 d. seserys kazimierietės pradėjo dirbti moky-
kloje.

Kun. Staniukynas asmeniškai šelpė daugelį mokslus ėjusių ku-
nigų. Siuntė jiems Mišių stipendijas. Aukomis rėmė „Saulės“ ir kitas 
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švietimo draugijas Lietuvoje. Jis finansiškai rėmė poetą Ksaverą Sa-
kalauską-Vanagėlį. Parašė keletą religinio pobūdžio knygų. Mirė nuo 
tuberkuliozės, sulaukęs 53 metų (1918-12-15), Amerikoje išgyvenęs 
vos 14 metų. Mozūrijos parapijose prasidėjusi tuberkuliozė nebuvo iki 
galo išgydyta užsienio kurortuose.

„Draugo“ korespondentas, grįžęs iš Antano Staniukyno laido-
tuvių, parašė: „Mirė jis. Mirė besirūpindamas prakilniausiomis mūsų 
kultūros įstaigomis, ypač jo uždėtu Šv. Kazimiero seserų vienuolynu 
ir Našlaičių prieglauda. Apie jį tą galima pasakyti, kas Evangelijoje 
parašyta apie Kristų, jog „perėjo žemę gera darydamas.“

Kun. A. Staniukyno parengtos knygos: 

Amerikos lietuvių katalikų metraštis, 1916. – [1916]. – 438, [10] p.
Apmąstymai visiems metams ir šventėms. 1917. – 2 d. – Diessel, 

Gerhard (1845–1907).
Didesnysis katalikų tikėjimo katekizmas. – 1917. – 190 p. – Lin-

den, Jakob (1853–1915).
Dvasiškojo gyvenimo vadovėlis: skiriamas asmenims vienuolijo-

je gyvenantiems ir visiems kitiems, norintiems dvasiškame gyvenime 
pažangą daryti. – 1916. – 409 p. – Meynckens, Constantino [vertė  
A. Staniukynas].
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Ketvirtoji skaitymų knyga: skiriama katalikiškoms Amerikos lie-
tuvių mokykloms. - [1917]. – 186 p.

Kun. A. Staniukyno laiškai kun. A. Milukui: spausdinta iš 
„Žvaigždės“. – 1932. – 62, [4] p. 

Laiškai iš keliones po Palestiną. – 1901. – 94 p. [Dirva. 1901,  
Nr. 4, kn. 21].

Mandagumas. – 1919. – 38, [1] p. 
Mažasis katalikų tikėjimo katekizmas. – 1917. – 48 p. – Linden, 

Jakob (1853–1915) [vertė A. Staniukynas].
Naminis vaikų auklėjimas: pagal „Die hausliche Erziehung”  

J. Kurze. – 1910. – 83 p. 
Pirmasis Amerikos lietuvių katalikų kongresas: laikytas Wilkes-

Barre’s mieste, Pennsylvanijoj, 17 ir 18 d. balandžio 1906… – 1906. 
– 96 p. – Amerikos lietuvių Romos katalikų federacija. Kongresas.

Trečioji skaitymų knyga: [skiriama Amerikos lietuvių moky-
kloms]. – [1922]. – 183 p.   [Keturi leidimai].

Sudėtinga dabar surinkti ir aprašyti visus kunigo straipsnius.

Paminklai ir atmintinos vietos: paminklas-skulptūra, pastatytas 
1924 m. Čikagos Šv. Kazimiero kongregcijos seserų vienuolyno sode-
lyje; kapas  Čikagoje, lietuvių kapinėse. Krosnoje (Lazdijų raj.) minint 
150-ąsias A. Staniukyno gimimo metines, prie šventoriaus pasodintas 
jo atminimui skirtas ąžuoliukas.
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krašto knygnešius ir daraktorius (rankraštis saugomas Lazdijų krašto muzieju-
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LDK KUNIGAIKŠČIAI RADVILOS 
IR Jų PALIKIMO ŽyMĖS VEISIEJų KRAŠTE

Mūsų garbingi proprotėviai paliko mums gilius tautos dvasinės 
kultūros klodus. Jų sukurti vardai yra jų dvasios, lietuvių kultūros at-
spindžiai, mūsų visų kultūros paveldas. Juos saugojo, gynė ir su meile 
į mūsų laikus nešė jų vaikaičiai ir mūsų seneliai. Jie širdimi suvokė 
savo gimtosios žemės, savo ir savo tėvų gimtinės šventumą. Ją dvasiš-
kai stiprino savo tikėjimuose, savo kalboje, papročiuose, savo darbuo-
se, vis žvelgdami į tolį, į etninės tėvų žemės laiko erdves. Tos erdvės 
tiesiogiai sieja sūduvių kultūros Veisės žemės, Veisės pilies ir Veisiejų 
miesto – krašto centro – vardus, išaugintus tos pačios kultūros žmo-
nių.

Veisiejai yra tiesioginiai, dvasiniai Veisės žemės vardų pavel-
dėtojai ir miesto vardo ištakas reikia pradėti skaičiuoti nuo pirmojo 
Veisiejų paminėjimo 1253 m. liepos mėnesį karaliaus Mindaugo akte  
(E. Gudavičius. Mindaugas. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas. 1998, 
p. 203 ir 240). Šį teiginį sustiprina istorikas Tomas baranauskas savo 
knygoje Lietuvos valstybės ištakos (2000, p. 201–202), kurioje aprašo 
Mindaugo kelionių maršrutus iš Gardino per Paveisininkus [Veisę –  
K. S.] ir Veisiejus (Weyze ir aliud Weyse), kurie 1253 m. buvo 
užrašyti ordinui ir nurodo šaltinį (PUb – bd. 1. Halfte 2. – p. 35  
(Nr. 39). Tuo labiau, kai archeologinių tyrimų atradimai išplečia ir 
pagilina Veisiejų miesto kilmės istorijos klodus iki vidurinių ir vė-
lyvojo neolito amžių, o tai yra apie 4 000/3 500 metų senumo prois-
torės sluoksnis, tai mūsų tautos etnoso raidos kultūrinis sluoksnis ir 
jos kilmės lopšys.
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Kunigaikščių Radvilų indėlis į Lietuvos Didžiosios Kuni-
gaikštystės istoriją, tautos dvasinį paveldą yra neišmatuojamai 
didelis. Žinia, Radvilų giminė Lietuvos istorijoje nuveikė nema-
žai reikšmingų darbų ir paliko gilų dvasinį, kultūrinį ir materiali-

1 pav. Veisės žemės bendruomenės centrinės pilies kalnas (dab. Paveisininkų 
piliakalnis)

2 pav. Radvilų genealoginis medis pagal Laimos Šinkūnaitės albumą XVII a. 
Radvilų portretai įvardytus asmenis
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nį paveldą. Iki 1831 m. iš Radvilų giminės buvo 
kilę šie atstovai: 1 karalienė, 1 kardinolas,  
3 vyskupai, 37 vaivados, 22 ministrai (kancleriai, 
etmonai, maršalkos, iždininkai) ir daugybė kitų pa-
reigūnų (seniūnų, pilininkų, medžioklių, taurininkų 
ir kt.) (Lietuvių enciklopedija. boston, 1961. T. 24, 
p. 374). Tad trumpai, epizodiškai žvilgtelėkime į jų 
istorijos puslapius, ieškodami juose ir mūsų krašto 
žymių.

Iš Radvilos Senojo, Smolensko, bielsko, Nau-
garduko vietininko, vėliau Vilniaus vaivados ir 
Vilniaus vaivados Manvydo dukros Sofijos šeimos 
sūnų, Jono (1474–1522), ir Jurgio (1480–1541) Ra-
dvilų genealoginis medis išsivystė į dvi šakas: Nes-
vyžiaus–Olykos ir biržų–Dubingių. Radvila Sena-
sis savo tėvo vardą Radvila pavertė savo pavarde. 
Nesvyžiaus–Olykos šaką toliau plėtojo Mikalojus 
Juodasis (1515–1565). Vienas galingiausių ir įta-
kingiausių XVI a. didikų, LDK nepriklausomybės 
gynėjas. Pravartu prisiminti, kad Radvilų giminės 
pradininkas Kristinas Astikas Veisiejų giriose jau 
XV a. medžiojo kartu su Vytautu, o jo sūnus Ra-
dvila Astikaitis, XV a. II pusėje tapęs Trakų vaiva-
da ir Vilniaus kaštelionu, telkė į savo valdas žemes 
su giriomis, plėtė medžioklės verslą ir krašto girio-
se kurdino medžioklės rūmus-dvarelius. 

Reikėtų kiek plačiau aptarti biržų–Dubingių 
šakos tęsėjo, Jurgio sūnaus Mikalojaus Rudojo, 
Juodojo pusbrolio, veiklą, nes jam priklausė ir di-
džioji mūsų krašto dalis. Radvilą Rudąjį karalius 
laikė vienu iš nedaugelio medžioklės tema vertų 
pašnekovų ir 1546 m., prieš gruodžio 30 d., jį pa-
skyrė LDK medžiokliu ir birštono valdytoju. Gana 
dažnose jaunojo karaliaus medžioklėse Radvila ap-
tardavo svarbiausius valstybės reikalus. Iš medžio-
klių istorijos žinome, kad tai buvo svarbi ūkio šaka, 
kuriai Pirmajame Lietuvos statute (1529 m.) yra 
skirtas IX skyrius – „Apie Gaudynes, apie girias, 
apie drevinį medį, apie ežerus, apie bebrynus, apie 
apinynus, apie sakalų lizdus“. LDK gyvavo ištisas 
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tinklas medžioklės rūmų, dvarų, medžioklės trobų, 
karališkų krėslų, stalų su gyventi ir žvėrims apdo-
roti pritaikytomis patalpomis. Dabartiniai Metelių, 
Rudaminos, Šventežerio miesteliai, Seirijų, Simno, 
Lazdijų miestai, Liškiava yra anų laikų dvarų pa-
veldėtojai. Iki šiol gyvuoja Jono Reitėlaičio 1928 m. 
knygoje Veisiejai  paskleista neteisinga žinia, kad 
Veisiejus įkūrė Slucko kunigaikštis Jurgis Olgirdai-
tis. 2018 m. išleistoje mano knygoje Veisiejai ir jų 
slėpiniai pateikiau šaltiniais grindžiamus argumen-
tus, kad Veisiejų kūrime Slucko kunigaikščiai neda-
lyvavo ir jų niekada nevaldė.

Pradedant XV amžiumi Veisiejų medžioklės 
dvaro, vėliau dvaro-miesto valdytojai ir jo kūrėjai 
buvo Radvilos. Visiškai logiška manyti, kad di-
džiausias Lietuvos medžioklis, turintis LDK me-
džioklio dignitijas, turėjo rūpintis medžioklės ūkio 
tvarkymu ir karališkųjų medžioklių organizavimu 
didelėse savo ir karaliaus giriose. Galima manyti, 
kad Radvilos valdų giriose buvo ne vieni medžio-
klės namai-dvarai ar rūmai, tarp jų ir dabartinių 
Veisiejų miesto dvarvietėje, Aukštadvaryje prie 
Veisiejų, Liškiavoje ir kitur. Tai buvo objektyviai to 
laikotarpio padiktuoti statiniai ir kitose šalyse. Nau-
jausi archeologiniai tyrimai leidžia teigti, kad me-
diniai Veisiejų medžioklės namai-rūmai galėjo atsi-
rasti apie 1460–1470 metus ir jų įkūrėjas tikriausiai 
buvo Radvila Astikaitis. Archeologų tyrinėti XVI a. 
paskutinio dešimtmečio ir XVII a. pirmosios pusės 
statyti mūriniai centriniai rūmai, matyt, buvo įrengti 
Mykolo Radvilos Rudojo laikais jo paliepimu.  

Radvila Rudasis XVI a. buvo vienas aktyviau-
sių politikų, LDK valstybinis ir karinis veikėjas, jos 
suvereniteto gynėjas ir reformacijos šalininkas. Su 
pusbroliu rūpinosi savo sesers barboros Radvilaitės 
ir Lenkijos karaliaus, Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Žygimanto Augusto, vedybomis 1547 m. Po pus-
brolio mirties perėmė Vilniaus vaivados, LDK kan-
clerio pareigas, tapo patikimu Žygimanto Augusto 
patarėju ir patikėtiniu. Steponas batoras jį laikė 
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svarbiausiu pagalbininku kovose su Rusija. Viena jo reikšmingiausių 
pergalių prieš Rusijos kariuomenę buvo 1564 m. laimėtas Ulos mūšis. 
Radvila Rudasis niekada nesutiko su Lenkijos siekiu prisijungti LDK, 
turėjo savitą sąjungos su Lenkija viziją ir siūlė ne tokią radikalią uniją, 
kokią siūlė lenkai. Nepasisekus tuo reikalu pasiekti kompromiso, iš 
Liublino grįžo į Lietuvą ir dėl ligos nevyko pasirašyti Liublino unijos 
akto. 1569 m. liepos 1 d. nedavė priesaikos unijos aktui ir buvo vienas 
iš nedaugelio, nepasirašiusių Liublino unijos akto. Religijos atžvilgiu 
laikėsi tikybinio dualizmo, bet 1564 m. atvirai perėjo į evangelikų re-
formatų-kalvinistų tikėjimą, steigė jų bažnyčias. Galima tarti, kad jis 
laimino Veisiejų mūrinės bažnyčios statybą ir padėjo įtvirtinti Veisiejų 
dvaro-miesto, Radvilonių kaimo ir daugelio kitų krašto vietovių-dvarų 
vardų į Lietuvos istoriją.

Šį didiką galima laikyti vienu turtingiausių LDK. Radvilos turtas, 
palyginti su tėvo Jurgio, padidėjo beveik du kartus. 1567 m. jo nekil-
nojamąjį turtą sudarė apie 126 000 ha žemės. Žemės valdos plėtėsi ke-
liais būdais: paveldėjimo, Žygimanto Augusto donacijomis (pagal jas 
gauta apie 1/3 visų valdų dydžio), žemės pirkimo ir giminaičių dova-
nomis. 1549 m. Elžbieta Radvilaitė-Alšėniškienė, Sluckų kunigaikščio 
Jurgio I žmonos Elenos Radvilaitės sesuo, užrašė vieną stambiausių 
donacijų, tarp kurių buvo ir jos dalis, gauta iš Elenos, LDK didžiojo 
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kunigaikščio Aleksandro žmonos, Maskvos di-
džiojo kunigaikščio Ivano III dukros, mirusios 
1513 m., tai: Medilo su Veračetos dvaru, Pa-
lenkėje – Slivno dvarą, Ulą – su keliais dvarais 
Polocko paviete. Aptariant Mikalojaus Radvilos 
Rudojo valdų ribas mūsų krašte, paaiškėja naujų 
faktų dėl 1508 m. birželio 28 d. Jono Sapiegos 
gauto iš Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Žygimanto Senojo Lepuniki dvaro, 
Pervalko apskrityje, topografinės vietos. Iki šiol 
šis dvaras yra tapatinamas su dabartiniu Leipa-
lingio miestelio vardu, tačiau žemiau pateikti 
dokumentai rodo ką kitą. 

Lietuvos Metrikoje (1387–1546) yra 
1508 m. birželio 28 d. karališkoji privilegija 
slavų kalba, dokumento Nr. 107, ir kitas do-
kumentas Nr. 108 lotynų kalba, 1508 m. bir-
želio 26 d. data, matyt, pirmasis dokumentas 
yra lotyniškojo teksto vertimas, nes 108 do-
kumente įvardyti visų dalyvavusių liudytojų 
pavardės ir jų titulai, o 107 dokumente pa-
teikta sutrumpinta versija. Abiejuose doku-
mentuose nenurodytos dovanoto dvaro ribos, 
tačiau jas atrandame kitame, 1530 m. gegužės  
15 d. dokumente Nr. 109 slavų kalba, kurio an-
traštę metrikos tvarkytojas Algirdas baliulis iš-
vertė taip: „Pervalkas. Pervalko valdytojo pono 
Kapčiaus Vasiljevičiaus Leipalingio dvaro revi-
zijos raštas Jonui Sapiegai“. Metrikos užrašymų 
knygos Nr. 25 turinys taip pat yra sudarytas ir 
rusų kalba. Jame Leipalingis įvardytas kaip ir 
dokumente Lepuniki (Лепуники), bet ne Leipa-
lingis. Iš revizijos rašto turinio aiškėja, kad prie 
Sapiegos girios ribų žemę dirbantys žmonės yra 
skriaudžiami, plečiant Sapiegos valdą. Taigi šia-
me 109 dokumente Sapiegos girios valdos nuro-
dytos taip: pervažiavus Nemuną (į kairį krantą) 
Skomanto keliu per Seiros upę (turbūt Seiros 
upe) iki bilsinyčios upelio (Туртиницы), už jos 
visur arimai suarti; nuo čia vėl į dešinę ir Nemu-
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nu žemyn iki Avirės-Avernyčios upelio, už kurio taip pat arimai įdirbti 
ir taip visą laiką yra buvę, o miško sargai ir eiguliai buvo lepuniškiai 
ir šiose ribose girią tvarkė, ji priklausė Leipunikams (Леипуникомъ).

Dabartiniais laikais pusiaukelėje tarp Gerdašių kaimo ir brastos 
upelio, Nemuno kairiojo intako, prie kelio ant Nemuno kairiojo kranto, 
priešais Raigardo slėnį yra įsikūręs Lipliūnų kaimas, tai ir yra 1508 m. 
birželio 28 d. Sapiegai dovanoto Lepuniki dvaro Pervalko apskrityje 
tikrasis palikuonis. Žinia, dvaru vadintas dvaras buvo miško, girios 
verslo vietovė su atitinkamais statiniais eiguliams, medžioklės žino-
vams, varovams, bitininkams, darbininkams ir atvykstantiems me-
džioti ponams.

Šiandieninis dvaro prologas – Lipliūnai, turi seną istoriją, yra 
nedidukas, bet padrikai ištįsęs palei Gerdašių–Mizarų kelią. Jame  
2011 m. gyveno apie 50 žmonių. Kaimo šiaurės vakarinėje pusėje 
esantis miškas vadinamas Leipalingio mišku, o rytinėje pusėje plyti 
nemažas Nemuno salpinis slėnis, primenantis buvusias XVI a. raizgias 
trilypes Nemuno kilpas. Sekdami Lipliūnų kaimo vardo etimologija 
galime teigti – vardas yra dviejų kamienų → Lip+liūnai, pirmoji šaknis 
Lip- gali būti siejama su „lipnus, lipti, limpa, prilimpa arba klampoti, 
eiti per liūną“, antroji – -liūnai iš baltų ir lietuvių „klampynė; klampi 
upės atšaka; upės užliejama upės atšaka“ (LKŽ VII 613, 671).

Turime dar vieną istorijos paradoksą, susijusį su Radvilų valdo-
mis mūsų krašte. Kaip žinia, Seirijų dvarą 1510 m. įkūrė Jurgis Ra-
dvila (1480–1541), o 1514–1523 m. Žygimanto Senojo privilegija Jur-
giui Radvilai prie Seirijų dvaro buvo prijungta didesnė pusė Merkinės 
girios ir dalis Alytaus, Punios girių, nurodant privilegijoje Radvilos 
valdos ribas, ėjusias Maros upe pro Seinų ežerą netoli dabartinio Puns-
ko, Kirsnos upe, Lazdos–Raišupio upe, Rimiečio, Dusios ežerais, toliau 
pro Simno ežerą iki Žuvinto ir už balbieriškio siekė Nemuną. Po šio 
valdų išplėtimo Seirijų dvaras vėliau atsidūrė jo sūnaus Mikalojaus 
Rudojo valdų viduryje ir faktiškai tapo tų valdų centru. Todėl teiginiai, 
kad bogdanas Sapiega XVI a. pradžioje pietiniame Seirijo ežero kran-
te įkūrė dvarą, neatitinka Lietuvos Metrikoje (25 knygoje, dokumente 
Nr. 148) pateiktų žinių. Dokumento pavadinimas į lietuvių kalbą iš-
verstas: „1523 05 29. Krokuva. Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Žygimanto I raštas, kuriuo ponui Jonui bagdonavičiui 
Sapiegai patvirtinamas Seirijų dvarelis bei žmonės ir žemės Merkinės 
valsčiuje“. Sudarant Metrikos dokumentų turinį rusų kalba ir verčiant 
dokumento Nr. 148 pavadinimą iš senovinės slavų kalbos, dokumento 
sąvoka „на дворецъ Сеиреи“ į rusų kalbą buvo išversta „на право 
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владения дворцом Сейреи“. Manau, kad terminą „дворецъ“ į lietu-
vių kalbą reikia versti ne „dvarelis“, bet rūmai. Apie šių žodžių reikš-
mines prasmes esu rašęs anksčiau. Tokia išvada daroma iš dokumen-
to teksto. Jame nurodyta, kad: „tas rūmas Seirei ir tų rūmų žmonės, 
turintys vardus Rimka ir Narusa, ir Stroča... viso aštuoni žmonės, ir 
ežeras vienas, ir dvaro arimai, kur kiekvieną vasarą trisdešimt statinių 
javų galima pasėti... ir karčiamą (volnuju – laisvą nuo mokesčių) prie 
tų žmonių, kurie gyvena prie Ratnyčios (Raduce) upės“. Privilegijoje 
paminėtą ežerą būtų galima tapatinti su dabartiniu Druskonio ežerėliu 
Duskininkuose. bet iškyla problema, kaip čia, prie Ratnyčios upelio, 
atsirado Seirei-Serei rūmų vardas, o verčiant į lietuvių kalbą tapęs Sei-
rijų dvareliu. Kadangi privilegijoje nurodoma vietovė yra nutolusi nuo 
Seiros upės apie 6–7 km, galima daryti išvadą, kad upės vardas Seira 
buvo pavartotas privilegijoje apibrėžtai vietovei pažymėti. Tuo metu 
dokumente minimuose plotuose dar nebuvo susiformavusių kitų ryš-
kesnių gyvenamųjų vietų vardų, o ši Seirei, matyt, medžioklių namai-
rūmai jau senokai gyvavo su karčiama prie Ratnyčios upelio, kur buvo 
įsikūrę dokumente minėti žmonės.

Taigi istorinis paradoksas yra toks, kad, net neieškodami Seiri-
jų miesto kilmės ištakų, netikėtai išsiaiškiname, jog dokumente prie 
Ratnyčios (Raduce) upelio įvardyti Seirei medžioklės rūmai su šalia 
esančia karčiama ir ten gyvenančiais žmonėmis visai nėra dabartiniai 
Seirijai ir gali būti tapatinami tik su dabartinių Druskininkų teritorija 
bei jų kilmės šaknų istorija.

Tą patį galima pasakyti ir apie Leipalingio miestelio atsiradimo iš-
takas, kuomet be istorinio pagrindimo, prieštaraujant Lietuvos Metri-
koje esantiems dokumentams, Lipliūnų kaimo vardas tapatinamas su 
Leipalingio miestelio vardu. Tradiciškai Leipalingio vardo etimologija 
yra siejama su sūduvių leipa „liepa“. Įmanoma dar ir kita versija, kuria 
remiantis kildinamas Leipalingio miestelio vardas iš paleografijos nu-
sakomos gimtinės aplinkos ypatybių, tai yra iš senovėjė aplink besiku-
riančią gyenvietę plytėjusios gamtinės aplinkos fizinių ypatybių nusa-
kymo. Leipalingis kaip gyvenvietė formavosi ir vystėsi prekybinių kelių  
į Veisiejus, Lazdijus, Seinus, Merkinę, Vilnių, Seirijus sankryžoje prie 
Seiros upės pelkėto slėnio (nykstančio ežero) ir bilsinyčios upės vers-
mių pelkėtų plotų. Tokioms toli į praeitį nutolusioms nuo mūsų laikų 
nusakytoms gamtinėms aplinkos ypatybėms žymėti mūsų protėviai 
vartojo žodį leita – tai „klampus atlajaus (vandens atslūgimo) plotas, 
tikęs medžiojamiems žvėrims įklampyti juos medžiojant“ (A. S. 2002, 
60); dar leita – per užliejamas pievas tekanti upė, dažnai išsiliejanti iš 

LDK KUNIGAIKŠČIAI RADVILOS IR Jų PALIKIMO ŽyMĖS VEISIEJų KRAŠTE



150

krantų upė (pvz., upė Leitė Šilutės rajone). Tuomet Leipalingio vardo 
etimologija būtų: pirmoji šaknis Lei- „leita“, antroji – -pal „palios – 
šlapios, pelkėtos pievos“, ir -ingis priesaginė galūnė, vakarų baltų ir 
sūduvių kalbos reliktas.

Dar grįžkime prie Mykolo Radvilos Rudojo sūnų ir vaikaičių, ku-
rie LDK istorijoje Sūduvos krašte (įskaitant ir Veisiejus) paliko ryškių 
žymių. Po tėvo mirties abu jo sūnūs – vyresnysis (apie 1546–1589) 
Mikalojus ir jaunesnysis Kristupas (1547–1603) – liko aktyvūs kalvi-
nistai, bet LDK reformacijos šalininkai labiau pripažino Kristupą, iš-
garsėjusį dėl pergalių mūšiuose su Rusija, Švedija ir pramintą Perkūnu. 
1584 m. jis tapo Vilniaus vaivada, po Stepono batoriaus, nekentusio 
reformatų, mirties, Kristupas Perkūnas tapo didžiuoju LDK etmonu. 

Labai aiškiai tęsė politinę tėvo liniją, siekdamas 
įteisinti evangelikų egzistenciją Lietuvoje. Su 
evangelikų tikėjimo platinimu ir įtvirtinimu jis 
siejo pastangas pagyvinti miestelių ūkinį gyve-
nimą, kiek galėdamas rėmė Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valstybingumą. Kalvinistai buvo 
ir abu jo sūnūs – Jonušas (1579–1620) ir Kristu-
pas II (1585–1640). 

Jonušas Radvila (1622–1655), Kristupo II ir 
Onos Kiškaitės sūnus, studijavo Leipcigo ir Olan-
dijos Leideno universitetuose, keliavo po Europą. 
Jo dvare Kėdainiuose dirbo daug iškilių dailinin-
kų, poetų, 1633 m. Kėdainiams suteikė plačias 
savivaldos teises. Tai vienas ryškiausių tragiškos 
lemties ambicingų politikų ir talentingas karve-
dys, žinomas kultūros mecenatas, evangelikų re-
formatų globėjas. Jonušas, paveldėjęs biržų pilį, 
toliau vykdė pilies stiprinimo darbus, tais tikslais 

pasikvietė nyderlandiškojo tipo bastioninių pilių 
statybos karo inžinierių Adamą Freitagą, rūmams projektuoti – archi-
tektą J. Ulrichą. Apie Jonušo Radvilos rūpesčius statybomis ir jo or-
ganizacinius gebėjimus sprendžiant statybų reikalus Kėdainių mieste 
liudija jo 1652 m. gruodžio 17 d. laiškas Kėdainių seniūnui Kochans-
kiui. Iš laiško turinio galima suvokti tų laikų statybos darbų vykdymo 
būdus, jis taip pat yra reikšmingas ieškant atsakymų į kylančius klau-
simus dėl Veisiejų dvaro rūmų, bažnyčios statybų. Todėl žemiau pa-
teikiu laiško ištrauką – Jonušo Radvilos nurodymai dėl statybos darbų 
Kėdainiuose:
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<...> Plytomis, dėl dievo, plytomis rūpinkis tamsta ir dvaro plyti-
nėse gamink tamsta, ir miestiečiams užsakyk, ir su artimesne šlėkta 
sudaryk sutartis, kad jų kuo daugiausia būtų. Dėl kalkių nesirūpinu, 
nes jų gali būti. Akmens parūpinimas: 1-a, kad nuo kiekvienų namų 
mieste pristatytų nustatytą kiekį: 2-a, taip pat iš valsčiaus, nuo namų 
ir dūmo; pagaliau 3-a, kad kiekvienas, kuris su vežimu atvažiuos, Or-
los pavyzdžiu, vieną akmenį atvežtų, ar didelį, ar mažą, ir turguje jį 
numestų. Taip bus daug akmenų, likusius kad ir už grašį... Vilniaus 
dailidė būtų galėjęs darbą pradėti ir baigti, jeigu ten taip šilta, kaip 
čia pas mus... Siunčiu jūsų malonybei privilegiją geram tvarkymui-
si mieste. Jei po jos reikalai nepasitaisys, tai sviesiu viską žemėn ir 
nežvilgtelėsiu į tą prakeiktą vietą... (Archeografičeski sbornik do-
kumentov, otnosiaščihsia k istorii Severozapadnoi Pysi. T. 8. Vilnia, 
1870, 364 Nr. 64; LIŠ I, p. 287).

XVII amžiaus viduryje (1648–1668 m.) Lietuvą užgriuvo sunkūs 
laikai. 1648–1654 metais pietinėse LDK žemėse prasidėjo Ukrainos 
kazokų sukilimas. 1646 m. Jonušas Radvila tapo LDK lauko etmonu ir 
pradėjo rūpintis Lietuvos kariuomenės finansavimu, jos telkimu kovai 
su galimu kazokų sukilimo išplitimu. Tai leido Jonušui Radvilai laimėti 
daugybę kovų ir 1651 m. rugpjūčio 4 d. užimti Kijevą. Tačiau pasiek-
tos pergalės dėl Lenkijos politikų veiksmų nebuvo tinkamai išnaudo-
tos. Matydamas vis didėjantį pavojų dėl kazokų vadovybės suartėjimo 
su Maskva, Jonušas Radvila ragino karalių taikiai spręsti kazokų su-
kilimo problemą. Tačiau dėl 1652 m. birželio 2–3 dienomis kazokų su-
rengtų Lenkijos kariuomenės skerdynių prie batoho, dingo bet kokios 
taikaus susitarimo galimybės. Didėjant pavojui, reikėjo stiprinti vado-
vavimą kariuomenei, bet karaliaus Jono Kazimiero Vazos politiškai 
angažuoti sprendimai suardė tokius siekius. Ir nors 1654 m. birželio 
17 d. karalius paskyrė Jonušą Radvilą Lietuvos kariuomenės didžiuoju 
etmonu, tai iš karto pakirto jo valdžią, 1654 m. birželio 18 d. skirdamas 
lauko etmonu karaliaus šalininką Vincentą Aleksandrą Gosievskį ir 
Lietuvos kariuomenę padalijo į kiekvieno etmono žinioje buvusias da-
lis – „divizijas“. 1654 m. į Lietuvą įžengė trys Maskvos kariuomenės 
grupės – apie 20 tūkst. karių, Lietuva teturėjo tik apie 8 tūkstančius ir 
prie Šepelevičių 1654 m. rugpjūčio 24 d. patyrė labai skaudų pralaimė-
jimą. 1655 m. rugpjūčio 8 d. Lietuva atsirado labai sunkioje padėtyje, 
Lietuvos sostinė Vilnius buvo užimtas Rusijos kariuomenės, kuri, vė-
liau, užėmė Kauną ir Gardiną, o Švedija – Didžiąją Lenkiją, Prūsiją ir 
priartėjo prie Lietuvos (vyko Pirmasis Šiaurės karas 1655–1650). Tei-
sinį pagrindą Lietuvos politikų deryboms su švedais suteikė karaliaus 
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leidimas derėtis dėl paliaubų su vienu iš priešų – Maskva arba šve-
dais. Tokiomis aplinkybėmis Jonušas su kitais didikais 1655 m. spalio  
20 d. Kėdainiuose pasirašė Švedijos karaliaus globon pasidavimo su-
tartį. Susitarimas su švedais sustabdė Maskvos kariuomenės tolesnį 
žygiavimą jūros link. Po to, bandydamas įveikti ATR ponų opoziciją, 
išvyko į Palenkę, bet pralaimėjo Tikocino mūšį. Jau sunkiai sirgdamas, 
pasitraukė į Tikocino pilį ir joje 1655 m. gruodžio 31 d. mirė. Nors 
derybas su Švedija pradėjo su karaliaus pritarimu, buvo pavadintas 
išdaviku ir ATR Seimas nusavino biržų, Dubingių, Kėdainių, Nesvy-
žiaus, Svėdasų valdas, kurios po Jonušo mirties 1659 m. buvo grąžin-
tos Radviloms, pirmiausia boguslavui Radvilai, kuris, nors ir dalyvavo 
ir  rengė Kėdainių sutartį, jos nepasirašė.  

Apie ryškų LDK politiką ir karštą jos patriotą Jonušą Radvilą jau 
rašiau, bet istorijoje kur ne kur šmėkščioja jam klijuojama išdaviko 
etiketė ir kuriamos įvairios versijos dėl jo turtų dalybų ir jų naujųjų 
savininkų. Todėl pabandykime trumpai pažvelgti į to meto istoriją.

Istorikai septynioliktojo amžiaus vidurį (1648–1668 m.) vadina 
didžiųjų sukrėtimų ir netekčių metais, o kiti – „tvano“ laikais. Lie-
tuvą, visą Abiejų Tautų Respubliką užgriuvo iki tol nematyto masto 
išbandymai ir nelaimės. Krymo totorių remiami sukilo Ukrainos kazo-
kai, prasidėjo karai su Maskva ir Švedija, į kuriuos įsijungė branden-
burgas–Prūsija ir Transilvanija. Visa tai sukrėtė valstybę, visuomenę 
ir kartu su badu, kilusiomis epidemijomis sukėlė didžiausią Lietuvos 
istorijoje demografinę krizę. Pirmą kartą istorijoje Lietuvos sostinė 
Vilnius 1655 m. rugpjūčio 8 d. buvo užimtas maskvėnų kariuomenės, 
1655 m. rugpjūčio 17 ar 18 d. jų kariuomenė užėmė Kauną ir tik dėl 
Švedijos įspėjimo apie jos globą neužimtai teritorijai maskvėnai nu-
stojo žygiuoti toliau ir Kėdainiai neatsidūrė jų rankose. Dar iki Vil-
niaus užėmimo, neturėdami pakankamų jėgų jį apginti, Lietuvos poli-
tiniai lyderiai Jonušas Radvila, Vilniaus vyskupas Jurgis Tiškevičius 
ir boguslavas Radvila kreipėsi į švedus, prašydami paramos ir Rygoje 
prasidėjo derybos, bet jau buvo per vėlu, kad švedai padėtų apgin-
ti Vilnių. Teisinį pagrindą derėtis su švedais Jonušui Radvilai suteikė 
karaliaus leidimas derėtis dėl paliaubų su vienu iš priešų – Maskva 
arba Švedija – arba derėtis dėl švedų paramos prieš Maskvą. Karalius 
Kazimieras Vaza, atvykęs į Lietuvą neva jai padėti, ne tik nesuteikė 
jokios karinės pagalbos, bet atšaukė atgal į Lenkiją lenkų pagalbi-
nius dalinius. Svarbu paminėti ir tai, kad 1655 m. liepos 25 d. prie 
Uistės be mūšio kapituliavo lenkų bajorų sutelktos pašauktinės lenkų 
karinės pajėgos ir pripažino Švedijos karaliaus „globą“, saugodamos 
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ją nuo Maskvos. Tokie veiksmai nulėmė tolesnius Lietuvos politinio 
branduolio žingsnius. Jonušas Radvila prarado pasitikėjimą karaliumi. 
1655 m. rugpjūčio 17 d. netoli Kėdainių, Josvainiuose, buvo sudarytas 
preliminarus Lietuvos pasidavimo Švedijos karaliaus globai susitari-
mas. Šią deklaraciją pasirašė 436 Lietuvos didikai, bajorai, dvasininkai 
ir iškilūs miestiečiai, taip pat abu Lietuvos etmonai Jonušas Radvila ir 
Aleksandras Gosievskis.

Vykstant bajorų suvažiavimui ir deryboms su švedais, Maskva  
į Kėdainius atsiuntė caro pasiuntinį, kuris bandė įtikinti Jonušą ir kitus 
politikus pasiduoti caro valdžiai. Jonušas pasiūlymą atmetė, bet A. Go-
sievskis leido suprasti, kad Maskvos pasiūlyta globa gali būti geresnė nei 
švedų. Jonušas, sužinojęs apie Gosievskio kontaktus su caro pasiuntiniu 
Kėdainiuose, jį areštavo ir perdavė švedams. 1656 m. birželio mėnesį 
Gosievskis iš švedų nelaisvės pabėgo ir su jam priklausiusiais Virbaly-
je buvusiais daliniais, praėjus kelioms dienoms po Josvainių susitarimo, 
surengė konfederaciją, skelbiančią nepaklusnumą Jonušui Radvilai ir iš-
tikimybę karaliui Jonui Kazimierui. Konfederatų kariuomenė patraukė į 
Palenkę, pakeliui nusiaubdama Jonušo Radvilos valdas.

Švedų netenkino Josvainių susitarimas ir jie spaudė Jonušą Ra-
dvilą priimti griežtesnes sąlygas. 1655 m. spalio 20 d. Kėdainiuose 
buvo sudaryta „Kėdainių unijos“ sutartis, kuria nutraukiama Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės valstybinė unija su Lenkijos Karalyste ir 
sudaroma su Švedijos Karalyste. Švedijos karalius buvo skelbiamas 
Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu. Lietuvai buvo garantuotos religinės 
laisvės – katalikams ir evangelikams reformatams, numatyta, kad 
Švedijos karalius Lietuvą valdys per gubernatorių. Sutartį pasirašė 
1134 Lietuvos bajorai. Didžioji Lietuvos bajorijos dalis Maskvos, už-
speistos Žemaitijoje, Upytės (centras buvo Panevėžyje) bei Ukmergės 
pavietuose, užuot pasidavusi Maskvos caro valdžiai, pasirinko priimti 
švedų protekciją. Kėdainių sutartis buvo vienintelis realus bandymas 
teisiškai nutraukti Lietuvos ir Lenkijos uniją per visą 1569–1795 m. 
laikotarpį. 1569 m. Liublino unija su Lenkija, kaip parodė 1655 m. 
įvykiai, visai negarantavo Lietuvos išlikimo ir Jonušas Radvila bandė 
išsaugoti bent ribotą Lietuvos valstybingumą. ATR Seimas nusavino 
Jonušo Radvilos valdas, bet 1657–1659 m. jos buvo grąžintos bogus-
lavui Radvilai. Valdų nusavinimas ir greitas jų grąžinimo faktas yra 
akivaizdus valstybėje tvyrojusios sumaišties atspindys. Kartu jis rodo, 
kad boguslavas Radvila buvo iškilus politikas ir gabus diplomatas, 
sugebėjęs sumaniai įsijungti į labai sudėtingus politinius ir karinius 
procesus.
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1656 m. gruodžio 6 d. Radnoto mieste Transilvanija (kunigaikš-
tystė, ilgainiui tapusi Vengrijos dalimi), Švedija, brandenburgas 
(kunigaikštystė – dabartinės bradenburgo žemės Vokietijoje dalis) 
ir Ukraina (bogdano Chmelnickio atstovai) pasirašė sutartį, kuri 
faktiškai reiškė Lenkijos ir Lietuvos pasidalijimą, bet po Transilva-
nijos kunigaikščio kariuomenės pralaimėjimo visa ši sąjunga žlugo.  
1657 m. rugsėjo 19 d. Vėluvoje ir 1657 m. lapkričio 6 d. bydgoščiuje 
buvo sudarytos sutartys, užbaigusios ATR–brabdengurgo karą. Prūsi-
jos kunigaikštystė gavo iš Respublikos suverenumo teisių pripažinimą.

Sąjunga su brandengurgu–Prūsija pa-
dėjo greitai išstumti švedus iš karališkosios 
Prūsijos, o padedant boguslavo Radvilos 
ir brandenburgo daliniams, Lietuvos ka-
riuomenės Žemaičių divizija išvijo švedus 
ir iš Kuršo. buvo baigtos vaduoti visos 
karo metu užimtos Respublikos žemės ir  
1660 m. gegužės 3 d. Olyvoje netoli Gdans-
ko buvo pasirašyta taikos sutartis tarp ATR 
ir Švedijos. Prūsijos kunigaikštystė tapo 
savarankiška valstybe. Mūsų nagrinėjamu 
atveju minėtų sutarčių svarbiausias punktas 
– skelbęs amnestiją boguslavui Radvilai ir 
jo turtų grąžinimą, tačiau su turtais susiju-
si istorija tęsėsi toliau ir įgijo tarpvalstybinį 
poveikį.

boguslavo dukra Liudvika Karoli-
na (1667 02 27 Karaliaučiuje – 1695 03 25 
bžege) buvo vos dvejų metukų, kai staiga 
1669 m. gruodžio 31 d. mirė jos tėvas ku-
nigaikštis boguslavas Radvila. Jis 1668 m. 

gruodžio 27 d. surašytu testamentu visą turtą paliko vienturtei du-
krai ir pageidavo, kad dukra ištekėtų už evangeliko. Jos auklėjimu 
rūpinosi net 11 tėvo paskirtų globėjų, tai: brandenburgo kurfiuras-
tas-kunigaikštis (elektorius, turintis teisę rinkti karalių) su žmona,  
M. K. Radvila, A. Potockis ir kiti. Liudvikos Karolinos dvarams ir ki-
tiems turtams LDK prižiūrėti buvo paskirti ekonomai ir valdytojai, rei-
kalų tvarkytojai. Tikybiniu jos auklėjimu rūpinosi Lietuvos evangelikų 
reformatų sinodo deleguotas kunigas M. Minvydas. Tėvas testamentu 
dukrai uždraudė iki santuokos važiuoti į tėvynę. Ne vieną šimtmetį 
Radvilų kaupti didžiuliai meno turtai buvo išvežti į Karaliaučių ir, Liu-
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dvikai Karolinai 1681m. sausio 7 (17) d. ištekėjus už brandenburgo 
sūnaus markgrafo Liudviko Leopoldo, į Lietuvą nebegrįžo. 1687 m. 
mirus jos vyrui markgrafui Liudvikui, antrą kartą prasidėjo varžybos 
dėl Liudvikos Karolinos rankos. Žinoma, visus, taip pat ir ATR valdo-
vo Jono III Sobieskio sūnų Jokubą, pirmiausiai viliojo nuotakos turtai, 
ir kai Liudvika Karolina slapta (ne be brandenburgo rūmų pagalbos) 
ištekėjo už Noiburgo kunigaikščio Karolio Filipo, kilo didžiulė įtampa. 
Ši santuoka sudaužė Lenkijos karaliaus Jono III Sobieskio viltis perim-
ti didžiules valdas (beveik dešimtadalį LDK dūmų) tuokiant savo sūnų 
Jokūbą su biržų Radvilaite.

 Liudvika Karolina visą gyvenimą palaikė ryšį su LDK evange-
likų reformatų bažnyčia, rėmė jos veiklą, įsteigė 12 stipendijų jau-
nuoliams iš Lietuvos studijuoti Frankfurto prie Oderio, berlyno, 
Karaliaučiaus universitetuose. Jos lėšomis 1680 m. išleistas pirmasis 
LDK katekizmas-elementorius lietuvių kalba. Jos dvaro įtaka Lietu-
vos valdose (ir ne tik) buvo didelė, o po jos santuokos su branden-
burgo elektoriaus (renkamo kunigaikščio) sūnumi Liudviku Leopol-
du – ir Lietuvoje. Tiksliau tariant, ta įtaka reiškėsi per brandenburgą 
ir Prūsijos Kunigaikštystę valdžiusius Hohencolernus. Tai sena, ga-
linga vokiečių kunigaikščių dinastija (vok. Hohenzollern), kuri ats-
kirais istoriniais laikotarpiais vadinosi: 1415–1701 m. bandenburgo  
markgrafų  ir Šventosios  Romos imperijos kurfiurstų (kunigaikščių),  
1701–1918 m. – Prūsijos karalių, 1871–1918 m. – Vokiečių imperato-
rių dinastija.

Lenkijoje, Varšuvos senųjų aktų archyve, Radvilų fonde esantis 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero Jogailaičio Gardine pasira-
šytas dovanojimo raštas liudija, kad 1455 m. balandžio 14 d. Radvi-
lai Astikaičiui buvo suteiktos biržų žemės. Mikalojaus Rudojo sūnus 
Kristupas (1547–1603) savo žemių ir Lietuvos šiaurinio pasienio ap-
saugai biržuose pastatė didžiausią ir stipriausią to meto Lietuvoje ita-
liško tipo (kvadratinio plano) bastioninę – žemės pylimų tvirtovę, nes 
ištobulėjusi artilerija buvo bejėgė prieš žemės pylimų bastionus. Po 
tėvo mirties tvirtovę toliau stiprino jo sūnus Kristupas II (1585–1640), 
kuris dažnokai gyveno biržuose ir rūpinosi miestu. 1640 m. biržus pa-
veldėjo Kristupo sūnus Jonušas Radvila (1615–1655), tapęs Lietuvos 
didžiuoju etmonu pasikvietė karo inžinierių Adamą Freitagą, o nau-
jiems rūmams projektuoti ir statyti – architektą J. Ultrichą. Po Jonušo 
staigios mirties 1655 m. jo pusbrolis kunigaikštis boguslavas Radvila 
(1620–1669) nuo 1657 m. iki 1669 m. buvo Prūsijos gubernatoriumi, 
vadovavo Prūsijos kariuomenei kovose dėl jos nepriklausomybės,  
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1659 m. atsiėmė apgriautą biržų tvirtovę ir 
1661 m. pasiuntė į biržus savo architektą Te-
ofilį Krell-Spinovskį. Jis parengė naują tvir-
tovės generalinį planą, kareivinių projektą ir 
inžinierius S. Arciševskis pradėjo statybas. 
Po boguslavo mirties prasidėjo dideli ginčai 
dėl Radvilų valdų, ir tvirtovės statybos susto-
jo. Vienintelei boguslavo turtų paveldėtojai 
dukrai Liudvikai Karolinai tebuvo dveji me-
tukai, todėl turtus valdė Noiburgo kunigaikš-
čiai. Po ilgų kovų ir ginčų, biržų tvirtovė ir 
kitos valdos atiteko Nesvyžiaus šakos Ra-
dvilams. Matyt, jų iniciatyva 1671 m. po de-
šimties metų pertraukos buvo atnaujinti sta-
tybos darbai, kurie tęsėsi vienuolika metų ir  
1682 m. tvirtovės statyba buvo užbaig-
ta. Palyginę biržų pilies XVII a. pla-

ną (žr. 12 pav.) su Vainežerio XVII– 
XVIII a. įtvirtinimų-pilies rekonstrukcijos planu (žr. 13 pav.), pastebė-
sime didelį jų plano kontūrų panašumą ir sąsajas su biržų pilies įtvir-
tinimus projektavusiais ir stačiusiais autoriais.  

Taigi galime sakyti, kad Vainežerio bastioninę žemės tvirtovę, 
LDK didžiajam etmonui Jonušui Radvilai paliepus, galimai projektavo 
žymus bastioninių pilių statybos karo inžinierius Adamas Freitagas,  
o jos statybą jau po Jonušo Radvilos mirties vykdė jo pusbrolio bo-
guslavo Radvilos inžinierius S. Arciševskis. 

Eikime toliau Radvilų palikimo pėdomis ir pabandykime iš-
siaiškinti, kodėl mažame dvaro miestelyje pastatyta didžiulė 
bažnyčia-bazilika, kas galėjo būti didžiulės Švento Jurgio baž-
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nyčios pirmuoju fundatoriumi, kas sukūrė Veisiejų Švento Jur-
gio bažnyčios projektą, kuris savo tūriais drąsiai pretenduoja  
į didingą baziliką, koks statytojas ją statė, kada ji pradėta statyti? 

Neeilinis bažnyčios didingumas buvo pastebėtas jau 1808 m. 
Varšuvos kunigaikštystės statistiniame leidinyje, kuriame aprašo-
mi Lomžos departamento miestai, apie Veisiejus rašoma: „Veisiejai,  
šlėktinis m., nuskurdęs, turi 550 gyv., čia yra dideli ponų rūmai, taip 
pat bažnyčia, panaši į katedrą, bet nebaigta“ (LIŠ, I, p. 388). Iš pateik-
to išrašo teiginio „panaši į katedrą, bet nebaigta“ daroma išvada, kad 
bažnyčia jau 1808 m. turėjo dabartinės bažnyčios matavimus, vadina-
si, buvo užbaigti pastatą formuojantys išoriniai darbai ir suformuoti 
erdviniai jos tūriai, t. y. išmūrytos sienos, uždėtas stogas.

„Lietuvos architektūros istorijos“ nuo XVII a. pradžios iki  
XIX a. vidurio antrame tome dailėtyrininkas Klemensas Čerbulėnas 
(p. 73–74) pateikia tokį bažnyčios apibūdinimą: „1768–1817 m. pa-
statyta Veisiejų parapinė Šv. Jurgio bažnyčia... bažnyčia stačiakampė, 
trinavės bazilikinės erdvės. Nesudėtingo, plokščiasienio pagrindinio 
fasado kompozicija primena Vilniaus ankstyvojo baroko bebokštes 
bažnyčias ir kartu tai dvelkia klasicizmu. Iš pradžių fasadas buvo 
dvitarpsnis, abu tarpsnius skaidė dorėniniai piliastrai. 1848 m. cen-
trinę dalį atskyrė stambūs iškilūs didžiojo orderio piliastrai, sujungę 
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abu tarpsnius, tik apatiniame tarpsnyje iš kraštų išliko ir maži, lėkšti 
piliastrėliai. Fasado ašį pabrėžia apvadais papuoštos portalo ir lango 
segmentinės arkos. Aukštą centrinę dalį užbaigia trikampis frontonas, 
o jos kraštus su žemomis šoninėmis navomis jungia ne voliutos, bet 
įlenkti vienšlaičiai atikai.“

Architektas, urbanistikos istorikas, humanitarinių mokslų dakta-
ras Algimantas Miškinis savo veikale „Lietuvos urbanistikos paveldas 
ir jo vertybės“, I tome „Užnemunės miestai ir miesteliai“, II skyriuje 

„Veisiejai“ (p. 241–269), rašyda-
mas apie miestelio ištakų pradžią, 
deja, rėmėsi klaidinga istorikų 
pateikiama kunigaikščių Glinskių 
ir Sluckų – miesto įkūrėjų – ver-
sija, bet tai nepaneigia jo atliktų 
miesto urbanistinių tyrimų reikš-
mės, jie yra unikalūs. Minimame 
veikale (p. 244) A. Miškinis rašo: 
„Mūrinė bažnyčia buvo statoma 
tiesiai priešais dvaro rūmus, o tai 
tikriausiai liudija, jog centre nu-
matyta sukurti kompozicijos ašį  
(302 pav.); joje suplanuota ir tarp 
abiejų svarbiausių miestelio pasta-
tų turėjusi būti turgaus aikštė, apie 
kurios formą ir dydį, neaptikus 
autentiškos medžiagos, ko nors 
konkrečiau pasakyti negalima... 
Naujojo centro, kaip ir bažnyčios, 

autoriai kol kas nenustatyti.“
Pateikta schema (15 pav.) leidžia daryti išvadą, kad planinė erdvi-

nė rūmų ir bažnyčios struktūra Veisiejuose nėra atsitiktinis tarpusavio 
ryšys ar sutapimas, bet išmanančio architekto kūrinys. Kas juo galėjo 
būti?

Istorikas Jonas Reitelaitis knygoje Veisiejai (p. 251), remdama-
sis 1875 m. bažnyčios vizitacijos protokolu, rašo: „Dabar kyla klausi-
mas, kokias Slucko kunigaikštis Jurgis I turėjo teises į Veisiejų turtus?  
1875 m. vizitos protokole, kuriame bažnyčios įkūrimo dokumentas 
aprašomas ir daroma iš jo ištrauka, pasakyta, kad Jurgis Simanaitis 
buvęs „Veisiejų turtų savininkas“... Tačiau man nesuprantama, jei 
Slucko kunigaikštis yra Veisiejų turtų savininkas, tai dėl ko Veisiejų 
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15 pav. XVIII a. vidurio Veisiejų retrospekcinė schema. 
Sudarė A. Miškinis. 1 – bažnyčia, 2 – dvaro rūmai
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bažnyčios įkūrimą ir apdovanojimą yra užtvirtinęs karalius Zigmun-
tas Varšuvoje? Kiek man yra žinoma iš jau peržiūrėtų kitų Dzūkijos 
bažnyčių, karalius įsteigimą ir apdovanojimą tvirtindavo tik ten, kur 
bažnyčia buvo statoma turtuose... priklausančiuose karaliaus juris-
dikcijai. bažnyčios įkūrimo privačiuose turtuose, kaip šit Seirijuoe, 
Rumbonyse, karalius netvirtindavo. Veisiejuose bažnyčią kunigaikš-
tis Jurgis įkūrė ir apdovanojo 1526 metais, ir Zigmuntas šitą donaciją 
tais pačiais metais užtvirtino. Jei taip ūmai karalius turėjo tvirtinti, tai 
išeina, kad Veisiejų turtai buvo valstybės nuosavybė ir priklausė Mer-
kinės ar beržininko seniūnijai. Tačiau, kad kunigaikštis Jurgis būtų 
buvęs šitų seniūnijų seniūnas, niekur jokių žinių nepasisekė rasti. Taigi 
jei jisai Veisiejus valdė ne kaipo seniūnas, tai kaipo savininkas. Kitokių 
čia teisių negalėjo būti. Gaila, kad neturiu donacijos teksto pradžios, 
kame įsteigėjas pasisako, kas jisai per vienas esąs.“ 

Jau anksčiau dokumentais esame pagrindę, kad teiginiai apie 
Sluckų kunigaikščių turėtus turtus Veisiejuose ir jų indėlį į miestelio 
raidą neatitinka Lietuvos Metrikoje esančių dokumentų turinio ir yra 
neteisingi. Tai rodo, kad jie 1526 m. Veisiejų bažnyčios negalėjo kurti, 
nes kunigaikštis Jurgis I čia neturėjo jokių turtų. Tuo metu šioje teri-
torijoje tvarkėsi Radvilos. Tuomet kodėl tokia painiava su bažnyčios 
atsiradimo pradžia?

Anksčiau minėtoje J. Reitelaičio knygoje (p. 257) rašoma, kad 
Jonušas ir boguslavas buvo kalvinai (evangelikai reformatai), evan-
gelikai buvo taip pat vokiečių kunigaikščiai ir kunigaikštytės, kurie su 
Radvilomis jungėsi moterystės ryšiais. 1642 m. kovo 2 d. LDK kancle-
ris Albertas Stanislavas Radvila (1595–1656), kitos Nesvyžio-Olykos 
Radvilų šakos atstovas, katalikas, Stanislovo Radvilos Pamaldžiojo 
sūnus, iš LDK kanceliarijos aktų Varšuvoje išėmė Veisiejų bažnyčios 
steigiamojo rašto nuorašą. Pastarąjį teiginį J. Reitelaitis grindė jau mi-
nėtu 1875 m. vizito protokole buvusiu nuorašu, kuris su kitais trimis 
nuorašais sudegė per 1877 m. gaisrą.

1633 m. konvokaciniame Abiejų Tautų Respublikos Seime buvo 
priimtas įstatymas, uždraudęs valstybiniuose miestuose, dar vadin-
tuose karališkais, statyti naujas protestantų bažnyčias (L I VI, p. 277), 
veikė ir daugybė kitų suvaržymų. Matyt, A. S. Radvila, pats būdamas 
ištikimas katalikas, galėjo ieškoti dokumentų apie Veisiejų bažnyčios 
steigimą, nes pradėjo galioti nuostata, leidusi atimti iš evangelikų 
reformatų bažnyčias, jeigu steigimo dokumentai rodė, kad jos įkur-
tos anksčiau katalikams priklaususiose bažnyčiose. Tuo labiau, kad  
1642 m. LDK ir Lenkijoje tebesitęsė kontrreformacijos procesai. 
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Tuomet logiška manyti, kad Veisiejuose 1642 m., o gal žymiai 
anksčiau, galėjo būti susikūrusi evangelikų reformatų bendruomenė, 
kuri turėjo seną medinę bažnyčią, galbūt stovėjusią pradėtos statyti 
mūrinės bažnyčios vietoje, t. y. dabartinės bažnyčios vietoje. Paskatų 
Radviloms statyti naują evangelikų reformatų bažnyčią Veisiejuose, 
matyt, buvo ne viena. Tiek didysis LDK etmonas Jonušas Radvila, 
tiek ir jo pusbrolis boguslavas Jonušas buvo išsilavinę LDK didžiojo 
karvedžio, karališkojo dvaro didžiojo medžioklio Mikalojaus Radvi-
los Rudojo provaikaičiai, toliau tęsę Radvilų giminės karybos tradici-
jas, dalyvavę valstybinėje veikloje, mecenatystėje, kultūroje. Veisiejų 
turtai sudarė vieną kompleksą su Seirijų kalvinistų centru. Gali būti, 
kad Veisiejų nepakartojama gamtinė aplinka, jos girios ir karališkos 
medžioklės paveldas, paskatinęs čia atsirasti puikiems dviaukščiams 
medžioklės dvaro rūmams, buvo impulsas pradėti didingos evangelikų 
reformatų-kalvinistų bazilikos statybą, pretenduojančios tapti evan-
gelikų reformatų centru LDK pietuose ir sutvirtinti Radvilų valdžios 
galias, kartu ir Veisiejų medžioklės dvaro reprezentaciją.

boguslavas Radvila buvo protestantas ir dėjo visas pastangas, 
kad išsaugotų protestantų teises LDK, kurios jo amžiuje buvo negai-
lestingai slopinamos, draudžiama statyti naujas protestantų-evange-
likų reformatų bažnyčias, o evangelikų bažnyčiose, pastatytose po  
1632 m., buvo draudžiama rengti pamaldas ir reikalaujama jas nu-
griauti, įvedama daugybė kitų draudimų. Tačiau biržų-Dubingių ša-
kos Radvilos savo turtinių valdų teritorijose naudojosi savininkų teise 
ir toliau rėmė protestantų bažnyčią. Apie tvirtą boguslavo Radvilos 
religinį nusistatymą byloja jo testamento žodžiai, kad „gimė tikra-
jame krikščionių evangelikų tikėjime, būtent – nužemintajame Kal-
vinistų“, kartu uždraudė dukrai iki santuokos važiuoti į savo tėvynę  
(L. Šinkūnaitė. VII amžiaus Radvilų portretai, p. 120). boguslavas 
buvo labai ištikimas savo tikėjimo pusbrolio Jonušo Radvilos, LDK 
didžiojo etmono, bendražygis, jo politinis rėmėjas, Kėdainių sutarties 
bendraautoris, dalyvavo kovose su rusais, švedais ir labai pergyveno 
dėl 1655 m. mirusio Jonušo netekties. Todėl galime teigti, kad bogus-
lavas Radvila, karštas evangelikas reformatas, dėl visų patirtų dvasi-
nių, materialinių netekčių galėjo tęsti protestantų bažnyčios-bazilikos 
statybą Veisiejuose, jeigu ji tam laikui buvo dar nebaigta.

Jo dukra kunigaikštytė Liudvika Karolina buvo karšta tėvo tikė-
jimo pasekėja ir reformatų bažnyčios rėmėja. Todėl ji galėjo pasitelkti 
žymius architektus ir inžinierius, stačiusius biržų tvirtovę, arba kitus 
specialistus. 1695 m. kovo 23 d., mirus Liudvikai Karolinai Radvilai-
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tei, prasidėjo kovos ir didžiulės varžytinės dėl 
jos turtų paveldėjimo ir kartu Veisiejų bažny-
čios užvaldymo. Veisiejų bažnyčios fundato-
rių Radvilų statybos versiją sustiprina „Lie-
tuvių enciklopedijos“ XXXIII tome (bostono 
enciklopedija) patalpintas žymaus bažnyčios 
istorijos tyrėjo, kunigo Rapolo Krasausko, 
straipsnis „Veisiejų istorija“ (p. 280–281). 
Pateiksiu minėto straipsnio ištrauką: „Vysk.  
A. Vainius Voina savo 1644 reliacijoj [praneši-
me-aprašyme – K. S.] pažymi, kad V. bžn. [Vei-
siejų bažnyčia – K. S.] esanti nekatalikų ran-
kose [evangelikų reformatų – K. S.] ir ją reikia 
atsiimti teismo keliu“. Pateikta žinia reiškia, 
kad 1644 m. Veisiejuose jau stovėjo bažnyčia 
ir jos statybos fundatoriai buvo evangelikai 
reformatoriai Radvilos, Veisiejų turtų savi-
ninkai.

Žemiau pateikiamos Veisiejų ir Radvilų sta-
tytos Nesvyžių bažnyčių pagrindinių fasadų nuotraukos, primenan-
čios, kad Veisiejų bažnyčios pagrindinis fasadas apie 1848 m. buvo 
keistas. Jo centrinę dalį atskyrė stambūs iškilūs didžiojo orderio pi-
liastrai, sujungę abu tarpsnius, tik apatiniame tarpsnyje iš kraštų išliko 
ir maži, lėkšti piliastrėliai. Nepaisant įvykdytos fasado rekonstrukci-
jos, išliko neabejotinas abiejų bažnyčių stiliaus panašumas, leidžian-
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16 pav. kunigaikštis boguslavas Radvila. 
1654 m. J. D. Šulcas 

17 pav. Veisiejų bažnyčios pagrindinis fasadas
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tis įtarti, kad tai to paties laikotarpio darbas, kurį sukūrė Radvilų ar-
chitektai. Daug panašumo yra žvelgiant ir į Visų šventųjų bažnyčios 
pagrindinį fasadą Vilniuje, Rūdninkų gatvėje (1620–1631). Ji taip pat 
trinavė, bazilikinės erdvės.

Radvilos buvo dideli meno mecenatai ir turėjo sukaupę daugybę 
meno turtų. Jų mecenatystės pavyzdžiu gali būti ir seniausias Lietuvos 
grafikos portretų rinkinys – XVII amžiaus Radvilų portretų albumas. 
Graviravimui parengti grafiniai portretai atkuria tapytų Radvilų gimi-
nei priklausiusių portretų galeriją, kuri dabar yra išblaškyta po pasau-
lį. Apie tai gražiai pasakoja Laima Šinkūnaitė 1993 m. išleistame XVII 
a. Radvilų portretų albume (Kaunas: Šviesa, 1993), kitų tame amžiuje 
ir ankstesnėje lietuvių portreto istorijoje išleistų albumų neturime. Jis 
pirmasis mūsų grafikos istorijoje įamžino vienos stambios didikų gi-
minės asmenų atvaizdus. 1758 m. Mykolas Kazimieras Radvila Žuvelė 
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18 pav. Radvilų statydintos Nesvyžių bažnyčios pagrindinis fasadas
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(1702–1762), nuo 1744 m. LDK didysis etmonas ir Vilniaus vaivada, 
po šimtmečio  išleido analogišką Radvilų portretinių graviūrų rinkinį. 

1592 m. buvo išleista Jono Radvano, Lietuvos Didžiosios Ku-
nigaikštystės Renesanso epochos poeto, herojiškas lotyniškas epas 
„RADVILIADA, arba giesmė apie gyvenimą ir garsiausius žygius am-
žino atminimo šviesiausiojo kunigaikščio Mikalojaus Radvilos, Jurgio 
sūnaus, Dubingių ir biržų kunigaikščio, Vilniaus vaivados, LDK ka-
riuomenės narsiausio etmono ir t. t.“. Pateiksiu epo ketvirtos dalies iš-
trauką, kuri aprašo Radvilų meilę, nuopelnus ir pasiaukojimą tėvynei: 

„Radvila, to, ką davei ir tėvynei, ir savo karaliui, –
žmonės kalbėjo, – gana, nes laimėjimų tau vadovaujant
pelnėme tiek, kad vargu ar begalim visus suskaičiuoti!
Vyre, savęs pagailėk, užteks jau vargų begalinių!“ 
 
Žodžiai draugų Radvilos neįtikina: meilė tėvynei laimi.

„Apsaugok mane, didingo Olimpo karaliau, – taria, – nuo šito! 
Na, ne! Nereikia, sidabrinių blakstienų man neužspaus
– tarp karių, legionams žmonių neprarandant, krisiu verčiau 

kaip karys
ar mirtis išvaduos iš šio kūno, rūpesčiuos dėl Lietuvos mane 

paskendusį radus!
Koks aš būčiau smagus ir kokią ramybę turėčiau, mirdamas 

taip!..<...>“
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SEINų APSKRITIES VEISIEJų VALSČIAUS 
GyVENTOJAI, Jų IŠPRUSIMAS  
IR ŠVIETIMO RAIDA IKI 1918 METų

1 pav. Veisės žemės I tūkstantmečio pr. Kr. laidojimo urnos 
iš dabartinio Paveisininkų piliakalnio kapinyno 

Veisiejų žemė savo prie-
šistorėje, II–IV amžiais, civili-
zacinės kultūros prasme turėjo 
gražių vystymosi laikų. Žymi 
mūsų mokslininkė archeologė 
Marija Gimbutienė tuos laikus 
vadino „aukso amžiumi“. Tų ir 
dar senesnių amžių pėdsakų – 
radinių – gausu Veisiejų areale ir 
pačiuose Veisiejuose, nors šiais 
laikais apie juos žinoma mažo-
kai. Po „sėkmės“ amžių buvo 
garbingi „piliakalnių amžiai“, 
kurie į mūsų genetinį kodą įra-
šė meilę gimtajai kalbai, papro-
čiams, savo kraštui ir tai neleido 
numirti mūsų dvasiai. Ši dvasia 
atgaivino tautos gyvybės šaltinį 
– jos etnosą, kalbą ir jos saugo-
toją valstybę.

Lietuvos teritorinis admini-
stracinis suskirstymas turi ilgą 
vystymosi istoriją. Pirminiame 
etape jis prasidėjo nuo bendruo-
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meninių žemių, pilių gyvenviečių ir kunigaikščių valdų, vadinamų ir 
matuojamų žemės terminu. Jų pirminė grandis buvo susiformavusios 
lauko bendruomenės žemės su savo kaimais. Ilgainiui žemės terito-
rijas imta vadinti valsčiais. Su valsčiaus pavadinimu pirminis terito-

2 pav. Veisės žemės pilaitės Veisiejuose teritorijoje (dabartinė dvarvietė)  
2009 m. rasta akmens amžiaus gyvenvietė su titnaginiais tų amžių įrankiais  
ir kitais dirbiniais 

3 pav.  Veisiejo ežeras prie Zapsės upės žiočių nuo Veisės pilies kalno  
(dabar Paveisininkų piliakalnis)
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rinis administracinis darinys ilgam įaugo į visus vėliau atsiradusius 
teritorinius darinius kaip pirminės pakopos teritorinis administracinis 
vienetas.

Istorija lėmė, kad 1253 m. liepos mėnesį Mindaugo rašytas dona-
cinis raštas Livonijos ordinui išplatino ir išgarsino prie Veisiejo ežero 
buvusį Sūduvos krašto etninės žemės bendruomenės centro Veisės 
vardą. Tai dabartinis Paveisininkų piliakalnis su 3,5 ha ploto senovės 
gyvenviete prie Veisiejo ežero.

Šis didžiulis ežeras šiaurės pietų kryptimi tęsiasi daugiau kaip 
12 km ir visais laikais traukė žmones savo grožiu, maisto atsargomis, 
patogiu susisiekimu girių krašte. Ežero vardas Veisiejis kildintinas iš 
šlapios pievos, balotų laukų, balotos, šlapios pakrantės, reikšminių 
prasmių, nes sūduvių ir prūsų veisa reiškia „balą, pelkę“ (V. M. IV,  
p. 199). Ilgainiui žemės centras pasikeitė iš Veisės pilies į išaugusį ka-
rališkosios medžioklės dvaro centrą Veisiejus. Čia ir šio dvaro valdose 
esančiuose kaimuose valsčiaus funkcijas atlikdavo dvaro valdytojas 
su savo pavaldiniais. yra žinoma, kad 1564–1791 m. aplink Veisiejus 
esančios teritorijos priklausė Trakų vaivadijos Trakų apskričiai. Joje, 
kaip ir visoje LDK, mokesčių rinkimo tikslais kartkartėmis buvo vyk-
domi dūmų surašymai.

Remdamiesi 1790 metų dūmų surašymo Trakų apskrityje duome-
nimis, galime hipotetiškai apskaičiuoti gyventojų skaičių ir Veisiejų 
valsčiuje. 1790 m. Trakų apskrities teritorijos gyventojų tankumas 
buvo 12,9 žm./km2. Taigi, palyginus su dabartine Veisiejų seniūnijos 
teritorija (157 km2), paaiškėja, kad 1790 m. Veisiejų valsčiuje galėjo 
gyventi apie 2025–2100 gyventojų, neskaičiuojant Veisiejų miestelio 
gyventojų, kuriame, 1790 m. duomenimis, galėjo gyventi apie 480–
500 žmonių. 

Aštuonioliktasis amžius buvo lemtingas Abiejų Tautų Respu-
blikai. Po antrojo ATR padalijimo 1792 m., netekus didelės valsty-
bės teritorijos dalies, reikėjo iš naujo atlikti administracinį teritorinį 
padalijimą. Todėl Gardino seimas 1793 m. lapkričio 23 d., paskutinę 
savo darbo dieną, suskaidė Trakų vaivadiją ir iš jos pietinių žemių bei 
nedidelės dalies Vilniaus vaivadijos vakarinių žemių įkūrė Merkinės 
vaivadiją, iš kitų žemių – Gardino.

Įkurtoji Merkinės vaivadija buvo padalinta į tris žemes (apskri-
tis): Merkinės, Prienų ir Eišiškių, kurios buvo paskirstytos į parapijas 
(graikų „paroikia“ – sritis; mažiausias katalikų bažnyčios adminis-
tracinis vienetas; religinė bendruomenė). Merkinės žemei (apskričiai) 
priklausė: Alytaus, Daugų, Lazdijų, Leipalingio, Liškiavos, Liubavo, 
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Merkinės, Metelių, Miroslavo, Nemunaičio, Punsko, Rudaminos, Seiri-
jų, Sienevo, Šventežerio, Veisiejų, Vižainio parapijos (valsčiai). Mer-
kinės vaivadija egzistavo tik 1793–1794 metais. Prasidėjus 1794 m. su-
kilimui, šis teritorinis administracinis pertvarkymas buvo panaikintas. 

4 pav. Veisiejų kraštas 1795–1800 Prūsijos žemėlapyje. Jo dešiniajame kampe 
matyti trilypė Nemuno kilpa prie Gerdašių. Iki kilpų ištiesinimo čia veikė 
Liškiavos dvaro Veisiejų rūmelių muitinė. Čia ėjo „Skomanto“ kelio  
Mindaugo kelionių trasos į Gardiną

Jau merdint Abiejų Tautų Respublikos (ATR) valstybei, pasku-
tinis seimas, posėdžiavęs 1793 06 21–1793 11 23, nusprendė įvykdyti 
naują teritorinę administracinę pertvarką. Jos metu buvo panaikinta 
1791 m. gegužės 3 d. priimta konstitucija, grąžinta Nuolatinė komi-
sija prie karaliaus, susidedanti iš 36 seimo deleguotų narių, paskelbta 
apie kariuomenės sumažinimą. Tačiau svarbiausia, Rusijos imperijos 
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ir Prūsijos karalystės karinėms jėgoms spaudžiant, seimas sutiko su 
valstybės antruoju padalijimu ir jos teritorijos aneksija.

Vienokių ar kitokių teritorinių administracinių reformų atvejais 
valsčiai, kaip valstybės pirminė teritorinė administracinė grandis, iš-
likdavo, nes jie vykdė pirmines valstybės ir gyventojų ryšio funkcijas, 
rinko mokesčius, sprendė gyventojų tarpusavio ginčus ir pan. Istorija 
lėmė, kad Lietuvai ir jos gyventojams teko patirti svetimųjų valdymą 

5 pav. Augustavo–Suvalkų, Seinų, Kalvarijos ir Marijampolės apskritys Lenkijos 
karalystėje
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visuose lygiuose. Veisiejų valsčiui, jo gyventojams po Abiejų Tautų 
Respublikos sunaikinimo teko išgyventi net trijų valstybių sukurtų 
naujų teritorinių administracinių darinių-valsčių valdymo įvairovę, 
tai: Prūsijos karalystės Naujosios Rytų Prūsijos provincijos Vygrių 
apskrities, Napoleono sukurtos Varšuvos Kunigaikštystės Lomžos 
departamento Seinų distriko-pavieto, Lenkijos karalystės Augustavo 
vaivadijos Seinų apskrities ir nuo 1867 m. – carinės Rusijos Suvalkų 
gubernijos Seinų apskrities.

Sūduvos etninių žemių dalis Suvalkų gubernijoje ilgą laiką buvo 
kongresinės Lenkijos karalystės apleistas, užmirštas kraštas. Carinei 
Rusijai po 1830 m. sukilimo juridiškai naikinant, o vėliau ir visai li-
kvidavus karalystės statusą, Suvalkų gubernijos ekonominė padėtis 
mažai pakito. Tik dabar ji tapo Rusijos imperijos ekonomiškai apleistu 
pakraščiu, kurio beveik visa ekonomika ir socialinis gyvenimas rėmėsi 
žemės ūkiu ir miškų eksploatacija. Krašte 1807 m.  įsitvirtino Napole-
ono teisynas. Napoleono kodeksu buvo panaikinta valstiečių baudžia-
va, jie tapo laisvais žmonėmis be nuosavybės teisių į žemę. Visu šim-
tmečiu anksčiau nei Kauno ir Vilniaus gubernijose rėžinė žemėnauda 
transformavosi į pažangesnę žemėnaudą, į smulkiasklypę vienkieminę 
sistemą. Daugelis kaimų buvo išskirstyta į vienkiemius 1820–1864 m., 
žemvaldžiams pereinant prie žemės rentos-činšo.

Sūduvos valstiečių gyvenimo sąlygos gubernijoje tapo geresnės 
nei kitų Lietuvos valstiečių po to, kai 1864 m. caras Aleksandras II 
visus Lenkijos karalystės valstiečius be išpirkos pripažino jų valdo-
mos žemės savininkais. Dabar jie galėjo daug veiksmingiau reikšti 
savo iniciatyvą, formavosi rinkos ūkis. Šios lietuviškos Sūduvos dalies 
(Marijampolės, Kalvarijos, Naumiesčio, Vilkaviškio, Suvalkų ir Seinų 
apskričių) kaimai daug sparčiau vystėsi ne tik ekonomiškai, bet ir kul-
tūriškai, greičiau sąmonėjo tautiškai, ugdė savo inteligentiją, stiprėjo 
visuomeniškai. Gubernijoje 1905 m. apie 40 % visos dirbamos žemės 
priklausė dideliems 16,8–50 hektarų valstiečių ūkiams.

Pirminė žemės ūkio reformos stadija nebuvo lengva. buvę stam-
būs dvarai, staiga netekę daug darbo rankų, labai sumažino pasėlių 
plotus, sumažėjo gyvulių skaičius ir dvarų pagalbiniai verslai – žemės 
ūkio produktų pirminis apdirbimas. Suvalkų gubernijoje pradėjo trūk-
ti maisto produktų, atsirado nemažai bedarbių. Apie sunkią ekonomi-
nę padėtį rašoma gubernijos kreipiniuose į Rusijos caro kanceliariją. 
Atsižvelgiant į prašymus, gubernijai buvo skirta maisto produktų, lėšų 
viešiesiems darbams organizuoti, pirmiausia rengti ir gerinti esamus 
kelius.
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Panaikinus lažą, palivarkai, atsiradę Lietuvoje dar nuo valakų re-
formos, kaip ūkinis gamybinis vienetas transformavosi į gana pažan-
gius laukininkystės ir gyvulininkystės ūkius su pagalbiniais verslais: 
degtinės varyklomis, alaus bravorais, pieninėmis ir kitais. Jų lietu-
viškose gubernijos apskrityse buvo apie 915. Palivarkams, 1894 m. 
duomenimis, priklausė 22,5 % visos žemės nuosavybės, jie Suvalkų 
gubernijoje išliko iki pat Lietuvos žemės reformos 1922 m. 1905 m. 
majoratų dvarų (dvarai nedalijami, nepaveldimi padalijimo būdu) 
nuosavybei priklausė 21,8 % visos žemės.

Pagal Suvalkų gubernijos 1900 m. statistiniame kalendoriuje (Pa-
miatnaja knižka Suvalskoi guberniji za 1900 god, 362–391 p.) pateik-
tas žinias apie majoratinius, konfesinius ir privačius dvarus sužino-
me, kad Veisiejų valsčiuje buvo šeši privatūs dvarai. Jiems priklausė 
13 949 margai žemės, 119 arkliai, 379 stambūs ir 175 smulkūs raguo-
čiai. Deja, pateiktoje informacijoje nėra duomenų apie pasėlių plotus. 
Žemiau pateikiama lentelė apie 1900 m. Veisiejų valsčiuje veikusius 
dvarus su jų turtais ir dvarų savininkais: 

6 pav. Sunykusių Veisiejų dvaro rūmų  fasadų rekonstrukcijos eskizas

7 pav. Išlikęs Veisiejų dvaro vakarinis fligelis po restauracijos
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Apie valsčiaus teritorijoje buvusių dvarų valdose vykusius paki-
timus byloja 1907–1914 metais Lietuvoje vykdyta Stolypino reforma. 
Jos metu buvo įteisinti anksčiau neteisėtai pradėti kaimų skirstymai  
į vienkiemius, naikinta valakų reforma nustatyta žemėtvarka – rėžiai, 

1 
le

nt
el

ė

Ei
l. 

nr
.

D
va

ro
 p

av
ad

in
im

as

Valdo žemės
margais

Tu
ri 

gy
vu

lių

Kokiame
valsčiuje

Artimiausias
paštas

Atstumas  varstais

Sa
vi

ni
nk

o 
va

rd
as

, 
tė

va
va

rd
is

 ir
 p

av
ar

dė
(ž

va
ig

žd
ut

ė 
pr

ie
 p

av
ar

dė
s 

re
iš

ki
a,

 k
ad

 ji
s 

gy
ve

na
 d

va
re

)

Arklių

  Stambių rag.

Smulkių rag.

1
Ve

is
ie

jų
7 

63
1

49
14

9
85

Ve
is

ie
jų

K
ap

či
a.

12
Pe

tr
as

 G
ur

sk
i i

r E
d.

 M
or

av
sk

i

2
Le

sb
or

-b
ab

ra
i 

(Š
ili

nė
)

   
75

1
  2

-
 2

Ve
is

ie
jų

K
ap

či
a.

17
V

al
d.

 M
ar

ku
sa

 M
er

ki
nė

s 
ir

 k
t.

3
U

s. 
(s

od
yb

a)
 V

ei
-

si
ej

ai
   

  8
7

-
   

2
-

Ve
is

ie
jų

K
ap

či
a.

12
be

nj
am

in
 Z

or
. D

ys
ki

n*

4
K

au
kn

or
ia

i
1 

80
9

  4
  1

2 
10

Ve
is

ie
jų

be
rž

in
.

8
D

ov
id

 N
ac

. D
in

en
so

n 
ir 

kt
.

5
Lo

se
vi

či
ai

3 
13

7
46

18
1

40
Ve

is
ie

jų
be

rž
in

.
10

M
en

de
l L

ei
b.

 b
ra

m
so

n*

6
Pu

rv
iš

ki
ai

   
53

4
18

  3
5

38
Ve

is
ie

jų
K

ap
či

a.
18

A
le

ks
. K

ar
ib

ut
 D

aš
ke

vi
či

 *

Iš
 v

is
o:

 1
3 

94
9 

11
9 

37
9 

17
5

SEINų APSKRITIES VEISIEJų VALSČIAUS GyVENTOJAI ...



174

tarpurėžiai, laukų išmėtymas. Reformos metu vienkiemiais išskirstyta 
1 713 kiemų. Jeigu 1900 m. Veisiejų valsčiaus dvarui priklausė 13 949 
margų žemės, tai 1909 m. dvarų valdose liko 10 866 margai ir iš jų 
reikia atmesti 3 493 margus miškų, kurių 1900 m. dvarai neturėjo. be 
įvardintų šešių dvarų su jų gyvenvietėmis, į valsčiaus sudėtį įėjo 24 
įvairaus dydžio kaimai ir vienas Surenciškės vienkiemis.  

1904 m. duomenimis apskričiai priklausė 2 269 km2 teritorijos 
ploto, joje gyveno 99 300 gyventojų, vidutiniškai viename kvadrati-
niame kilometre gyveno 37,81 gyventojai, tuo tarpu gubernijos vidur-
kis buvo 50,79 gyventojų. Tai rečiausiai apgyvendinta gubernijos aps-
kritis, skirtumas siekė net 12,98 žm./km2, kurį galėjo lemti teritorijų 
miškingumo skirtumai. Apie 1900 m. beveik 60 % visų apskrities gy-
ventojų buvo lietuviai. Kitos dvi gausesnės tautinės gyventojų grupės 
buvo: lenkai (17,9 %) ir žydai (18,43 %). Išskirtinė Seinų apskrities 
ypatybė – didelė žydų tautybės gyventojų koncentracija miestuose 
ir stambiose gyvenvietėse, Seinuose ji sudarė 65,39 %, Lazdijuose –  
68,2 %, Veisiejuose – 75,27 %. 

Krašto gyventojams teko patirti gerokai didesnį nutautinimo poli-
tikos poveikį, palyginti su kitomis Lietuvos sritimis. Čia veikė dvigubi 
nutautinimo faktoriai – lenkų / rusų tautybės valdininkai visose val-
džios institucijose ir jų tendencingi siekiai lenkinti lietuvius etninėse 
žemėse tiek statistinių duomenų apskaitoje, tiek ir dvasiškai, veikiant 
per švietimą ir ypač – bažnyčią. Tų laikų bažnyčiose pamaldos buvo 
atnašaujamos tik lenkų kalba ir tik gerokai vėliau, apie 1905 m., lie-
tuviškose apskrityse buvo prieita prie lietuvių kalba sakomų pamoks-
lų. Reikia turėti omenyje, kad metrikacijos reikalus tvarkė bažnyčia, 
ir gimimo akto išdavimo metu kunigai lenkai nesivaržydami lenkino 
lietuviškas pavardes. Tam jie turėjo ir įrankį – ilgą laiką Kongresinėje 
karalystėje veikiantį įstatymą dėl valstybinės lenkų kalbos statuso gu-
bernijoje. Miestuose, civilizacinės kultūros centruose, kurie darė įtaką 
viso krašto socialiniams, dvasiniams ir politiniams procesams, gyven-
tojų daugumą sudarė ne lietuviai, o svetimos etninės, paprotinės kul-
tūros žmonės. Lietuvių miestuose tebuvo tik 9,24 %, o pagal 1897 m. 
gyventojų surašymo duomenis, gubernijos miestų gyventojų tautinėje 
sudėtyje lenkai sudarė  26,9 %, žydai – 40,08 % ir rusai – 15,35 %. Prie 
visų nutautinimo veiksnių dar pridėkime vaikų mokymą mokyklose 
tik lenkų kalba, vėliau – tik rusų, ir pajusime didžiulę, sunkiai įsivaiz-
duojamą nutautėjimo naštą, tekusią mūsų krašto tėvams ir jų vaikams.

Dar viena išskirtinė krašto ypatybė – tai Rusijos imperijos pasienis 
su Vokietijos imperija. Į pasienio teritoriją įėjo visos Sūduvos etninės lie-
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tuvių žemės kairiajame Nemuno krante, dažnai vadinamos Užnemune, 
kuriose buvo įsteigta Suvalkų gubernija. Šiame lietuviškų žemių, vaiz-
džiai tariant, pusiasalyje, susiformavusiame dar Varšuvos kunigaikš-
tystės laikais, tarp Nemuno ir Prūsijos karalystės rytinių sienų, Rusija 
visą šimtmetį iki pat 1914 m. karo laikė karinį kontingentą ir stiprino 
imperijos vakarinę sieną pagal to meto karinės strategijos planus – sta-
tė fortifikacinius įtvirtinimus, tiesė kelius. Čia Rusija įkurdino nemažai 
savo karinių dalinių ir jų dislokacijos vietose pastatė karinius miestelius.

To meto Rusijos karinėje strategijoje, kilus karui su Vokietija, 
Nemuno upė su prie jos įrengtais įtvirtinimais buvo laikoma patiki-
ma gynybos linija, o teritorija tarp šios linijos ir vakarinės sienos, Sū-
duvos žemės, buvo priskiriama gynybinės taktikos stabdomiesiems 
mūšiams. Toks kaimynų priešiškumas pradėjo reikštis, stiprėjant po-
litinei, karinei įtampai Europoje ir artėjant Pirmajam pasauliniam ka-
rui. Žinia, Veisiejuose, labiausiai nutolusiuose nuo valstybinės sienos 
ir magistralinių kelių, tai buvo kur kas mažiau jaučiama nei Suvalkų 
gubernijos pasienio apskričių valsčiuose. Vėliau dėl šios Veisiejų vals-
čiaus geografinės padėties gyventojus aplenkė didžiausios Pirmojo pa-
saulinio karo baisenybės. 

Etnologas Eduardas Volteris 1889–1896 m. sudarė Suvalkų gu-
bernijos gyvenamųjų vietovių gyventojų etnografinius sąrašus. Juo-
se yra sukaupta daug informacijos apie Veisiejų valsčiaus kaimus, 
jų gyventojus, tautybę, tarpusavyje vartojamą kalbą (šnekamąją 
kalbą), gebėjimą skaityti ir rašyti. Rengdamas šį darbą naudojausi 
minėtais sąrašais, į sudarytą lentelę papildomai įtraukiau 1885 m. 
sausio 1 d. gyventojų pasiskirstymą pagal valsčiaus kaimus, siek-
damas pasiaiškinti valsčiaus gyventojų kitimą per dešimtmetį. Taigi 
pateikiamos Veisiejų valsčiaus apgyvendintos vietos, jų gyvento-
jai 1885 01 01 ir 1889–1896 m. ir jų pasiskirstymas pagal kaimus, 
tautybę, šnekamąją kalbą, mokėjimą skaityti ir rašyti rusiškai arba 
lenkiškai. Deja, E. Volterio Veisiejų valsčiaus sąrašų skiltyje „lietu-
viškai mokančių skaityti ir rašyti“ nėra fiksuota nė vieno žmogaus, 
todėl sudarydamas nurodytą lentelę šią grafą praleidau (žr.  lentelę). 
Kodėl E. Volterio sąrašuose – nei kaimuose, nei Veisiejuose – neat-
sirado nei vieno žmogaus, mokančio „skaityti ir rašyti“ lietuviškai, 
kai pagal sąrašus net 71,2 % visų gyventojų buvo lietuviai. Atsakyti 
į šį klausimą trumpai, be platesnio konteksto su to laikmečio švieti-
mo, kultūros raida, sunku. Todėl nuosekliai pabandysime pažvelgti  
į to meto švietimo, kultūros raidos procesus krašte ir ieškosime atsa-
kymų į kilusius klausimus.  
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2 lentelė. Veisiejų valsčiaus gyventojų 1885 ir 1889–1896 m. statistikos duomenys

Eil. 
nr.

Apgyvendintos
vietos pavadinimas 
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Tarp jų pagal tautybes
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1 Veisiejų dv. miestelis 2308 2394 588 1802 4
2 Aradninkų km.     93       95   89      6
3 Aukštadv.–Marjanavo     95     98   66     32 
4 babrų  km.   355   368  265     81 22
5 brinių km.   175   190  138     52
6 Čivonių–Losevičių k.   168   173  173
7 Čivonių–Mereckių k.   155   160  160
8 Galstų palivarkas     22     24    24
9 Gervelių km.     36     36     36
10 Gudelių km.   254   268  268
11 Jakonių km.    51     54    54
12 Kailinių km.    93      96    96
13 Kalėdiškių km.    35       36     - 36
14 Kalvelių km.  280  290  264    26
15 Klepočių km.  220  230  225      5
16 Laibogalių km.  184  188  188
17 Losevičių palivarkas  199  199  199
18 Paliūnų km.  173  179  179
19 Paterių km.  140  143  143
20 Paveisiejų km.  168  174  174

21 Paveisininkų palivark.    46    43    43
22 Pazapsių km.  356  352  331    21
23 Petroškų km.  357  366  352    14
24 Purviškių palivarkas    26    26    26
25 Radvilonių km.  169  180  180
26 Rūdos km.    93    94    94
27 Sapiegiškių km.  176  176  176
28 Smarliūnų km.  204  205  203      2
29 Stankūnų km.    91    92    92
30 Surenciškės vienkiem.    17    16    16
31 Šadžiūnų km.  336  355  355

   Iš viso: 7075 7300 5197 2041   4 22 36
                                       Padidėjo:         3,2%
  
                                   Santykis procentais                                    

71,2
  %

28,0
  %

0,
3 

%

0 
,4

9 
%
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Šnekamoji kalba Moka skaityti ir rašyti

lie
tu

vi
ų

le
nk

ų

ru
sų
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ų
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ių

žy
dų

ru
si

šk
ai

le
nk

iš
ka

i

208 350  4 30 1802 18 75
  89       6   -   3
  66     32   2   3
265 22     81   2   4
138     52   3   5
173   1    2
160   4   6
  24   -   2
  36   -   1
268   2   2
  54   2   3
  96   2   4
   - 36   1   1
264     26   8  12
225       5   3     8
188   3   -
199   4   6
179   4   8
143   3   7
174   3   8

  43   3   4
331     21   5     12  
352     14 10 22
  26   3   4
180   2   3
  94   3   5
176   2   3
203       2   5  12
  92   2     2
  16   -   -
355  10  15

4817 386 26 - 30 2041 110 241

94,6
  %     

100
  %

Viso: 351
arba 4,82%
raštingų

Eil. 
nr.

Apgyvendintos
vietos pavadinimas 

1 Veisiejų dv. miestelis
2 Aradninkų km.
3 Aukštadv.–Marjanavo 
4 babrų  km.
5 brinių km.
6 Čivonių–Losevičių k.
7 Čivonių–Mereckių k.
8 Galstų palivarkas
9 Gervelių km.
10 Gudelių km.
11 Jakonių km.
12 Kailinių km.
13 Kalėdiškių km.
14 Kalvelių km.
15 Klepočių km.
16 Laibogalių km.
17 Losevičių palivarkas
18 Paliūnų km.
19 Paterių km.
20 Paveisiejų km.

21 Paveisininkų palivark.
22 Pazapsių km.
23 Petroškų km.
24 Purviškių palivarkas
25 Radvilonių km.
26 Rūdos km. 
27 Sapiegiškių km.
28 Smarliūnų km.
29 Stankūnų km.
30 Surenciškės vienkiem.
31 Šadžiūnų km.

   Iš viso:
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Paaiškinimai:
Lentelėje, skirtingai nei E. Volterio sąrašuose, apgyvendintos vietos (kaimai ir 
kitos) surašytos abėcėlės tvarka, kartu kaimų vardų rašyba taisyta remian-
tis 1923 m. Lietuvos gyventojų surašymo vardynu. Lentelėje atsisakyta vie-
tovių geografinės padėties aprašymo ir valsčiaus sąraše buvusių neužpildytų 
skilčių, tarp jų ir „mokančių skaityti ir rašyti lietuviškai“, nes jos nebuvo už-
pildytos. Kaip minėta, lentelė papildyta 1885 01 01 gyventojų pasiskirstymo 
pagal kaimus duomenimis, remiantis 1887 m. gubernijos išleista „Pamatnaja 
knyžka“. Lentelės paskutinėje eilutėje-suvestinėje pateikti mokančių skaity-
ti ir rašyti gyventojų santykiniai dydžiai procentais yra autoriaus apskaičiuoti.

Galima teigti, kad pateikti duomenys atskleidžia gana tolygų ir 
ramų valsčiaus gyventojų gyvenimo būdą, nes per beveik dešimtmetį 
valsčiaus kaimuose gyventojų padidėjo tik 139 žmonėmis. Gyvenimas 
čia tekėjo pagal gamtinį ciklinį metų laikų kalendorių, grindžiamą gi-
liomis susiklosčiusiomis tradicijomis, tvirtai suaugusiomis su savo tė-
viške, savo ūkiu, su įgytų amatų išmanymu ir gerais kaimyniniais bei 
giminystės ryšiais.  

Visame valsčiuje 1896 m. gyveno 7 300 žmonių. Pagal tautinę 
sudėtį pagrindinę gyventojų dalį sudarė lietuviai – 71,2 %, kur kas 
mažiau buvo žydų – 28 %, sentikių rusų surašyta 22 asmenys ir  
36 mozūrai. Lenkų tautybės gyventojų Veisiejų valsčiuje nei 1885 m., 
nei 1896 metais nebuvo, nors pagal šnekamąją kalbą (namų kalbą) 
net 350 miestelio gyventojai nurodė, kad vartoja lenkų kalbą, dar kiti  
(30 miestelio gyventojų) teigė, kad vartoja vokiečių kalbą. Pateikti 
duomenys kelia tam tikrų abejonių dėl tautinės gyventojų sudėties 
duomenų tikslumo. Tačiau, matyt, jie negali būti tvirtu argumentu nei-
giant gyventojų tautinės sudėties duomenis, nes gyventojo valia buvo 
save laikyti lietuviu, nors šeimoje kalbėta lenkiškai. Tas pats pasaky-
tina ir apie vokiečių kalbą.

Pagal pateiktus valsčiaus gyventojų statistinius duomenis net 
trečdalis visų valsčiaus gyventojų, 2 394 žmonės (32,80 %), gyve-
no Veisiejuose. Tai išskirtinė Veisiejų ypatybė, nes Seinų apskrityje  
1904 m. miestuose gyveno tik 6 %, visoje Suvalkų gubernijoje – 13,64 %.

Tokie statistiniai skirtumai atsiranda todėl, kad pagal carinės 
Rusijos nuostatas prie miestų kategorijos buvo priskiriami visi ap-
skričių centrai ir miestai, turintys ne mažiau kaip 10 000 gyventojų. 
Miestais buvo laikomos taip pat gyvenvietės, kuriose buvo sudaryti 
jų magistratai, kitaip sakant, „iš valdžios malonės“ įteisinti į miesto 
statusą. Vadovaujantis minėta nuostata prie miestų kategorijos nebu-
vo priskirta daug mūsų krašto stambių gyvenviečių, kurios anksčiau 
turėjo miesto statusą. Pagal šią nuostatą, iš miestų kategorijos iškrito  
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21 miestas ir miestelis, kurie buvo nurodomi Varšuvos kunigaikštystės 
Lomžos departamento 1808 m. statistikoje, tai: balbieriškis, Lazdijai, 
Liudvinavas, Seirijai, Simnas, Pilviškiai, Punskas, Prieraslis, Veisiejai, 
Vištytis, Vižanis ir kiti. Visi tokie miestai-miesteliai buvo vadinami 
„zaštatni gorod“, t. y. „sunykęs miestas, nebe apskrities miestas-cen-
tras, provincijos miesčiukas“. Neįtrauktuose į statistiką miestuose ir 
miesteliuose toliau galėjo gyventi apie 30–35 tūkst. žmonių. beveik 
visi nepatekę į statistiką miesteliai buvo tapę gminų (valsčių) centrais. 
Jų gyventojų užsiėmimas daug kuo panašėjo į nedidelių apskričių cen-
trų miestų gyventojų gyvenimo būdą. Tiesa, juose buvo mažiau išsi-
vysčiusi prekybos sfera, švietimo tinklas, mažiau buvo caro valdžios 
valdininkų. Tokia gubernijos miestų statistika nevisiškai atspindėjo 
krašto urbanizacijos laipsnį, tikrąjį gyventojų pasiskirstymą į kaimo ir 
miesto gyventojus, kartu joje atsispindėjo paslėpta valdžios politika – 
kraštą ir toliau laikyti žemės ūkio kraštu, kuris toliau maitintų armiją 
ir nereikalautų investicijų miestams ir jų infrastruktūrai vystyti. 

Pagal gyventojų skaičių Veisiejus pagrįstai galima buvo priskirti 
miestų kategorijai, bet, remiantis carinės Rusijos valdžios nuostato-
mis, apie kurias rašyta aukščiau, jis buvo vadinamas kaimo tipo gy-
venviete (selenie). Suprantama, pagal tų laikų krašto ekonominį soci-
alinį išsivystymo lygį kraštas buvo mažai urbanizuotas, o gyvenimo 
būdas mažuose miesteliuose dar nebuvo atsiskyręs nuo kaimo gyveni-
mo būdo ir grindžiamas natūraliu ūkiu. Veisiejai 1885 m. buvo pusiau 
miestelis, pusiau kaimas, nes dalis jo gyventojų vertėsi tik žemės ūkiu, 
jie laikė 110 karvių, 24 jaučius, 70 arklių ir kitų gyvulių. Miestelyje 
buvo 88 sodybos, trys karčemos, girininko ir ežerų nuomininko namai. 
Po dešimtmečio, 1895 metais, miestelyje stovėjo du malūnai, spirito ir 
dervos varyklos. Tokią miestelio raidą lėmė visos gubernijos vystyma-
sis. Joje per raidos šimtmetį, trukusį nuo 1815 iki 1915 metų, neišsi-
vystė stambesnė pramonė, tuo pačiu neaugo miestai.   

Apie 1900 metus Veisiejuose gyveno 2 394 žmonės, tarp jų 1 802 
buvo žydai, kurie sudarė daugiau kaip 75 % visų miestelio gyvento-
jų, galime manyti, kad beveik visi valsčiaus žydai gyveno miestelyje,  
o jeigu tiksliau, tai miestelyje gyveno 88,29 % visų valsčiaus žydų  
(žr. 2 lentelę). Tokią jų koncentraciją galima paaiškinti sena žydų tautos 
ypatybe – verstis prekyba, įvairiais smulkiais amatais, tarpininkavimu 
ir telktis į tautines savivaldos bendruomenes. Šią žydų bendruomenių 
ypatybę rodo ir visos Suvalkų gubernijos gyventojų pasiskirstymas 
pagal gyvenamąją vietą – 49,92 % visų gubernijos žydų gyveno mies-
tuose.
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Kalbant apie žydų tautybės gyventojų koncentraciją Veisiejuose 
reikia bent trumpai paaiškinti, kad žydų koncentracija miestuose ir 
miesteliuose formavosi ne tik senos žydų tautos tradicijų pagrindu, bet 
ir įvairių valdžių taikomais žydų bendruomenių gyvenamosios vietos, 
jų narių verslo reguliavimais. Salomonas Atamukas knygoje Lietuvos 
žydų kelias nuo XIV a. iki XXI a. pradžios (p. 63), remdamasis Alfon-
su Eidintu, rašo, kad 1882 m. žydams buvo uždrausta Lietuvoje verstis 
žemės ūkiu ir gyventi kaime, todėl jie kėlėsi į perpildytus miestus ir 
miestelius. Juose žydai sugebėjo burtis į bendruomenes, kurios rūpi-
nosi jų tarpusavio sugyvenimu, amatų, verslo plėtra, mokyklų steigi-
mu, ryšiais su valdžios institucijomis ir su vietiniais gyventojais.

Žydai į Veisiejų istoriją yra įsirašę savo gražiais darbais ir gar-
siais žmonėmis. Jie čia buvo pirmieji vaistininkai, gydytojai, puikūs 
siuvėjai, kalviai, mūrininkai, stikliai, konditeriai, duonos kepėjai ir 
prekybininkai. Žodžiu, jie buvo glaudžiai susiję su miesteliu visomis 
prasmėmis – ekonomine, socialine, emocine, kultūrine ir paprasčiau-
siai – kasdienine buitimi. Veisiejai tapo jų gimtaisiais namais, jų tėviš-
ke ir tai tęsėsi nuo kunigaikščių Radvilų ir Mykolo Juozapo Masalskio 
laikų – kelis šimtmečius. Manau, daug čia gyvenusių žydų savo dar-
bais pelnė lietuvių pagarbą ir dėkingumą, bet labiausiai veisiejiškiai 
yra dėkingi Liudvikui Lazariui (Leizeriui) Zamenhofui, 1885 m. gy-
venusiam Veisiejuose. Jis, kuklus akių ligų gydytojas oftalmologas, 

8 pav. Liudviko Lazario Zamenhofo genealogijos medis, parengė Leonas Juozonis. 
Nuotraukos viršuje, per vidurį, yra užfiksuotas namas Veisiejuose, kuriame 
Zamenhofas baigė kurti Esperanto kalbos žodyną. Namas neišlikęs
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dovanojo Veisiejams tarptautinės kalbos esperanto gimtinės vardą ir 
Veisiejus amžiams įrašė į pasaulio istoriją.

Apie prastą Veisiejų valsčiaus gyventojų išprusimą rodo lentelėje 
pateikti duomenys. Iš visų 7 300 valsčiaus gyventojų tik 352 mokėjo 
skaityti ir rašyti arba tik 4,82 %  gyventojų buvo raštingi. Iš šimto gy-
ventojų mažiau nei kas penktas mokėjo skaityti ir rašyti. Tokia švieti-
mo būklė kelia slogias mintis apie apverktiną švietimo, kultūros būklę 
krašte ir prašyte prašosi platesnio paaiškinimo.

Kalbant apie Seinų apskrities Veisiejų valsčiaus gyventojų išpru-
simą, sąmoningai vartoju žodį išprusimas vietoje išsilavinimo, reiš-
kiančio „apsišviesti, išsilavinti“, nes jis geriau atspinti prieš pusantro 
šimto ir daugiau metų buvusią padėtį gyventojų švietime. Manau, kad 
ir E. Volterio sąrašuose esanti grafa „moka skaityti ir rašyti“ taip įvar-
dyta neatsitiktinai. Tais laikais švietimo padėtis buvo prasta, o nuoša-
liose vietose apie ją net nebuvo kalbų. Daugelis suaugusiųjų susipažino 
su raidynu ir pramoko skaityti užkampių mokyklėlėse, namuose, prie 
dvarų ar bažnyčių, konfesinėse sezoninėse mokyklose ir panašiai. Tais 
laikais mūsų tautiečiai Suvalkų gubernijoje, etninėse Sūduvos žemėse 

9 pav. Seinų apskritis 1914 m., žemėlapio viršuje Veisiejų valsčiaus Justinavo 
dvaro pastatas
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patyrė ypač skaudžių kultūrinių, dvasinių netekčių ir įvairių politinių 
nuoskaudų dėl dvigubos svetimųjų priespaudos. Tą rodo anksčiau len-
telėje pateikta negailestinga statistika ir ragina pasigilinti į Veisiejų 
valsčiaus gyventojų išprusimo, švietimo, kultūros – plačiąja prasme  – 
būklę, siekiant geriau suvokti to laiko krašto kultūros visumą. 

Taigi iš 7 300 valsčiaus gyventojų tik 351 žmogus arba tik  
4,82 % buvo šiek tiek pramokę skaityti ir rašyti, bet iš jų nebuvo nė 
vieno, galėjusio skaityti lietuviškai. Tokia situacija buvo 1900-ųjų 
metų pradžioje. Ar Veisiejų valsčius buvo išskirtinis?

Ieškodami atsakymų į šį klausimą, išnagrinėkime visos Seinų aps-
krities gyventojų išprusimo lygį valsčiuose (3 lentelė):
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1 Seinų 
miestas

5047    --    25   -- 2150 2175 43,09

2 Lazdijų 
valsčius

4132    -- 1575   --   525 2100 50,82

3 Miroslavo  5720  5225   128  --   116   224  4,26
4 Pakrovsko 7408        4   290        1   367    558   8,88
5 beržininkų 8301  4118   259    181  1939  2379  50,66
6 Metelių 4696  3765     69    --    118   187    3,98
7 Krasnovo 8067  7283   463    456    573 1492  26,56
8 Kapčia-

miesčio
5618  4867   228   --       47   275    4,89

9 Veisiejų 7300  5197   110   --    241   351    4,81
10 Seirijų 10144  7013   707    537   1134  2378  23,44
11 Krasno-

polio
 7307      76   102   --     242    344    4,71

12 Kudranų 6921  5840   109    240     305    654    9,45
13 Šventeže-

rio
7763  7108   173  1044      992  2209  28,46

14 Leipūnų 6684  6119   146      25       83    254    3,80
Iš viso Seinų 
apskrityje:
santykis  
procentais   

95108 56615 4384   2484   8795 15663  

 59,53  4,61    2,61    9,25  16,47

Šaltinis: Spiski naselionich mest Suvalskoi guberniji. Sankt Peterburg, 1901, p. 303.

KęSTUTIS SUbAČIUS



183

Lentelėje pateiktas Seinų apskrities gyventojų pasiskirstymas pa-
gal valsčius ir atskirai nurodomi lietuvių tautybės žmonės, bet reikš-
mingiausi joje – pagal valsčius pateikti duomenys apie gyventojų iš-
prusimą, t. y. gebėjimą skaityti ir rašyti atskirai rusų, lietuvių ir lenkų 
kalbomis. Pateikiami duomenys atspindi tų laikų krašto kultūros lygį 
pirmoje jo pakopoje – švietime, be kurio neįmanoma bet kokia žmoni-
jos pažanga. Siekiant geriau suvokti to meto švietimo būklę valsčiuje, 
manau, turime trumpai apžvelgti istorinę švietimo raidą Lietuvoje.

Iki Seimo 1773 metų spalio 14 d. nutarimo, Lenkijos–Lietu-
vos valstybėje švietimui vadovavo jėzuitų ordinas. Minėtu nutarimu 
valstybės švietimo reikalams tvarkyti buvo sukurta Edukacinė komi-
sija – valstybinė švietimo reikalų įstaiga. Jos paskirtis buvo perimti 
iš bažnyčios visą švietimą ir jį reformuoti, siekiant įvesti visuotinį ir 
privalomą visų luomų vaikų mokymą. Spėjama, kad tai buvo pirmoji 
Europoje pasaulietinė švietimo ministerija. Reformos iniciatoriai buvo 
Lietuvos kancleris J. L. Chrebtavičius ir Vilniaus vyskupas Ignotas 
Jokūbas Masalskis, didžiojo etmono Mykolo Juozapo Masalskio sū-
nus. Edukacinę komisiją sudarė 6 jos nariai ir komisijos pirmininkas 
vyskupas I. J. Masalskis. Komisija mokyklose įvedė gamtos ir tiksliųjų 
mokslų mokymą, vietoj lotynų kalbos – gimtąją kalbą, kuri vidurinėse 
ir aukštosiose mokyklose buvo lenkų kalba, lietuvių kalba buvo tik 
pradinėse mokyklose. Komisija padalino ATR į Lenkijos ir Lietuvos 
švietimo provincijas ir pastarąsias į 10 švietimo apygardų. Tačiau pra-
sidėjęs valstybės irimas neleido visiškai įgyvendinti Edukacinės komi-
sijos sumanytos švietimo reformos ir ji išsitęsė ilgiems metams.

Švietimo specifikos ryškesni bruožai pradėjo reikštis po trečiojo 
Abiejų Tautų Respublikos padalijimo ir mūsų kraštui patekus pradžio-
je į Prūsijos karalystės naujai sukurtą teritorinį vienetą – Naują Rytų 
Prūsiją, vėliau (1807 m.) – į Napoleono sukurtą Varšuvos kunigaikš-
tystę, kuri po Napoleono armijos pralaimėjimo buvo įjungta į Vienos 
kongreso sukurtą Lenkijos karalystę su karaliumi – Rusijos caro pa-
tikėtiniu. 

Prūsijoje dar 1737 m. buvo priimtas privalomojo mokymo įstaty-
mas. Prūsijos valdžia, susipažinusi su Sūduvos krašto mokyklų san-
dara, kuri smarkiai skyrėsi nuo Prūsijos mokyklų struktūros, pradėjo 
Naujos Rytų Prūsijos provincijos pertvarkymą nuo pradinių mokyklų. 
Jai rūpėjo aneksuotuose kraštuose, kuriuose gyveno lietuviai ar len-
kai, kuo veikiausiai sulieti juos į vienalytį valstybinį vienetą. Pradinė-
se mokyklose buvo stiprinamas vokiečių kalbos mokymas, o vidurinės 
mokyklos buvo verčiamos vokiškomis, suvalstybinant jas ir atimant 
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jas iš katalikų vienuolių. Tačiau visiškai šių planų įgyvendinti neleido 
naujas istorijos posūkis, atitolinęs suvokietinimo pavojų.

Sukūrus Varšuvos kunigaikštystę su jos valstybine lenkų kalba, 
buvo įsteigti Švietimo rūmai, nuo 1811–1812 m. pradėti vadinti Liau-
dies švietimo direkcija. 1807–1821 m. laikotarpiu įvairiai vadintų švie-
timo įstaigų vadovybei vadovavo žinomas lenkų švietėjas S. Potockis. 
Jis 1808 01 12 išleido potvarkį dėl miesto ir kaimo elementarinių mo-
kyklų (parapinių mokyklų termino buvo atsisakyta), kuriuo postula-
vo: Joks miestas, miestelis nei kaimas neturi likti be reikalingos sau 
mokyklos; sodžius, kuris pats neišgali išlaikyti mokyklos, prijungti-
nas prie artimiausios kitos mokyklos. Tokie junginiai sudarys moky-
klinę seniūniją arba parapiją, kurioje bus apytikriai 200 ūkininkų. 
Visi miesto ar kaimo gyventojai, nepaisant luomo, sudaro mokyklinę 
seniūniją. Mokyklos globa ir priežiūra priklauso tos seniūnijos tary-
bai arba mokyklos patronatui, kurį sudaro dvarininkas ar jį pava-
duojantis asmuo, parapijos klebonas, evangelikų pastorius (kur jis 
yra), burmistras arba vaitas ir vienas ar du vietos ūkininkai. Moky-
tojui turi mokėti visi ūkininkai ir gyventojai, kurie gyvena iš preky-
bos arba amato, arba iš žemės, tiek turintys vaikus, tiek bevaikiai, 
nepaisant luomo ir tikybos... Mokyklų patronatas surašys abiejų ly-
čių visų tikybų vaikus, kurie tinka eiti į mokyklą: mieste – nuo 6 metų, 
kaime – nuo 8 metų. Vaikai turi eiti į mokyklą tol, kol įgys reikiamų 
žinių, paprastai ligi 11–12 metų. Mokyklos dirbs ištisus metus su vie-
no mėnesio atostogomis nuo 8 ligi 11 valandos ir nuo 14 ligi 16 val. 
(W. Korotynski. Losy szkolnictwa w Krolestwie Polskim, Warszawa, 
106, p. 13).

Kaip matome, buvo bandoma eiti prie privalomo pradinio moky-
mo. Naujas pažangus savivaldos principas, tvarkant pradinį švietimą, 
buvo tam tikras demokratinis pradas, tačiau reakcinei visuomenės 
daliai jis pasirodė nepriimtinas, S. Potockis buvo nušalintas nuo va-
dovybės. 1821 m., motyvuojant sunkia valstiečių padėtimi, valstiečiai 
buvo atleisti nuo mokesčio mokyklai ir mokyklų skaičius tuojau ėmė 
mažėti. Per dešimtmetį pradinių-elementarinių mokyklų sumažėjo net 
118 ir 1830 m. visoje gubernijoje liko tik 38 tokios mokyklos su 1 534 
mokiniais. Lenkijos karalystės švietimo administracija visiškai neatsi-
žvelgė į lietuvių tautinius poreikius vaikus mokyti gimtąja kalba, todėl 
visas mokymas vykdytas lenkų kalba.

Dėl anksčiau minėtų ir ekonominių priežasčių šalia veikiančių 
elementarinių mokyklų žmonės stengėsi vaikus mokyti skaityti gim-
tąja kalba atskirai. Pirmosios žinios apie tokias „pakampių mokyklė-
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les“ aptinkamos 1820 m. Apie tai byloja pats Tatarė, baigęs 4 Seinų 
vaivadinės mokyklos klases, po 1831 m. pats mokęs dvaruose ir kaimo 
vaikus. Tokios mokyklėlės buvo vadinamos bakalorijomis, o valstiečių 
pasamdytas mokytojas-bakalorius dar vadintas direktoriumi (XIX a. 
antroje pusėje tuos mokytojus liaudis vadino daraktoriais). Paprastai 
bakalorius mokė vienos gausios šeimos arba kelių šeimų vaikus. Taip 
mokyti buvo pigiau, nes parapinių mokyklų tinklas buvo retas ir tė-
vams reikėjo vaikus apgyvendinti prie mokyklos, toli nuo namų, o tam 
reikėjo papildomų lėšų. 

Po 1830–1831 m. sukilimo švietimo sistemai pertvarkyti Lenkijos 
karalystėje buvo sudaryta speciali komisija. Mokyklose palikta dėsto-
moji lenkų kalba. Vaivadinės mokyklos pavadintos gimnazijomis su  
8 klasėmis, kurių keturios pirmosios atitiko apskritinių mokyklų kur-
są. V klasė buvo kartojamoji, trys paskutinės – dviejų profilių: filolo-
ginio ir techninio. Vėliau vietoje techninio profilio termino 1840 m. 
reforma įvedė realinio profilio mokyklų – realinių mokyklų pavadini-
mą. Jų turėjo būti žymiai daugiau nei filologinių apskritinių mokyklų, 
ruošusių mokinius gimnazijoms. Nuo 1833 m. rusų kalba mokyklose 
tapo privaloma.

1861 m. panaikinus Varšuvos švietimo apygardą ir įkūrus Lenki-
jos karalystėje autonominę Religijų ir švietimo komisiją, 1862 m. vėl 
buvo pertvarkyta švietimo sistema: apskrities mokyklos suskirstytos 
į bendrąsias, specialiąsias (vietoje realinių) ir pedagogines arba semi-
narijas. bendrosios apskrities mokyklos turėjo keturias klases ir penk-
tą kartojamąją.

Nors šio darbo tema yra Veisiejų valsčius ir jo gyventojai, gyven-
tojų išprusimas glūdi ne tiek pačiuose Veisiejuose, kiek visoje to meto 
carinėje imperijoje ir arčiausiai Veisiejų gyventojų esančioje Suvalkų 
gubernijoje, kurioje, E. Volterio teigimu, 59,53 % visų jos gyventojų 
buvo lietuviai. Tačiau, remiantis E. Volterio etnografinių vietovių su-
rašymo sąrašais, Seinų ir Lazdijų miestuose nebuvo surašyta nė vieno 
lietuvio. beje, ir pagal Visuotinio 1897 m. Rusijos gyventojų surašymo 
duomenis, Seinų apskrityje lietuvių gyveno beveik tiek pat – 59,71 %. 
Neišsiplėsdami į visos gubernijos kultūros ir jos dalies švietimo būklės 
apžvalgą, pabandykime pasiaiškinti, kodėl Seinų apskrityje, Seinų ir 
Lazdijų miestuose, pagal gyventojų surašymo sąrašus, visiškai nebu-
vo surašyta lietuvių tautybės gyventojų, ir ar iš tikro jų ten nebuvo, o 
Veisiejų valsčiuje pagal etnografinius sąrašus nebuvo nei vieno lenko?

Kaip žinia, didžiojoje dalyje gubernijos kanceliarijų, įskaitant ir 
jų statistikos padalinius, eiliniais darbuotojais dirbo lenkų tautybės 
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žmonės, kurie nuo Liublino unijos laikų buvo užsikrėtę ideologine 
nuostata „viena tauta – viena valstybė“ ir jos neatsisakė nei Kongre-
sinės Lenkijos karalystės metais, nei vėliau. Tokie darbuotojai tvarkė 
gyventojų apskaitą, jie teikė duomenis ir E. Volterio sąrašams. Manau, 
tai, nors ir labai apibendrintai, paaiškina gyventojų apskaitos pagal 
tautybę duomenų būklę visoje gubernijoje ir Seinų, Lazdijų miestuose, 
kuriuose neužfiksuota nei vieno lietuvio, o Suvalkų mieste, iš 19 550 
surašytų gyventojų, lietuvių užfiksuota tik 102 žmonės. Trumpai ta-
riant, tampa akivaizdu, kad lenkų valdininkai vykdė Lenkijos politikų 
užsakymą gyventojų statistikos priemonėmis polonizuoti etnines Lie-
tuvos žemes. Tokia statistika lenkų politikų buvo panaudota Paryžiaus 
taikos konferencijoje, atimant etines Lietuvos žemes. 

Tačiau kai paliečiame gyventojų išprusimo lygį, reikalai žymiai 
sudėtingesni. Pirmiausia kardinaliai pradeda skirtis šaltinių statis-
tikos duomenys. Iš Visuotinio 1897 m. Rusijos gyventojų surašy-
mo duomenų galima spręsti, kad Suvalkų gubernijoje 37,36 % visų 
gyventojų buvo „mokinęsi“ – ėję mokslus (buvo išprusę), pasak  
E. Volterio, mokėjo „skaityti ir rašyti“. Tokie gyventojai pagal tautybes 
skirstėsi taip: išprususių lietuvių buvo 33,16 %, lenkų – 41,5 %, rusų –  
35,71 % (Statistinės žinios apie Lietuvą ligi karui 1914 m., Kau-
nas, 1919 m., p. 55, lentelė Nr. 11). Nurodyto šaltinio 76 puslapyje, 
3 lentelėje pateikiami 1911 m. duomenys apie: „1000-iui bendro gy-
ventojų skaičiaus ėjusių mokslą tenka“, tarp jų Suvalkų gubernijoje 
1000-iui gyventojų teko vidutiniškai 392 asmenys, ėję mokslus. Tuo-
met tokios kategorijos „ėjusių mokslą“ gyventojų gubernijoje buvo  
(392x704,8 tūkst. gubernijos gyvent.) 276 281 žmogus ir tai suda-
rė 39,2 % visų gubernijos gyventojų. Kaip matome, skirtumas tarp 
1897 m. gyventojų surašymo duomenų, 37,36 %, ir 1911 m. išvestinių 
duomenų yra tik 1,84 %, tai statistiškai priimtinas nuokrypis, turint 
mintyje beveik 14 metų skirtumą. Tačiau pagal E. Volterio sąrašus, 
Suvalkų gubernijoje 1889 m. „mokančių skaityti ir rašyti“ gyventojų 
buvo tik 21,4 % ir pagal išprusimą gyventojai skirstėsi taip: lietuviškai 
mokančių skaityti ir rašyti buvo tik 9,22 %, skaičiuojant visus lietu-
vių tautybės gyventojus Suvalkų gubernijoje, atitinkamai lenkiškai – 
48,71 %, rusiškai skaitė ir rašė 43 549 žmonės, t. y. 1,53 karto daugiau 
nei buvo pačių rusų ir baltarusių gyventojų skaičiuojant kartu.

Kokia gali būti išvada, kai gyventojų išprusimo duomenys, pa-
lyginti su 1897 m. visuotinio gyventojų surašymo ir 1889 m. Volterio 
parengtais sąrašais, skiriasi beveik 16 % (37,36–21,4). Pirmoji išvada 
– tai tikra painiava. Antra, manau, kad, sudarant 1897 m. visuotinio 

KęSTUTIS SUbAČIUS



187

gyventojų surašymo lapą ir formuluojant jame gyventojų išsilavini-
mo lygio klausimą, paimta labai neapibrėžta klausimo forma „moki-
nes“. Panaši padėtis ir su E. Volterio sąrašų klausimu „moka skaityti 
ir rašyti“. Galima galvoti, kad toks neapibrėžtumas leido „pagražinti“  
1897 m. carinės Rusijos visuotinio gyventojų surašymo statistiką ir 
valdžiai kalbėti apie jos nuopelnus vystant švietimą, vadinasi, ir kultū-
rą aneksuotoje Sūduvoje. Antroji – sistemingas ir kryptingas lietuvių 
kalbos, svarbiausio tautą apibrėžiančio, tautą jungiančio ryšio naikini-
mas. Todėl reikėjo tik stebėtis, kad ir tokioje aplinkoje atsirado 9,22 % 
lietuvių, kurie mokėjo skaityti ir rašyti lietuviškai. Juk tiek Varšuvos 
kunigaikštystėje, tiek Lenkijos karalystėje valstybinė kalba buvo len-
kų, mokyklose – lenkų, bažnyčiose – lenkų, viešojoje erdvėje – lenkų 
kalba. Prie lietuvių kalbos slopinimo prisidėjo ir 1834 m. įvestas pri-
valomas mokymas rusų kalba, tačiau lenkams buvo padaryta išimčių 
ir mokyklose paliktos lenkų kalbos pamokos. 1864 m. rugsėjo mėnesį 
buvo patvirtinti nauji Lenkijos karalystės pradžios mokyklos nuos-
tatai, parengti rusų mokslininko ir visuomenės veikėjo A. Hilferdin-
go, nuo 1863 m. jis buvo Valstybės tarybos valstybinio sekretoriaus 
Lenkijos karalystės reikalams N. Miliutino padėjėjas. Pagal pradžios 
mokyklų nuostatus, ne lenkų tautybės gyventojai bei lietuviai galė-
jo steigti atskiras pradžios mokyklas ir jose mokyti gimtosios kalbos. 
A. Hilferdingas į istoriją įėjo kaip aršus Lietuvos rusinimo ideologas. 
buvo priimtas jo siūlymas vietoje lotyniško raidyno įvesti slavišką. 
Ilgai laukti nereikėjo ir 1865 m. rusų valstybėje buvo uždrausta leisti 
ir pardavinėti lietuviškus leidinius lotyniškomis raidėmis.

Jonas Reitelaitis Veisiejai//Tauta ir žodis (p. 296–304) skyriuje 
„Švietimas ir gyventojų susipratimas Veisiejuose“ pateikia nemažai 
istorinių žinių apie Veisiejų pirmųjų mokyklų atsiradimą. Jos yra pa-
remtos bažnyčios vizitacijos inventoriais ir J. Reitelaičio išvadomis, ku-
rios, deja, ne visos gali būti priimtos. Tai liečia jo norą susieti pirmosios 
mokyklos atsiradimą su 1526 m. Slucko kunigaikščio Jurgio užrašy-
mais Veisiejų bažnyčiai. Tačiau tai negali būti tapatinama su dabartinių 
Veisiejų geografine vieta, nes tai yra visai kita vieta, senovėje vadinta 
Veisiejų rūmais. Kartu, kaip galima spręsti iš labai ilgai trukusios baž-
nyčios statybos istorijos, Veisiejuose vyko ilga katalikų konfrontacija su 
evangelikais reformatais ir tai turėjo įtakos švietimo raidai. 

J. Reitelaitis rašo: Tačiau, kai prie Radvilų liko iš bažnyčios visi 
turtai atimti, tai tada, be abejo, ir mokykla sustabdyta savaimi. Šis 
sakinys šiek tiek praskleidžia tylos uždangą apie Veisiejuose vykdytas 
evangelikų reformatų šalininkų ir jų pagrindinių rėmėjų Radvilų pa-
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stangas įtvirtinti šią religiją Veisiejuose. Žinia, reformatai pagrindine 
religijos plėtros priemone laikė giesmes ir žmonių mokymą rašto jų 
gimtąja kalba.

Kristupas Radvila (1585–1640) – Mikalojaus Radvilo Rudojo 
vaikaitis, Vilniaus vaivada, LDK didysis etmonas, apie 1615–1617 m. 
parengė planą jo dvarų valdose (Veisiejai taip pat priklausė Radvi-
loms buvusių evangelikų reformatų bažnyčių materialinei padėčiai 

pagerinti, numatė lėšų mokykloms statyti 
ir mokytojams bei mokiniams išlaikyti.) 
Tą planą pavedė realizuoti savo dvariškiui 
Saliamonui, įsakęs:

9. <...> Kiekvienas iš mano pavaldinių 
mano dvaruose <...> savo vaikus privalo 
atiduoti į mokyklas mokytis ne kur nors 
kitur, bet prie vietinių bažnyčių esančias, 
gresiant bausmei, kurią nustatys [S. Ri-
sinskis] kartu su ponais vyresniaisiais 
vietose. 

10. Prie kiekvienos bažnyčios, atsi-
žvelgiant į aplinkybes, parinkti senjorus, 
kurie bažnyčios poreikius tvarkytų ir rin-
kliavoms, jei kokia bažnyčiose bus, vado-
vautų, taip pat ministrus (evangelikų re-
formatų LDK bažnyčios kunigas), kurie 
mokyklas ir špitoles prižiūrėtų <...>.

12. Kad prie kiekvienos bažnyčios 
(pagal tai, kokie vietovės poreikiai būtų 

mokykla ir bakalauras, kuris mokytų vai-
kus mokslų, kiek jų amžius ir sugebėjimai leidžia, ir ypač dievobai-
mingumo, o pats mokytojas kad tai, ko vaikus mokys, ir mokėtų, ir 
darytų, kad tokiu būdu mokymas, susietas su pavyzdžiu, darytų di-
desnį efektą vaikams. (Lietuvos mokykla ir pedagoginė mintis XIII–
XVIII a. Istorijos šaltinių antologija. T. 1 , p. 169–170. Vilnius, 1994).

Manau, iš pateikto dokumento ištraukos galime suvokti, kodėl 
Radvilų valdų valsčiuose, 1889 m. E. Volterio sudarytų sąrašų duo-
menimis, aptinkame daugiausia gyventojų, mokančių skaityti ir rašyti 
lietuviškai (žr. 3 lentelę), būtent: Seirijų valsčiuje – 537 gyventojus, 
Šventežerio – 1 044, Krasnovo-Galinčių – 456.

Kalbėdami apie liuteronų mokyklas turime turėti omenyje, kad 
ir pačiuose Veisiejuose, Jono Reitelaičio ir jį kartojančio Jono To-

10 pav. Kristupas Radvila, Perkūno sūnus (1585–1640)
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toraičio duomenimis, buvo evangelikų reformatorių bendruomenė  
(J. Reitelaitis. 1928, p. 284 ir J. Totoraitis. 2003, p. 525–526), kuri ga-
lėjo būti įsteigusi savo parapinę mokyklą, turėjusią parengti jaunimą 
įžegnojimo apeigai. Jos metu be tikybinių žinių buvo patikrinamas ir 
gebėjimas skaityti. Tose vietose, kur buvo šių tikybų žmonių, ne tik 
kiekvienoje parapijoje, bet dažnai ir mažesnėse bendruomenėse buvo 
laikoma mokykla, nes mokymasis buvo beveik privalomas. 

yra dar viena priežastis, dėl kurios gyventojų išprusimo statistika 
neatitinka realijų – tai konfesinės žydų mokyklos. Jose besimokan-
tys ar jas baigę vaikai nepatekdavo į apskaitą. Žydai nuo LDK lai-
kų gyveno kaip atskira tauta, laikydamasi savo tikybos, savo kalbos, 
savos gyvensenos ir bendruomeninės organizacijos. Tai lėmė žydų 
bendruomenių – kahalų atskirumas, jų uždarumas ir autonomiškumas. 
Trumpai paaiškinsiu apie kahalų (hebrajų kalba – kehila) struktūrą. 
Tai bendruomenės reikalus tvarkantis organas, sudaromas mažesnė-
se gyvenvietėse ir didesniuose miestuose, kuriuos jungė aukščiausias 
savivaldos sistemos organas Vaadas. Kahalams vadovavo 3–5 žmo-
nių renkami vyresnio amžiaus žydai, kurie paeiliui po mėnesį eidavo 
parnaso – vadovo (bendruomenės galvos) – pareigas. Taip pat buvo 
renkami: dajanai – teisėjai, teisėjų kolegijos nariai; gabajai – maldos 
namų, religinių mokyklų, labdaros įstaigų valdytojai; mašgiachai – 
tvarkos rinkose ir žydų kvartale prižiūrėtojai, sąskaitybos reikalų re-
vizoriai, turto vertintojai ir kiti. Kahalai turėjo savo maldos namus, 
teismus, mokyklas, skerdyklas, kapines, pirtis. Svarbus kahalų ekono-
minės bei finansinės veiklos institutas buvo chzaka (hebrajų k. – val-
dymas). Šis institutas leido kahalams kontroliuoti žydų verslo veiklą, 
padėti jiems išvengti savitarpio konkurencijos ir panašiai. Šios parei-
gybės nebuvo apmokamos, tai garbės reikalas (S. Atamukas. Lietuvos 
žydų kelias nuo XIV a. iki XXI a. pradžios. Vilnius: Alma litera, 2007, 
p. 30). Pagrindinis konfesinės mokyklos tipas buvo chederis (hebrajų 
k. cheder – kambarys; istoriškai – žemesnioji, pradinė religinė mo-
kykla), pačių tėvų išlaikomas, o bendruomenės lėšomis neturtingie-
siems buvo išlaikoma talmud-tora mokykla. Konfesinis mokslas buvo 
privalomas kiekvienam žydų tikybos nariui. Pirmojo laipsnio chederį 
pradėdavo lankyti 3–4 metų vaikai, čia jie turėjo išmokti hebrajiškai 
skaityti. Mokyklos būdavo nedidelės, po kelis vaikus. Kiekvienoje di-
desnėje bendruomenėje veikė aukštesnioji religinė mokykla – ješiva 
(hebrajiškai ješiva – sėdėti, sėdėjimas, posėdis, istoriškai – aukštes-
nioji religinė mokykla, seminarija). Spėjama, kad nemažoje Veisiejų 
žydų bendruomenėje-kahale taip pat veikė ne tik pirmo laipsnio che-
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deris, bet ir aukštesnioji konfesinė mokykla – ješiva. beveik visi žydų 
vyrai buvo raštingi. bent iki 1830 m. žydų konfesinės mokyklos jokių 
valstybinių švietimo organų nebuvo kontroliuojamos ir statistiniuose 
dokumentuose apie jas nieko neminima. 1831–1863 m. pradėtos steigti 
ir valdinės žydų mokyklos, kurių vedėjais, rusų kalbos mokytojais ski-
riami paprastai ne žydai. Į jas vaikus dažniausiai leisdavo varguome-
nė, o turtingieji išsisukdavo. Mokyklose dažnai būdavo įrašomi vaikai, 
kurie jų nelankė.

Jau minėtame Jono Reitelaičio darbe pateiktas 1783 m. Veisiejų 
bažnyčios vizitacijos inventorius, kuriame rašoma: Nei mokytojo, nei 
trobos mokyklai neturėdamas, kun. bažnyčios valdytojas vien savo 
uolumu susirenkančius klebonijon vaikus mokina skaityti, rašyti ir 
katekizmo. Mokina b e v e i k  išimtinai pats. Vaikai tiktai žiemą susi-
renka ir tai tik iš valstiečių. Jeigu būtų kam ir kame mokyti, tai vaikų 
susirinktų ir daugiau, bet per maža įplaukų turėdamas, komendorius 
(klebonas) negali nei mokyklos statyti, nei mokytojo laikyti. (J. Reite-
laitis. Veisiejai//Tauta ir žodis, p. 296). Toliau iš J. Reitelaičio knygos 
aiškėja, kad nei 1821, nei 1832 metais Veisiejuose nebuvo pastatyta 
parapijos mokykla, o laikinas mokytojas parapijos vaikus mokė tuš-
čioje troboje.

Mokyklose mokomoji kalba buvo lenkų ir tie, kas nenorėjo išsi-
žadėti savo gimtosios kalbos, samdė „daraktorius“, kitaip išsilavini-
mas lietuviškai nebuvo pasiekiamas. Tai paaiškina, kodėl 1889 (1901) 
metais E. Volterio sudarytuose Veisiejų valsčiaus sąrašuose iš juose 
įrašytų 5 197 lietuvių valsčiuje neatsirado nė vieno, mokančio skaityti 
ir rašyti lietuviškai, nes tokios „pakampių mokyklos“ valdžios buvo 
persekiojamos ir žmonės vengė tai garsinti.

Spaudos draudimo metais Veisiejų valsčiuje dirbo apie 18 kny-
gnešių, kurie parūpindavo knygų, spaudos leidinių ir dalis jų mokė 
vaikus. Veisiejų valsčiuje vaikus mokė daraktorius Jančiulevičius Pe-
tras, Jono, gimęs 1875 11 20 Sventijanske. Jis buvo mokęsis Kapčia-
miesčio valdinėje mokykloje, tarnavo carinėje kariuomenėje ir grįžęs  
į Lietuvą slaptai mokė vaikus Veisiejų, Kapčiamiesčio valsčių kaimuo-
se iki spaudos draudimo panaikinimo. Jam daraktoriaujant Paliepio 
kaime, Kapčiamiesčio valsčiuje, mokykla buvo susekta, P. Jančiule-
vičius areštuotas, bet vežamas per mišką į Kapčiamiestį sugebėjo pa-
bėgti. Kitas Veisiejų valsčiaus aktyvus knygnešys ir daraktorius buvo 
Masionis Juozas, gimęs 1864 07 04 Smarliūnuose. Kilęs iš pasiturinčių 
ūkininkų šeimos, pats išmoko rašto ir dar būdamas jaunuolis ėmėsi 
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mokyti lietuviško rašto savo gimtojo kaimo vaikus. Lietuviškais ele-
mentoriais ir kitomis lietuviškomis knygomis aprūpindavo ne tik savo 
mokinius, bet ir apylinkių gyventojus (Punsko, Seinų ir Lazdijų kraš-
to knygnešiai ir Daraktoriai, p. 94, 143). Raštingi gyventojai valsčiuje 
sudarė tik 4,81 % arba iš 100 gyventojų mokėjo skaityti ir rašyti tik 
mažiau kaip penki žmonės, o atskirai vertinant pagal kalbas, rusiškai 
skaitė ir rašė – 1,5 %, lenkiškai – 3,3 %.

Jonas Reitelaitis teigia: Veisiejuose pradžios mokykla įsteigta 
apie 1870 metus. 1875 m. vyskupo vizitos protokole įrašyta: „Pradinė 
valsčiaus mokykla yra viena Veisiejuose arti bažnyčios. Ji turi atskirą 
daržą ir triobą. Dabar mokytojas yra Vincas Piliczewski. Mokytojui 
valdžios nustatytą algą sudeda valsčius. Besimokančių vaikų skai-
tlius žiemą siekia ligi 20. Bernaičiai ir mergaitės mokosi drauge.“  
(J. Reitelaitis. Veisiejai//Tauta ir žodis. 1928, p. 301).

2012 m. Veisiejų krašto šviesuoliai Albinas Jarmala ir Joana 
Vaikšnoraitė išleido enciklopedinio plano istorijos knygą „Veisiejų 
krašto švietimas ir kultūra. 1526–1944“ (Vilnius, 2012). Tai Veisiejų 
valsčiaus, rajono, krašto švietimo raidos istorija su mokytojų, mokinių 
gyvenimais, jų prisiminimais. Knyga yra vertinga Lietuvos kultūros ir 
švietimo istorijos Veisiejų krašte sudėtinė dalis, turinti didelę išlieka-
mąją vertę. Joje, 32 puslapyje, yra Veisiejų gyventojos Elenos Gavuty-
tės-Ševelskienės, gimusios 1895 m., užrašytas vertingas pasakojimas 
apie Veisiejų pradinę mokyklą, kurioje 1906–1908 m. ji mokėsi:

Mokykla buvo prie bažnyčios [dabar Vytauto gatvė, Nr. 31]. Ją 
pastatė valsčius. Viename gale buvo mokytojo butas iš dviejų kam-
barių ir virtuvės, kitame – mokyklos kambarys. Mokinių buvo apie 
30–40. Mokė mus mokytojas Jonas Klimka. Dvi savaitės dienas mo-
kydavo lenkiškai, tris – rusiškai, o šeštadieniais ateidavo kunigas ir 
mokydavo tikybos.

Vieną kartą atėjo Sabingis iš Petroškų: atvedė savo Jurgutį į mo-
kyklą ir atnešė kartu lietuviškas knygutes. Tėvas prašė mokytoją, kad 
Jurgutį pamokytų ir lietuviškai, ne tik rusiškai bei lenkiškai. Mokyto-
jas atsakė: „Neturiu pavelijimo. Jei kada gausiu pavelijimą, tada tai 
pamokysiu.“

Iki Didžiojo karo lietuviškai Veisiejų mokykloje ir nemokė. Mo-
kykla buvo keturių skyrių. Ją lankė dažniausiai miestelio vaikai, o iš 
kaimo dažniausiai leisdavo tik turtingesni ūkininkai savo vaikus, ir 
tai tik berniukus, sakysim, Plūkiai iš Kailinių, Stabingiai iš Petroškų, 
dar vienas kitas.
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Mokykloje kabėjo du ciesoriaus paveikslai. Pamokos prasidėda-
vo malda. Jei kas ko nors neišmokdavo, tą mušdavo brauktuve per 
delną. Išdykauti vaikai bijojo.

Po mokytojo Jono Klimkos mirties (palaidotas Veisiejų kapinėse) 
Veisiejuose mokytojavo jo sūnus Juozas Klimka. Jis mokė vaikus iki 
pat Didžiojo karo. Paskui jis su šeima persikėlė į Seinus ir ten moky-
kloje direktoriavo. Karo metu mokykla neveikė.

Didesnė mokykla už mūsiškę iki karo buvo tik Seinuose. Kas no-
rėjo toliau mokytis, važiavo į Seinus. (A. Jarmala, Joana Vaikšnoraitė. 
Veisiejų krašto švietimas ir kultūra. 1526–1944. p. 32–33).

Tai stebėtinai aiškus ir vaizdingas tų laikų Veisiejų valsčiaus val-
diškos pradinės vienklasės mokyklos apibūdinimas. Pagal Suvalkų 
gubernijos administracijos išleistą 1913 m. kalendorių, vadintą „Pa-
matnaja knyžka Suvalskoi guberniji na 1913 m.“, Veisiejų vienklasės 
pradinės mokyklos mokytojas dar tebebuvo Klimka Jonas, Leopoldo 
sūnus, o beržininkų pradinėje mokykloje mokytojavo jo sūnus Klimka 
Juozas.

baigiant švietimo raidos apžvalgą, būtina keliais žodžiais paminė-
ti Veisiejų valsčiuje iki Didžiojo karo veikusių dvarų tam tikrą, kad ir 
nedidelę įtaką krašto kultūros ir švietimo raidai. Pirmiausiai ji reiškėsi 
per dvarų sodybų skleidžiamą buitinę, ekonominę, kultūrinę sklaidą 
į krašto erdves, į dvare dirbusius ir ten gyvenusius žmones. bet dau-
giausia jų nuveiktų darbų buvo bendrosios Lietuvos kultūros raidoje ją 
mecenuojant ir atskirų iškilių žmonių globa – siunčiant juos į mokslus, 

11 pav. Veisiejų pradžios mokykla, įsikūrusi dvaro rūmų rytiniame fligelyje
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remiant jų darbus. Veisiejų dvaras pastatė ir paliko mums visiems di-
džiausią paminklą – bažnyčią, žmonių dvasios ir bendražmogiškosios 
moralės ugdymo šventovę. Dar, manau, mes turime su gilia pagarba 
nusilenkti Veisiejų dvaro kūrėjams, palikusiems mums urbanistikos 
paminklą – Veisiejų miesto centrą ir su širdgėla atsiprašyti už neišsau-
gotą kitą paminklą – reprezentacinius medžioklės dvaro rūmus.     

Šį straipsnį baigiu nusilenkdamas visiems Veisiejų krašto žmo-
nėms, mūsų etninės kultūros nešėjams, per amžių amžius su meile ir 
pasiaukojimu puoselėjantiems ir saugantiems etninės žmogiškosios 
kultūros sluoksnį su lietuvybės dvasia – kalba, papročiais, tradicijomis 
ir visomis kitomis aukščiausiomis žmogiškosiomis vertybėmis.
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ALGIMANTAS KATILIUS

SEINų (AUGUSTAVO) VySKUPIJOS  
VIENUOLIAI MARIJONAI (1821–1911)

Seinų (Augustavo) vyskupijoje, iki vienuolynų uždarinėjimo po 
1863–1864 m. sukilimo numalšinimo, veikė trys marijonų vienuolynai: 
Marijampolėje, Miroslave ir Igliaukoje. Iki šiol nėra parašytų išsamių 
darbų apie šiuos vienuolynus, galbūt išskyrus prof. Jono Totoraičio 
studijas. Kol kas nėra parašytos ir šiuose vienuolynuose buvusių vie-
nuolių biografijos. Šis darbas taip pat nėra išsami vienuolių biogra-
fija. Čia daugiau pateikiami jų gyvenimo ir užimamų pareigų oficia-
lūs duomenys, kurie buvo skelbiami vyskupijos kasmet leidžiamuose 
elenchuose. Tiesa, autoriui nepavyko rasti visų metų elenchų, todėl 
vienuolių tarnybos duomenys nepilni. Tačiau iš pateiktų duomenų 
matosi vienuolių tarnybos kelias, t. y. jų užimamos pareigos viename 
ar kitame vienuolyne. Vienuoliai buvo dažnai perkeliami iš vieno vie-
nuolyno į kitą. 

Pradinė tyrimo data 1821 m., nes tik tų metų Seinų (Augustavo) 
vyskupijos elenchą pavyko surasti (neaišku, ar ankstesniais metais jie 
buvo spausdinami, nes vyskupija įkurta 1818 m.), o galinė chronologi-
nė riba – 1911 m., nes tais metais mirė vienuolijos generolas Vincentas 
Senkus ir jis buvo paskutinis Marijampolės senųjų marijonų vienuolis. 
Tiesa, kaip matome iš buvusių marijonų mirimo datų, tai nebuvo pa-
skutinis miręs senasis marijonas.

Po 1863–1864 m. sukilimo numalšinimo uždarius visus marijo-
nų vienuolynus, Marijampolės vienuolynas tapo vieninteliu marijonų 
vienuolynu. Čia buvo suvežti marijonai iš kitų Lenkijos karalystėje 
uždarytų marijonų vienuolynų1, tarp jų ir Miroslavo bei Igliaukos 

1 Plačiau apie marijonų vienuolynų, tarp jų ir Marijampolės vienuolyno, uždarymą žr.: Al-
gimantas Katilius, „Marijonų vienuolynai 1863 m. sukilime ir jų uždarymas“, LKMA me-
traštis, t. 30, Vilnius, 2007, p. 112–127.
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vienuolynų marijonai. Iš Lenkijos atvežti marijonai, kurie nemokėjo 
lietuvių kalbos, neturėjo, ką veikti. Jie pamažu įsidarbino Lenkijos 
parapijose, dalis pasiliko Seinų (Augustavo) vyskupijos lenkiškos da-
lies parapijose. Carinei valdžiai uždraudus priimti naujus vienuolius, 
Marijampolės vienuolynas pamažu nyko. 1908 m. Marijampolėje liko 
vienintelis vienuolis – vienuolijos generolas Vincentas Senkus. Mari-
jampolės vienuolynas buvo uždarytas 1904 m., tuomet jame buvo likę 
tik trys vienuoliai.

1. Laurynas Ambrazevičius (Ambrożewicz, 1824–?). 1841 m. ir 
1843 m. Marijampolės vienuolyno novicijus.

Lit.: Elenchai 1841, 1843.

2. Sebastijonas Ambrazevičius (Ambrożewicz, [1762]–1830). 
Įšventintas kunigu [1785 m.]. 1821 m. buvo Marijampolės vienuolyno 
vienuolis vikaras. Vėliau Marijampolės vienuolyno viceprezidentas. 
1830 m. Miroslavo vienuolyno asistentas.

Lit.: Elenchai 1821–1830; AZM, p. 55.

3. Jonas Arminas (Armin, 1819–1854). 1841 m. buvo Marijam-
polės vienuolyno novicijumi, 1844 m. diakonu. Kunigu įšventintas 
1844 m. buvo Igliaukos vienuolyno promotoriumi, pamokslininku, 
Marijampolės vienuolyno vienuoliu, Didvydžių koplyčios kapelionu, 
Miroslavo vienuolyno viceprezidentu.

Lit.: Elenchai 1841–1854; AZM, p. 113.

4. Klemensas Boguševskis (boguszewski, 1805–?). 1829 m. Mi-
roslavo vienuolyno klierikas. Kunigu įšventintas 1829 m. 1830 m. ir 
1831 m. buvo Miroslavo vienuolyno vikaru. 

Lit.: Elenchai 1829–1831; AZM, p. 125.

5. Juozapas Chrominskis (Chromiński, [1843]–1903). 1865 m. 
Marijampolės vienuolyno klierikas.

Archyvai: Marijonų sąrašas, 1865, AGAD, CWW, 225, l. 199.

6. Stanislovas Chrominskis (Chromiński, [1789]–1860). Kunigu 
įšventintas 1813 m. 1849–1854 m. Marijampolės vienuolyno vienuolis, 
vėliau Igliaukos vienuolyno vienuolis.

Lit.: Elenchai 1850–1859; AZM, p. 21.

7. Jurgis Čėsna (Czesnas, 1835–1892). Mokėsi Marijampolės aps-
krities mokykloje. 1856 m. davė vienuolio įžadus ir buvo pasiųstas 
studijuoti į Varšuvos dvasinę akademiją. 1859 m. įšventintas kunigu. 
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baigęs studijas Marijampolėje, dirbo filosofijos ir teologijos lektoriu-
mi, tikybos mokytoju Marijampolės apskrities mokykloje ir vėliau 
gimnazijoje. 1865–1892 m. ėjo Marijampolės vienuolyno vyresniojo ir 
marijonų vienuolijos generolo pareigas.

Lit.: Elenchai 1856–1893; LE, t. 4, p. 176; AZM, p. 118.
Archyvai: byla apie likusį turtą po Marijampolės klebono J. Čėsnos mirties, LVIA,  

f. 1009, ap. 7, b. 309; Marijonų sąrašas, 1865, AGAD, CWW, 225, l. 199.

8. Laurynas Dabkevičius (Dobkiewicz, 1802–1854). 1828 m. 
Marijampolės vienuolyno teologijos klierikas. 1829 m. ir 1830 m. 
Marijampolės vienuolyno vikaras, 1831 m. ten pat pamokslininkas ir 
promotorius. 1834 m. Igliaukos vienuolyno promotorius. 1837 m. ir  
1838 m. Marijampolės vienuolyno promotorius. buvo Miroslavo vie-
nuolyno pamokslininku, viceprezidentu. Mirė nuo choleros Šunskuo-
se, tuo metu ėjo vietinės parapijos vikaro pareigas. 

Lit.: Elenchai 1828–1854; AZM, p. 93.

9. Tomas Dainauskas (Dajnowski, 1799–?). 1823–1831 m. Ma-
rijampolės vienuolyno vikaras. Vėliau perėjęs į diecezinius kunigus. 

Lit.: Elenchai 1823–1831.

10. Jonas Daugirdas (Dowgird, [1799]–1846). 1828 m. Marijam-
polės vienuolyno teologijos klierikas, 1829 m. ten pat vikaras. 1834 m. 
Marijampolės vienuolyno viceprezidentas ir pamokslininkas. Daukšių 
klebonas pranešė, kad šios parapijos Grinkiškių kaime mirė marijonas 
J. Daugirdas.

Lit.: Elenchai 1828–1834.
Archyvai: Pranešimas apie mirtį, Arłm, sign. II 212, l. 132.

11. Andriejus Daukša (Dauksza, [1808]–1855). buvo Marijam-
polės vienuolyno promotoriumi, pamokslininku. 1844 m. Igliaukos 
vienuolyno rektorius. 1845–1848 m. Marijampolės vienuolyno vice-
prezidentas. Vėliau Miroslavo vienuolyno vienuolis ir prezidentas. 

Lit.: Elenchai 1837–1854; AZM, p. 53.

12. Motiejus Daukša (Dauksza, 1832–1889). 1853 m. ir 1854 m. 
Marijampolės vienuolyno novicijus, 1855–1858 m. ten pat klierikas. 
1856 m. davė vienuolio įžadus, 1858 m. įšventintas kunigu. 1863 m. 
Marijampolės vienuolyno viceprezidentas, vėliau to paties vienuolyno 
vienuolis. 

Lit.: Elenchai 1853–1890; AZM, p. 131.
Archyvai: Marijonų sąrašas, 1865, AGAD, CWW, 225, l. 199.
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13. Jonas Draugelevičius (Draugielewicz, 1811–1864). 1834 m. 
Marijampolės vienuolyno novicijus, vėliau klierikas. 1863 m. Mirosla-
vo vienuolyno vikaras.

Lit.: Elenchai 1834, 1839, 1854, 1863.

14. Vincentas Gavėnas (Gawien, 1804–1885). 1831 m. Marijam-
polės vienuolyno novicijus ir tais pačiais metais davė vienuolio įžadus 
ir įšventintas kunigu. 1834 m. Marijampolės vienuolyno promotorius, 
vėliau to paties vienuolyno prezidentas. 1844–1849 m. Igliaukos vie-
nuolyno rektorius. 1849–1853 m. Marijampolės vienuolyno vienuolis, 
1853–1854 m. Igliaukos vienuolyno vikaras. Nuo 1856 m. Marijam-
polės vienuolyno vikaras, 1863 m. nuodėmklausys. 1865–1885 m. Di-
dvydžių koplyčios kapelionas.

Lit.: Elenchai 1831–1885; AZM, p. 105.
Archyvai: Marijonų sąrašas, 1865, AGAD, CWW, 225, l. 199.

15. Juozapas Gegužinskas (Giegurżyński, 1821–1887). 1841, 
1843 m. Marijampolės vienuolyno novicijus, 1844 m. diakonas.  
1845 m. Marijampolės vienuolyno lektorius, vėliau vikaras. 1849– 
1858 m. Marijampolės vienuolyno prezidentas, vėliau asistentas.  
1863 m. Igliaukos vienuolyno vikaras. Ištremtas į Tomską, vėliau Kas-
tromos guberniją dėl to, kad sukilimo metu bažnyčioje perskaitė suki-
lėlių manifestą, miške susitiko su sukilėliais, klausė nuteistųjų išpažin-
čių. 1872 m. apsigyveno Kuršo gubernijoje ir tapo Alūkstos parapijos 
vikaru. 1875 m. sugrįžo į Lietuvą. Palaidotas Miroslave.

Lit.: Elenchai 1841–1863; AZM, p. 124; LE, t. 7, p. 85.

16. Tomas Gegužinskas (Giegurżyński, 1831–1878). 1850 m. 
Marijampolės vienuolyno novicijus, 1851 m. ir 1853 m. klierikas,  
1855 m. subdiakonas. 1856–1859 m. Marijampolės vienuolyno vika-
ras. 1863 m. Miroslavo vienuolyno pamokslininkas. 1870–1875 m. 
Miroslavo parapijos vikaras. 1875–1878 m. Marijampolės vienuolyne. 
Mirė Marijampolėje.

Lit.: Elenchai 1850–1879; AZM, p. 112.

17. Jeronimas Geištoras (Geysztor, [1768]–1832). 1821 m. Igliau-
kos vienuolyno vikaras, vėliau Marijampolės vienuolyne vikaras, nuo-
dėmklausys. Mirė Marijampolėje.

Lit.: Elenchai 1821–1831; AZM, p. 47.

18. Motiejus Gylys (Gilis, 1834–1908). 1856 m. Marijampolės 
vienuolyno novicijus, vėliau klierikas. Kunigu įšventintas 1858 m. 
1863 m. Marijampolės vienuolyno pamokslininkas. Ilgus metus buvo 

ALGIMANTAS KATILIUS



199

Marijampolės vienuolyno prokuratorius. Po Marijampolės vienuolyno 
uždarymo, 1904 m. Marijampolės parapijos vikaras. Po M. Gylio mir-
ties, liko vienintelis marijonas Vincentas Senkus. Mirė Marijampolėje.

Lit.: Elenchai 1856–1908; AZM, p. 86.
Archyvai: Marijonų sąrašas, 1865, AGAD, CWW, 225, l. 199.

19. Pranciškus Glovackis (Głowacki, 1799–1847). Kunigu įšven-
tintas 1824 m. 1828 m. Alytaus parapijos vikaras. 1829 m. Miroslavo 
vienuolyno pamokslininkas, 1830 m. ten pat vikaras, 1834 m. pamoks-
lininkas ir promotorius, vėliau buvo Miroslavo vienuolyno viceprezi-
dentu.

Lit.: Elenchai 1830–1848; AZM, p. 135.

20. Kazimieras Helmanas (Helmann, 1796–1872). Kunigu įšven-
tintas 1820 m. 1821 m. Miroslavo vienuolyno vikaras, 1823 m. ir  
1824 m. pamokslininkas. Vėliau, matyt, sekuliarizavęsis, buvo Simno 
vikaras, o nuo 1829 m. iš pradžių Šventežerio vikaras, o vėliau klebo-
nas (kuratas). Mirė Šventežeryje.

Lit.: Elenchai 1821–1872; AZM, p. 125.
Archyvai: Apie ¼ dalies turto išskyrimą iš likusio turto po Šventežerio parapijos kle-

bono Kazimiero Helmano mirties Šventežerio bažnyčios naudai ir kun. Motiejaus bujausko 
paskyrimą Šventežerio parapijos administratoriumi, 1872, LVIA, f. 1009, ap. 7, b.79.

21. Vincentas Hrinevičius / Grinevičius (Hryniewicz). 1850 
m. Marijampolės vienuolyno novicijus, 1851 m. ir 1853 m. klierikas.  
1855 m. ir 1856 m. Miroslavo vienuolyno pamokslininkas. 1857 m., 
1858 m. ir 1862 m. Miroslavo vienuolyno viceprezidentas. 1864 m. 
ištremtas į Sibirą ir tolimesnis likimas nežinomas.

Lit.: Elenchai 1850–1858; AZM, p. 120.

22. Fabijonas Hrinkevičius / Grinkevičius (Hrynkiewicz, 
[1760]–1829). 1821 m. Igliaukos vienuolyno vikaras, vėliau Marijam-
polės vienuolyne, 1828 m. ir 1829 m. lektorius.

Lit.: Elenchai 1821–1830; AZM, p. 118.

23. Vincentas Ilgūnas (Iłgun, 1840–1866). 1859 m. Marijampolės 
vienuolyno novicijus, 1863 m. subdiakonas. Vienuolio įžadai 1861 m. 
Mirė antrais savo kunigystės metais.

Lit.: Elenchai 1859, 1863; AZM, p. 12.
Archyvai: Marijonų sąrašas, 1865, AGAD, CWW, 225, l. 199.

24. Karolis Ivaševskis (Iwaszewski, [1825]–1861). 1847–1849 m. 
Marijampolės vienuolyno klierikas. 1850 m. Marijampolės vienuolyno 
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vienuolis, 1853 m. Igliaukos vienuolyno vikaras, 1854 m. Miroslavo 
vienuolyno vienuolis. Mirė Šventežeryje, kur dirbo kapelionu.

Lit.: Elenchai 1847–1859; AZM, p. 129. 

25. Stanislovas Jablonovskis (Jabłonowski, 1835–1906). Vie-
nuolio įžadai 1856 m., 1858 m. Marijampolės vienuolyno klierikas. 
Kunigu įšventintas 1858 metais.

Elenchai 1858; AZM, p. 130.
Archyvai: Marijonų sąrašas, 1865, AGAD, CWW, 225, l. 199.

26. Stanislovas Jacunskis (Jacuński, 1804–1853). Kunigu įšven-
tintas 1829 m. 1830 m. Miroslavo vienuolyno pamokslininkas, 1837 m. 
to paties vienuolyno prezidentas, 1841 m., 1843 m. ir 1844 m. Igliau-
koje.

Lit.: Elenchai 1830–1844; AZM, p. 45.

27. Simonas Jasiulevičius (Jasiulewicz, 1809–1854). 1834 m. 
Marijampolės vienuolyno novicijus, 1839 m. diakonas. 1841, 1843 m. 
Marijampolės vienuolyno vienuolis, 1844, 1845 m. ten pat pamoksli-
ninkas lietuvių kalba. 1846–1848 m. Marijampolės vienuolyno promo-
torius. 1849–1854 m. Marijampolės vienuolyno vienuolis.

Lit.: Elenchai 1834–1854; AZM, p. 18.

28. Vincentas Jasiulevičius (Jasiulewicz). 1859 m. Marijampolės 
vienuolyno novicijus.

Lit.: Elenchai 1859. 

Antanas Jastžembskis (Jastrzębski, 1802–?). Vienuolio įžadus 
davė 1823 m., kunigu įšventintas 1827 m. 1865 m. Marijampolės vie-
nuolyne.

Archyvai: Marijonų sąrašas, 1865, AGAD, CWW, 225, l. 199.

29. Jonas Jaugirdas (Jowgird). 1831 m. Marijampolės vienuoly-
no viceprezidentas.

Lit.: Elenchai 1831.

30. Jonas Junavičius (Junowicz, [1823]–1868). 1847 m. Mirosla-
vo vienuolyno klierikas. 1849–1854 m. Marijampolės vienuolyno vie-
nuolis, 1854–1859 m. Marijampolės vienuolyno mokyklos mokytojas 
ir lektorius. 1863 m. Marijampolės vienuolyno asistentas, vėliau buvo 
Miroslavo vienuolyne iki jo uždarymo.

Lit.: Elenchai 1847–1863; AZM, p. 88.
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31. Andriejus Jurevičius (Jurewicz, 1823–1908). 1844 m. ir  
1845 m. Marijampolės vienuolyno klierikas, 1847 m. Miroslavo vie-
nuolyno klierikas. 1849 m. Marijampolės vienuolyno vienuolis. 1870–
1904 m. Marijampolės vienuolyno vienuolis. Po Marijampolės vienuo-
lyno uždarymo, 1904 m. tapo Marijampolės parapijos vikaru.

Lit.: Elenchai 1844–1908; AZM, p. 85.

32. Antanas Jurevičius (Jurewicz, [1803]–1841). Kunigu įšven-
tintas 1827 m. 1828 m. ir 1829 m. Miroslavo vienuolyno vikaras,  
1830 m. ten pat viceprezidentas. Studijavo Varšuvos dvasinėje aka-
demijoje. Nuo 1837 m. Marijampolės vienuolyne teologijos lektorius. 
1839 m. ir 1841 m. Marijampolės vienuolyno asistentas, teologijos pir-
masis lektorius ir noviciato vicemagistras.

Lit.: Elenchai 1828–1841; AZM, p. 50–51.

33. Vincentas Kačergis (Kaczergis, 1823–1897). 1842 m. įsto-
jo į Marijampolės marijonų vienuolyną, 1847 m. įšventintas kunigu.  
1853 m. Igliaukos vienuolyno vikaras, 1853–1856 m. Miroslavo vie-
nuolyno vienuolis. 1856–1863 m. Igliaukos vienuolyno rektorius. 
Uždarius vienuolyną, liko Igliaukoje filijos vikaru rektoriumi ir ten 
išbuvo iki mirties. 1882–1884 m. Igliaukoje pastatė akmenų mūro baž-
nyčią. Kunigaudamas Igliaukoje daug rašė, bet nieko neišspausdino.

Lit.: Elenchai 1844–1897; AZM, p. 104; LE, t. 10, p. 201.

34. Andrius Katilius (Katyll, 1751–1821). 1821 m. Marijampolės 
vienuolyno vikaras.

Lit.: Elenchai 1821; AZM, p. 24; LE, t. 11, p. 175.

35. Honoratas Katilius (Katyll). 1824 m. Marijampolės vienuo-
lyno vienuolis.

Lit.: Elenchai 1824.

36. blažiejus Kiselskis (Kisielski, 1836–1918). Vienuolio įžadus 
davė 1856 m., 1858 m. Marijampolės vienuolyno klierikas. Kunigu 
įšventintas 1859 m.

Lit.: Elenchai 1858.
Archyvai: Marijonų sąrašas, 1865, AGAD, CWW, 225, l. 199.

37. Jurgis Kolesinskas (Kolesiński, [1836]–1912). 1855–1859 m. 
Marijampolės vienuolyno klierikas. 1863 m. Marijampolės vienuolyno 
vikaras. Už dalyvavimą 1863–1864 m. sukilime ištremtas į Jenisiejaus 
guberniją. 1890 m. išvyko į JAV.

Lit.: Elenchai 1855–1863; AZM, p. 33; LE, t. 12, p. 220–221.
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38. Antanas Kološevskis (Kołoszewski, 1798–1841). 1821 m. 
Miroslavo vienuolyno klierikas. 1823 m. ir 1824 m. Miroslavo vienuo-
lyno kunigas, 1828 m. Miroslavo vienuolyno viceprezidentas, 1828–
1834 m. ten pat prezidentas, vėliau Miroslavo vienuolyno vienuolis.

Lit.: Elenchai 1821–1841; AZM, p. 112.

39. Julijonas Korickis (Korycki, [1774]–1828). 1821–1828 m. 
Miroslavo vienuolyno prezidentas.

Lit.: Elenchai 1821–1828; AZM, p. 47.

40. Florijonas Kovalevskis (Kowalewski, [1782]–1833). 1823 m. 
ir 1824 m. Miroslavo vienuolyno viceprezidentas. 1828 m. ir 1829 m. 
Igliaukos vienuolyno vikaras, vėliau Igliaukoje rezidentas ir Miroslavo 
vienuolyno teologijos lektorius.

Lit.: Elenchai 1823–1834; AZM, p. 128.

41. Juozapas Kuderkevčius (Kuderkiewicz, 1844–1874)  
1865 m. Marijampolės vienuolyno klierikas. Mokslus baigė Seinų ku-
nigų seminarijoje. Kunigu įšventintas 1871 m.  Po kunigystės šventi-
mų, paskirtas į Prienų parapiją. 1872 m. Prienų parapijos kapelionas. 
1873 m. Lomžos parapijos vikaras. 1874 m. Sintautų parapijos vikaras. 
Mirė būdamas Sintautų vikaru.

Lit.: Elenchai 1870–1875.
Archyvai: Marijonų sąrašas, 1865, AGAD, CWW, 225, l. 199.

42. Karolis Lapinskas (łapiński, [1793]–1851). 1823 m. Ma-
rijampolės vienuolyno pamokslininkas, 1824 m. ten pat kunigas,  
o 1828 m. ir 1829 m. vikaras. 1830 m. ir 1831 m. ordino asistentas ir 
noviciato vicemagistras. 1834–1843 m. Igliaukos vienuolyne. Vėliau 
Marijampolės vienuolyno vienuolis. 1850 m. ir 1851 m. Igliaukos vie-
nuolyno vikaras. Mirė Marijampolės vienuolyne.

Lit.: Elenchai 1824–1851; AZM, p. 37.

43. Jonas Lokickis (łokicki, 1811–1892). 1831 m. Marijampo-
lės vienuolyno novicijus, 1834 m. Miroslavo vienuolyno klierikas.  
1837 m. ir 1838 m. Miroslavo vienuolyno pamokslininkas. 1841 m. 
Marijampolės vienuolyno pamokslininkas. 1842–1851 m. Miroslavo 
vienuolyno vikaras. 1852–1856 m. Igliaukos vienuolyno rektorius. Vė-
liau buvo Miroslavo vienuolyne. Po Miroslavo vienuolyno uždarymo 
perkeltas į Marijampolės vienuolyną ir ten kunigu išbuvo iki mirties.

Lit.: Elenchai 1831–1892; AZM, p. 42.
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44. Jokūbas Malevskis (Malewski, [1800]–1868). 1828 m. ir  
1829 m. Marijampolės vienuolyno vikaras. 1843–1847 m. Marijampo-
lės vienuolyno pamokslininkas lenkų kalba. 1848–1854 m. Marijam-
polės vienuolyno vienuolis, 1855 m. ten pat promotorius. 1856 m. Ma-
rijampolės vienuolyno viceprezidentas. 1857–1859 m. Marijampolės 
vienuolyno promotorius, 1863 m. asistentas.

Lit.: Elenchai 1828–1863; AZM, p. 9.

45. Antanas Marcinkevičius (Marcinkiewicz, ?–1863). 1843–
1848 m. Marijampolės vienuolyno klierikas. 1850 m. ir 1851 m. Igliau-
kos vienuolyno vikaras. Mirė Skurce.

Lit.: Elenchai 1844–1851; AZM, p. 15.

46. Silvestras Marcinkevičius (Marcinkiewicz, 1796–?). 1827–
1831 m. Miroslavo vienuolyno pamokslininkas. 1834 m. būdviečio 
koplyčios kapelionas.

Lit.: Elenchai 1828–1834; AZM, p. 125.

47. Jonas Matulevičius (Matulewicz, [1787]–1849). 1821 m. 
ir 1824 m. Marijampolės vienuolyno pamokslininkas. 1845 m. ir  
1846 m. Igliaukos vienuolyno vikaras, 1846–1849 m. Miroslavo vie-
nuolyno pamokslininkas. 

Lit.: Elenchai 1821–1849; AZM, p. 32. 

48. Karolis Matulevičius (Matulewicz, [1813]–?). 1834 m. Mi-
roslavo vienuolyno klierikas. 1843–1847 m. Marijampolės apskrities 
mokyklos tikybos mokytojas.

Lit.: Elenchai 1834–1847.

49. Silvestras Matulevičius (Matulewicz). 1843 m. Marijampolės 
vienuolyno antrasis teologijos lektorius.

Lit.: Elenchai 1843.

50. Motiejus Mičiulevičius (Miczulewicz, [1787]–1849). 1823 m. 
Igliaukos vienuolyno vikaras, 1824 m. Marijampolės vienuolyno kuni-
gas, 1828 m. ir 1829 m. ten pat pamokslininkas. 1830 m. Marijampolės 
vienuolyno vikaras, 1831 m. Igliaukoje, 1834 m. Marijampolės vie-
nuolyno pamokslininkas lietuvių kalba. 1836–1843 m. Marijampolės 
vienuolyno viceprezidentas, 1844–1849 m. ten pat asistentas.

Lit.: Elenchai 1823–1849; AZM, p. 58.

51. Stanislovas Mikalauskas (Michałowski, [1829]–1857).  
1851 m. ir 1853 m. Marijampolės vienuolyno klierikas, 1855 m. sub-
diakonas. 1856 m. Marijampolės vienuolyno vikaras, 1857 m. apsisto-
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jo Miroslavo vienuolyne, 1858 m. ten pat vikaras. Mirė Kaimelyje, kur 
pas brolį buvo nuvykęs pasigydyti.

Lit.: Elenchai 1851–1858; AZM, p. 122.

52. Romanas Milchinskis (Milchyński, 1802–?). Vienuolio įža-
dus davė 1824 m., kunigu įšventintas 1826 m. 1865 m. Marijampolės 
vienuolyne.

Archyvai: Marijonų sąrašas, 1865, AGAD, CWW, 225, l. 199.

53. Eliziejus Miliauskas (Milewski, 1835–1890). 1856 m. Ma-
rijampolės vienuolyno novicijus, 1857–1859 m. klierikas. 1863 m. 
Igliaukos vienuolyno vikaras. 1870–1890 m. Marijampolės vienuolyno 
kunigas.

Lit.: Elenchai 1856–1890; AZM, p. 43.

54. Jokūbas Miliauskas (Milewski, 1801–?). 1822 m. davė vie-
nuolio įžadus, 1826 m. įšventintas kunigu. 1865 m. Marijampolės vie-
nuolyne.

Archyvai: Marijonų sąrašas, 1865, AGAD, CWW, 225, l. 199.

55. Viktoras Misiukevičius (Misiukiewicz, [1800]–1864).  
1828 m. ir 1829 m. Miroslavo vienuolyno pamokslininkas, Miroslavo 
vienuolyno vikaras, 1831 m. kapelionas balbieriškyje. 1834 m. Mi-
roslavo vienuolyno viceprezidentas, 1837 m. ir 1838 m. Marijampolės 
vienuolyno pamokslininkas lenkų kalba. 1849 m. Igliaukoje, vėliau 
vienuolis Miroslave ir Marijampolėje.

Lit.: Elenchai 1828–1863; AZM, p. 54.  

56. Jurgis Naruševičius (Naruszewicz, 1799–1873). 1816 m. 
davė vienuolio įžadus, 1821 m. įšventintas kunigu. 1823 m. Miroslavo 
vienuolyno kunigas. 1837 m. ir 1838 m. Miroslavo vienuolyne ma-
rijonų generalinis vikaras. 1839 m. ir 1841 m. Miroslavo vienuolyno 
prezidentas. 1843 m. ir 1844 m. Marijampolės vienuolyno preziden-
tas. 1844–1847 m. marijonų vienuolijai vadovavo kaip vikaras, 1847– 
1853 m. kaip generolas. 1853–1859 m. Miroslavo vienuolyno prezi-
dentas, 1863 m. Marijampolės vienuolyno prezidentas. 1870–1873 m. 
Marijampolėje vienuolis.

Lit.: Elenchai 1821–1873; AZM, p. 82.
Archyvai: Marijonų sąrašas, 1865, AGAD, CWW, 225, l. 199.

57. Norbertas Nytz ([1773]–1826). 1821 m. Miroslavo vienuoly-
no viceprezidentas.

Lit.: Elenchai 1821, 1823; AZM, p. 75.
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58. Stanislovas Nosinskis (Nosiński, 1835–1897). Vienuolio įža-
dus davė 1856 m., 1858 m. Marijampolės vienuolyno klierikas. Kunigu 
įšventintas 1858 m.

Lit.: Elenchai 1858; AZM, p. 116.
Archyvai: Marijonų sąrašas, 1865, AGAD, CWW, 225, l. 199.

59. Stanislovas Okninskis (Okniński, 1817–1901). Vienuolio įža-
dus davė 1838 m., kunigu įšventintas 1841 m. 1865–1901 m. buvo Sta-
viškių buvusios pranciškonų bažnyčios rektorius.

Elenchai 1872–1901; AZM, p. 46.
Archyvai: Marijonų sąrašas, 1865, AGAD, CWW, 225, l. 199.

60. Mykolas Olševskis (Olszewski, 1847–1875) 1865 m. Mari-
jampolės vienuolyno klierikas. Mokslus baigė Seinų kunigų semina-
rijoje. Kunigu įšventintas 1871 m. Po kunigystės šventimų paskirtas  
į Pilviškių parapiją. 1872 m. buvo Pilviškių parapijos kapelionas. Seinų 
vyskupijos administratoriaus 1871 m. gruodžio 31 / 1872 m. sausio 
12 d. raštas Suvalkų gubernatoriui, kad paskyrė barglavo parapijos 
vikaru. 1872–1875 m. barglavo parapijos vikaras. Mirė Pilviškiuose.

Lit.: Elenchai 1870–1876.
Archyvai: Marijonų sąrašas, 1865, AGAD, CWW, 225, l. 199.

61. Petras Oziminskis (Ozimiński, [1845]–1925). 1865 m. Mari-
jampolės vienuolyno klierikas.

Archyvai: Marijonų sąrašas, 1865, AGAD, CWW, 225, l. 199.

62. Jurgis Pauža (Pauża, 1841–?). 1841 m. Marijampolės vienuo-
lyno novicijus.

Lit.: Elenchai 1841.

63. Eduardas Paketuras (Pakietur, 1776–1842). 1823 m. ir  
1824 m. Marijampolės vienuolyno pamokslininkas. 1834 m. Marijam-
polės vienuolyno delegatas kapituloje. 1837–1841 m. asistentas. Palai-
dotas Igliaukoje, kur buvo vienuolyno rektoriumi.

Lit.: Elenchai 1824–1841; AZM, p. 115.

64. Antanas Paškevičius (Paszkiewicz). 1829 m. Igliaukos vie-
nuolyno vikaras.

Lit.: Elenchai 1829.

65. Kazimieras Pėstininkas (Pestynek, 1828–1893). 1846– 
1849 m. Marijampolės vienuolyno klierikas. Vienuolio įžadus davė 
1845 m. 1851 m. Marijampolės vienuolyno diakonas ir tais pačiais 
metais įšventintas kunigu. Studijavo Varšuvos dvasinėje akademijoje. 
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1854–1863 m. Marijampolės vienuolyno filosofijos ir teologijos lekto-
rius. 1870–1893 m. generalinis vikaras.

Lit.: Elenchai 1847–1893; AZM, p. 51.
Archyvai: Marijonų sąrašas, 1865, AGAD, CWW, 225, l. 199.

66. bernardas Pielasinskis (Pielasiński, 1832–1914). Vienuolio 
įžadus davė 1856 m., kunigu įšventintas 1858 m. Po vienuolynų užda-
rymo, atvežtas į Marijampolės vienuolyną. 1870–1876 m. Marijampo-
lės vienuolyno kunigas.

Lit.: Elenchai 1870–1876; AZM, p. 51.
Archyvai: Marijonų sąrašas, 1865, AGAD, CWW, 225, l. 199.

67. Mykolas Pietaris (Petter, 1763–1850). Marijampolės vienuo-
lyno prezidentu išbuvo 21 metus. 1828 m. ir 1829 m. Marijampolės 
vienuolyno asistentas. 1838–1850 m. generalinis prokuratorius. 1839–
1841 m. dar noviciato magistras. Pastatė mūrinę Marijampolės bažny-
čią. Parašė marijonų kronikos antrą dalį (1817–1834), liko lietuviškų 
pamokslų rankraščių.

Lit.: Elenchai 1823–1850; AZM, p. 21; LE, t. 22, p. 459
Archyvai: Pranešimas apie mirtį, Arłm, sign. II 212, l. 164.

68. Timotiejus Purvinskis (Purwiński, 1756–1830). 1821 m. Ma-
rijampolės vienuolyno vikaras. 1823 m. ir 1824 m. asistentas. 1828–
1830 m. Marijampolės vienuolyno vienuolis.

Lit.: Elenchai 1821–1830; AZM, p. 119.

69. Stanislovas Rudzevičius (Rudzewicz, [1800]–1863).  
1828 m. Marijampolės vienuolyno teologijos klierikas. 1829–1831 m. 
Marijampolės vienuolyno vikaras. 1834 m. Marijampolės noviciato vi-
cemagistras. 1837 m. ir 1838 m. dirbo Igliaukoje. 1843 m. ir 1844 m. Ma-
rijampolės noviciato magistras. 1850 m. Miroslavo vienuolyne. 1854– 
1856 m. Marijampolės vienuolyno vienuolis. 1857–1858 m. Marijam-
polės vienuolyno vikaras.  1863 m. Miroslavo vienuolyno vikaras. De-
šimt mėnesių dirbo Paežerių, netoli Miroslavo koplyčios, kapelionu. 
Palaidotas Paežeriuose.

Lit.: Elenchai 1828–1863; AZM, p. 129.

70. Mikalojus Ragauskas (Rogowski, [1774]–1845) 1821,  
1824 m. Marijampolės vienuolyno brolis, o 1830 m. prokuratorius.

Lit.: Elenchai 1821–1831; AZM, p. 28.

71. Adomas Ratkovskis (Ratkowski, [1780]–1830). 1824 m. Mi-
roslavo vienuolyno oblatas.

Lit.: Elenchai 1824, 1830; AZM, p. 71.
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72. Adomas Rimavičius (Rymowicz, 1777–1845). 1821 m. Mari-
jampolės vienuolyno vikaras. 1823 m. ir 1824 m. Igliaukos vienuoly-
no vikaras. 1828 m. ir 1829 m. Marijampolės vienuolyno prezidentas. 
1830 m. Miroslavo vienuolyno nuodėmklausys, 1831 m. ten pat vi-
karas. 1834 m. Marijampolės vienuolyno delegatas kapituloje. 1837–
1845 m. vienuolis Marijampolėje.

Lit.: Elenchai 1821–1845; AZM, p. 32.

73. Fabijonas Rinkevičius (Rynkiewicz). 1824m. Marijampolės 
vienuolyno discretus.

Lit.: Elenchai 1824.

74. benediktas Savickis (Sawicki, [1774]–1832). 1821 m. ir  
1823 m. Marijampolės vienuolyno vikaras, 1824 m. vienuolis, 1828 m. 
ir 1829 m. invalidas, 1831m. vikaras.

Lit.: Elenchai 1821–1831; AZM, p. 66.

75. Vincentas Senkus (Sękowski, 1840–1911). 1855–1858 m. 
mokėsi Marijampolės apskrities mokykloje, 1858–1862 m. Marijam-
polės marijonų seminarijos klierikas. 1861 m. davė vienuolio įžadus. 
Kunigu įšventintas 1864 m. 1862–1866 m. studijavo Varšuvos dvasi-
nėje akademijoje, kur gavo teologijos kandidato laipsnį. 6 metus dir-
bo Sasnavoje. 1871–1892 m. Marijampolės vienuolyno prokuratorius.  
1893 m. sausio 27 d. Varšuvos generalgubernatorius patvirtino V. Sen-
kų vienuolyno vyresniuoju ir parapijos administratoriumi. V. Senkus 
paskutinis senųjų marijonų generolas. Po Marijampolės vienuolyno 
uždarymo, 1904 m. tapo Marijampolės parapijos klebonu.

Lit.: Elenchai 1859–1911; AZM, p. 48; LE, t. 27, p. 267–268; Kun. Vin-
centas Senkus, Šaltinis, 1911, Nr. 16, p. 181–182; Juzė Stalioraitytė, Nuosta-
bus regėjimas (iš atsiminimų apie paskutinį „baltąjį“ marijonų generolą kun.  
V. Senkų), Šaltinis, 1930, Nr. 6, p. 71–72; Algimantas Katilius, Vincentas Senkus – pa-
skutinis senųjų marijonų generolas, Tėvynės sargas, 1997, Nr. 1, p. 70–76; Kęstutis Že-
maitis, Ks. Wincenty Senkus: lata trudu i nadziei w zakonie marianów, Soter, 1911,  
Nr. 40 (68), p. 55–64.

Archyvai: Kun. Vincento Senkaus asmens byla, LCVA, f. 1674, ap. 4, b. 96; byla apie 
V. Senkaus paskyrimą etatinio vienuolyno vyresniuoju ir Marijampolės parapijos adminis-
tratoriumi, 1892–1893, LVIA, f. 1010, ap. 1, b. 1383; byla apie turtą, likusį po kun. V. Senkaus 
mirties, 1911–1913,  LVIA, f. 1009, ap. 7, b. 543a; Lenkijos Karalystės kitatikių dvasinių rei-
kalų tvarkytojo Muchanovo raštas Seinų vyskupijos administratoriui, kuriuo patvirtinamas 
V. Senkus Marijampolės vienuolyno prokuratoriumi, 1871 04 29/05 11, Arłm, sign. II 150,  
l. 291; Marijonų sąrašas, 1865, AGAD, CWW, 225, l. 199. 

76. baltramiejus Siarkovskis (Siarkowski). 1851 m. Marijampo-
lės vienuolyno vienuolis.

Lit.: Elenchai 1851.
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77. baltramiejus Stadkovskis (Stadkowski, 1820–?) Vienuolio 
įžadai 1846 m., kunigu įšventintas  1848 m. 1865 m. Marijampolės vie-
nuolyne.

Archyvai: Marijonų sąrašas, 1865, AGAD, CWW, 225, l. 199.

78. Jonas Stankevičius (Stankiewicz, [1802]–1853). 1828– 
1830 m. Marijampolės vienuolyno vikaras. Studijavo Varšuvos vy-
riausioje seminarijoje. 1834 m. teologijos lektorius Miroslavo vienuo-
lyne. 1843–1847 Miroslavo vienuolyno pamokslininkas. 1848–1853 m. 
Miroslavo vienuolyno vienuolis.

Lit.: Elenchai 1828–1853; AZM, p. 124.
Archyvai: Pranešimas apie mirtį, Arłm, sign. II 212, l. 217. 

79. baltramiejus Starkauskas (Starkowski, 1820–[1875]). 1844–
1849 m. Marijampolės vienuolyno klierikas. 1850–1854 m. Marijam-
polės vienuolyno vienuolis, 1855 m. pamokslininkas. 1857 m. Igliau-
kos vienuolyne, 1858m., 1859 m. ten pat pamokslininkas. 1863 m. 
Marijampolės vienuolyno vikaras. 1870–1875 m. Marijampolės vie-
nuolyno kunigas.

Lit.: Elenchai 1844–1875; AZM, p. 124.  

80. Pranciškus Staskevičius (Staskiewicz). 1821 m. Miroslavo 
vienuolyno pamokslininkas.

Lit.: Elenchai 1821.

81. Andrius Strupinskas (Strupiński, 1829–1892). 1850 m. Mari-
jampolės vienuolyno novicijus, 1851 m. ir 1853 m. klierikas, 1855 m. 
diakonas. 1856 m. Marijampolės vienuolyno vikaras, 1857 m. Miros-
lave, 1858 m. ir 1859 m. ten pat vikaras. 1863 m. Igliaukos vienuolyno 
pamokslininkas. 1866 m. išvyko į JAV.

Lit.: Elenchai 1850–1863; AZM, p. 122; LE, t. 29, p. 57–58; Algimantas Katilius, Vie-
nuoliai iš Suvalkijos Amerikoje, Aušra, 1999, Nr. 13, p. 26–28; Algimantas Katilius, Mari-
jonų vienuolynai 1863 m. sukilime ir jų uždarymas, LKMA metraštis, t. 30, Vilnius, 2007, 
p. 116–117.

82. Mykolas Strupinskas (Strupiński). 1859 m. Marijampolės 
vienuolyno novicijus, 1863 m. diakonas.

Lit.: Elenchai 1859, 1863; AZM, p. 120.

83. Rapolas Šafrankovskis (Szafrankowski, 1803–1831). 1829 m. 
Miroslavo vienuolyno klierikas.

Lit.: Elenchai 1829; AZM, p. 108.
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84. Simonas Šalaševičius (Szałaszewicz, 1840–1878). 1859 m. 
Marijampolės vienuolyno novicijus, 1863 m. subdiakonas. Vienuolio 
įžadus davė 1861 m., kunigu įšventintas 1864 m. Studijavo Varšuvos 
dvasinėje akademijoje. 1870–1878 m. Marijampolės vienuolyno kuni-
gas.

Lit.: Elenchai 1859–1879; AZM, p. 85.
Archyvai: Marijonų sąrašas, 1865, AGAD, CWW, 225, l. 199.

85. Steponas Šostekas (Szostek, [1844]–1911) 1865 m. Marijam-
polės vienuolyno klierikas.

Archyvai: Marijonų sąrašas, 1865, AGAD, CWW, 225, l. 199.

86. Kristupas Švirmickas (Szwernicki, 1814–1894). 1834 m. 
Miroslavo vienuolyno klierikas, 1837 m. Marijampolės vienuolyno 
klierikas. 1837 m. įšventintas kunigu. 1839 m. ir 1841 m. Marijam-
polės vienuolyno antrasis teologijos lektorius, 1843 m. pirmasis teo-
logijos rektorius. Nuo 1844 m. Marijampolės vienuolyno prezidentas.  
1846 m. areštuotas už patriotinės literatūros spausdinimo organizavi-
mą ir platinimą. Ištremtas į Irkutską. Leidus grįžti į Lietuvą, pasiliko 
Sibire.

Lit.: Elenchai 1834–1847; AZM, p. 123; LE, t. 30, p. 249–250; Algimantas Katilius, 
Marijonas Kristupas Švirmickas – Sibiro tremtinys ir misionierius, Apžvalga, 1993, Nr. 2; 
Vaclovas Aliulis, Sibiro apaštalas iš Varnupių. Kun. Kristupas Švirmickas MIC (1812–1894), 
Katalikų pasaulis, 1995, Nr. 2; Algimantas Katilius, Kunigas Kristupas Švirmickas MIC – 
Sibiro misionierius ir kovotojas dėl laisvės, LKMA metraštis, t. 17, Vilnius, 2000, p. 349–
355; Jan Kosmowski MIC, Kunigas Kristupas Švirmickas – Sibiro tremtinių sielovadininkas, 
LKMA metraštis, t. 32, Vilnius, 2009, p. 63–77; Valdas Kubilius, Kunigas Kristupas Marija 
Švirmickas – knygnešys, švietėjas, Sibiro tremtinių sielovadininkas, Terra jatwezenorum,  
t. 6, Punskas, 2014, p. 136–154.

87. baltramiejus Urbonas (Urban, 1840–1890). 1859 m. Mari-
jampolės vienuolyno novicijus, 1863 m. subdiakonas. Vienuolio įžadai 
1861 m., kunigu įšventintas 1864 m. 1870–1890 Marijampolės vienuo-
lyno kunigas.

Lit.: Elenchai 1859–1890; AZM, p. 60.
Archyvai: Marijonų sąrašas, 1865, AGAD, CWW, 225, l. 199. 

88. Julijonas Urbonavičius (Urbanowicz). 1851–1856 m. Mari-
jampolės vienuolyno klierikas.

Lit.: Elenchai 1851–1856.

89. Vincentas Valenta (Walenta, 1845–1877). 1865 m. Mari-
jampolės vienuolyno klierikas. Mokslus baigė Seinų kunigų semina-
rijoje. Kunigu įšventintas 1871 m. Po kunigystės šventimų paskirtas  
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į Krokialaukį. 1872 m. Krokialaukio parapijos kapelionas. Seinų 
vyskupijos administratoriaus 1871 m. gruodžio 31 / 1872 m. sausio  
12 d. raštas Suvalkų gubernatoriui, kad paskyrė Virbalio vikaru. 1871– 
1876 m. Virbalio parapijos vikaras. 1877 m. Lukšių parapijos vikaras. 
Mirė būdamas Lukšių parapijos vikaru. 

Lit.: Elenchai  1870–1878.
Archyvai: Marijonų sąrašas, 1865, AGAD, CWW, 225, l. 199.

90. baltramiejus Vašnevičius (Waszniewicz, 1805–1846).  
1831 m. Marijampolės vienuolyno novicijus. 1834 m. Miroslavo vie-
nuolyno vikaras, 1837–1839 m. ten pat pamokslininkas. 1841 m. 
Marijampolės vienuolyno promotorius ir pamokslininkas. 1843 m. ir  
1844 m. Marijampolės vienuolyno vienuolis. 1846 m. Miroslavo vie-
nuolyno vikaras.

Lit.: Elenchai 1831–1846; AZM, p. 75.

91. Juozapas Valinskis (Waliński). 1856 m. Marijampolės vie-
nuolyno novicijus.

Lit.: Elenchai 1856.

92. Motiejus Vasiliauskas (Wasilewski, 1842–?). 1865 m. Mari-
jampolės vienuolyno klierikas. Mokslus baigė Seinų kunigų semina-
rijoje. Kunigu įšventintas 1871 m. Po seminarijos baigimo paskirtas  
į Vilkaviškio parapiją. 1872 m. buvo Vilkaviškio parapijos Didvydžių 
koplyčios kapelionu. 1872 m. Vilkaviškio parapijos kapelionas. Seinų 
vyskupijos administratoriaus 1871 m. gruodžio 31 / 1872 m. sausio  
12 d. raštas Suvalkų gubernatoriui, kad paskyrė  M. Vasiliauską eta-
tiniu Vilkaviškio parapijos vikaru. 1872–1886 m. Vilkaviškio para-
pijos vikaras. 1886–1891 m. Gražiškių vikaras. 1891–1893 m. Alvito 
parapijos vikaras. 1893–1896 m. Vištyčio parapijos administratorius. 
1896–1901 m. Daukšių parapijos administratorius. 1902 m. Gižų para-
pijos administratorius. 1903 m. be pareigų. 1903–1910 m. Dobžijalovo 
parapijos administratorius. 1910–1914 m. Lankeliškių parapijos admi-
nistratorius. 1915 m. Lankeliškių parapijos rezidentas.

Lit.: Elenchai 1870–1915.
Archyvai: Marijonų sąrašas, 1865, AGAD, CWW, 225, l. 199.

93. Fabijonas Vencevičius (Węcewicz). 1821 m. berznyko para-
pijos vikaras.

Lit.: Elenchai 1821.

94. Juozapas Vežbickis (Wierzbicki, 1823–1904). Vienuolio įža-
dus davė 1848 m., kunigu įšventintas 1850 m. Po vienuolynų uždary-
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mo, 1864 m. buvo atvežtas į Marijampolės vienuolyną. 1871–1881 m. 
Kolno parapijos Lemano koplyčios kapelionas.

Lit.: Elenchai 1872–1881; AZM, p. 113.
Archyvai: Marijonų sąrašas, 1865, AGAD, CWW, 225, l. 199.

95. Silvestras Vizbaras (Widzbor, [1806]–1849). 1834 m. Miros-
lavo vienuolyno klierikas. 1837 m. ir 1838 m. Marijampolės vienuoly-
ne. 1841 m. Miroslavo vienuolyno vikaras, 1842–1849 m. Miroslavo 
vienuolyno prezidentas. 

Lit.: Elenchai 1834–1849; AZM, p. 70.

96. Kazimieras Vitkauskas (Witkowski, 1829–?). 1850 m. Mari-
jampolės vienuolyno novicijus, 1851 m. ir 1853 m. klierikas. 1855 m. 
ir 1856 m. Miroslavo vienuolyno kunigas. 1857–1859 m. Marijampo-
lės vienuolyno pamokslininkas, 1863 m. ten pat vikaras. Po Miroslavo 
vienuolyno uždarymo, 1866 m. pervežtas į Marijampolę. 1870 m. Ma-
rijampolės vienuolyno kunigas.

Lit.: Elenchai 1850–1870; AZM, p. 119–120.

97. Petras Vitkauskas (Witkowski, 1806–1883). 1834 m. Mi-
roslavo vienuolyno klierikas. 1837 m. ir 1838 m. Marijampolės vie-
nuolyne. 1841–1845 m. Igliaukos vienuolyno pamokslininkas. 1846– 
1848 m. Marijampolės vienuolyno vikaras, 1849 m. ten pat vienuolis. 
1850 m. ir 1851 m. Igliaukos vienuolyno rektorius. 1853 m. ir 1854 m. 
Miroslavo vienuolyno viceprezidentas. 1855 m. ir 1856 m. Marijam-
polės vienuolyno vienuolis. 1857 m. ir 1858 m. Marijampolės vienuo-
lyno viceprezidentas. 1859 m. Marijampolės vienuolyno prezidentas.  
1863 m. Miroslavo vienuolyno prezidentas. 1870–1883 m. Marijampo-
lės vienuolyno kunigas.

Lit.: Elenchai 1834–1883; AZM, p. 30–31.

98. Vincentas Vuitovičius (Wójtowicz, 1827–?). Vienuolio įža-
dus davė 1849 m., kunigu įšventintas 1852 m. Po vienuolynų uždary-
mo, 1864 m. pervežtas į Marijampolę. 1870 m. Marijampolės vienuo-
lyno kunigas.

Lit.: Elenchai 1870; AZM, p. 112.
Archyvai: Marijonų sąrašas, 1865, AGAD, CWW, 225, l. 199.

99. Mikalojus Volangevičius (Wołągiewicz, 1839–?). 1863 m. 
Miroslavo vienuolyno pamokslininkas. Po Miroslavo vienuolyno už-
darymo 1866 m. paliktas parapijos vikaru. 1876 m. ir 1877 m. Mari-
jampolės vienuolyne.

Lit.: Elenchai 1863–1876; AZM, p. 120.
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100. Aleksandras Žakevičius (Żakiewicz, [1833]–1858). 1853 m. 
ir 1854 m. Marijampolės vienuolyno novicijus, 1855 m. Miroslavo vie-
nuolyno klierikas, 1856–1858 m. Marijampolės vienuolyno klierikas.

Lit.: Elenchai 1853–1859; AZM, p. 113.

101. Vincentas Žalnierukinas (Zolnierukin). 1834 m. Marijam-
polės vienuolyno novicijus.

Lit.: Elenchai 1834.

102. Vincentas Žeminskis (Żemiński, 1834–1889). 1855– 
1859 m. Marijampolės vienuolyno klierikas. Kunigu įšventintas 1859 m.  
1863 m. Marijampolės vienuolyno vienuolis. 1870–1889 m. Marijam-
polės vienuolyno kunigas.

Lit.: Elenchai 1855–1890.
Archyvai: Marijonų sąrašas, 1865, AGAD, CWW, 225, l. 199.

103. Jonas Žilinskis (Żyliński, [1814]–?). 1837, 1838 m. Mari-
jampolės vienuolyno klierikas. 1841 m. Miroslavo vienuolyno pra-
džios mokyklos mokytojas. 1842–1851 m. Miroslavo vienuolyno 
promotorius, 1853 m. Miroslavo vienuolyne. 1854 m. Igliaukos vie-
nuolyno vikaras, 1855–1856 m. ten pat pamokslininkas. 1857 m. ir 
1858 m. Marijampolės vienuolyno pamokslininkas. 1863 m. Igliaukos 
vienuolyno vikaras. Priėmė sukilėlių priesaiką ir Lauko auditoriato 
sprendimu ištremtas į Sibirą.

Lit.: Elenchai 1837–1863; Jan Kosmowski MIC, Marianie w latach 1787–1864, 
Warszawa–Lublin: Wydawnictwo księży marianów, 2004, p. 256, 259, 260, 261, 267; Algi-
mantas Katilius, Marijonų vienuolynai 1863 m. sukilime ir jų uždarymas, LKMA metraštis, 
t. 30, Vilnius, 2007, p. 104.

104. Kazimieras Žukovskis (Żukowski, 1831–1906). Po vienuo-
lynų uždarymo, 1864 m. atvežtas į Marijampolės vienuolyną. 1870– 
1874 m. Marijampolės vienuolyno kunigas. 1875 m. ir 1876 m. No-
vogrudo parapijos kapelionas. 1876–1883 m. Rutkų parapijos admini-
stratorius prie klebono L. Ramotovskio, 1883–1893 m. Vonsošo para-
pijos administratorius prie klebono P. Krajevskio.

1894–1897 m. Radzilovo parapijoje. 1898–1901 m. Štabino filijos 
vikaras rektorius, o vėliau rezidentas.

Lit.: Elenchai 1870–1906; AZM, p. 106–107.
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Santrumpos

AGAD – Varšuvos senųjų aktų archyvas (Archiwum Główne Akt Dawnych  
w Warszawie)
Arłm – Lomžos vyskupijos archyvas
AZM – Album zmarłych ojców i braci zgromadzenia księży marianów 1700–1997, 
redaktor ks. Jan bukowicz MIC, Warszawa–Stockbridge, 1997
CWW – Lenkijos karalystės centrinės tikybų valdžios institucijos (Centralne wła-
dze wyznaniowe Królestwa Polskiego)
LCVA – Lietuvos centrinis valstybės archyvas 
LE – Lietuvių enciklopedija
LVIA – Lietuvos valstybės istorijos archyvas
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jos Katalikų dvasininkijos rengimas Seinų kunigų seminarijoje (XIX–XX a. pra-
džia) (2009) autorius, knygos Vyskupo Antano Baranausko anketa dvasininkams  
(1898 m.) (2012) sudarytojas. 

   Straipsnis recenzuotas
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VySKUPAS ANTANAS bARANAUSKAS 
APIE RUSIŠKų DISCIPLINų DĖSTyMĄ  
SEINų KUNIGų SEMINARIJOJE

Lenkijos karalystės kunigų seminarijose iki 1863–1864 m. sukilimo 
rusiškos disciplinos, t. y. rusų kalba, literatūra ir tėvynės istorija, 
nebuvo dėstomos. Vilniaus ir Žemaičių vyskupijos seminarijose šie 
dalykai buvo dėstomi pagal 1843 m. bendruosius įstatus. 

Po 1863–1864 m. sukilimo numalšinimo, padėtis pasikeitė ir 
Lenkijos karalystėje bei Seinų kunigų seminarijoje. Prof. Vitoldas 
Jemielity, vardindamas Seinų kunigų seminarijos profesorius, 
nurodo, kad 1864 m. jau buvo rusų kalbos ir literatūros profesorius  
kun. Kiprijonas Varanavičius, kuris dėstė iki 1867 metų1. Vėliau 
šiuos dalykus dėstė kunigai Antanas Daukša (1867–1871), Martynas 
Čepulevičius (1872), Pranciškus Augustaitis (1873–1878), Antanas 
Radzinskis (1879–1885) ir pasauliečiai dėstytojai Juozapas Kairiūkštis 
(1886–1903) bei Jonas Grabauskas (1904–1915)2. Kol keitėsi pasauliečiai 
dėstytojai, rusiškas disciplinas 1903/1904 mokslo metais dėstė  
kun. Romualdas Jalbžykovskis3. Kitoje vietoje W. Jemielity rašo, kad 
rusų kalba Seinų kunigų seminarijoje pradėta dėstyti nuo 1872/1873 
mokslų metų, literatūra ir tėvynės istorija nuo 1886/1887 mokslo 
metų4. Seinų vyskupo Petro Pauliaus Viežbovskio 1884 m. birželio 

1 Witold Jemielity, Szkolnictwo w guberni suwalskiej, Suwałki: Wydawnictwo Zbigniew 
Jan Filipkowski, 1997, p. 193.

2 Ibid.
3 Algimantas Katilius, Katalikų dvasininkijos rengimas Seinų kunigų seminarijoje  

(XIX a.–XX a. pradžia), Vilnius: LII leidykla, 2009,  p. 145.
4 Witold Jemielity, „Język rosyjski instytucjach kościelnych po powstaniu styczniowym“, 

in: Prawo Kanoniczne, 1999, Nr. 1–2, p. 223.
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4/16 d. rašte vidaus reikalų ministrui nurodoma, kad rusų kalbos ir 
literatūros dėstymas pradėtas prieš dvidešimt metų ir be pertraukos 
dėstomas ligi šiol, o nuo šių metų pridėta ir Rusijos istorija. Šių dalykų 
dėstytoju yra Sankt Peterburgo dvasinės akademijos auklėtinis, 
teologijos magistras kun. Antanas Radzinskis mano paskirtas, kaip ir 
visi seminarijos dėstytojai, pagal veikiančius įstatymus5. Taigi, rusų 
kalba ir literatūra Seinų kunigų seminarijoje dėstoma nuo 1864 metų 
iki pat seminarijos egzistavimo pabaigos.

Rusiškų disciplinų dėstymas kunigų seminarijose visada buvo 
Rusijos civilinės valdžios dėmesio centre. Rusų kalbos, literatūros 
ir tėvynės istorijos dėstymas valdžios institucijoms buvo priemonė 
įgyvendinti savus tikslus, t. y. paruošti katalikų dvasininkus lojaliais 
Rusijos imperijos piliečiais, kuriems būtų nesvetima rusų kultūra ir 
istorija. 

Atskirai reikia paminėti 1882 m. Rusijos ir Šventojo Sosto sutartį, 
kurioje buvo pasiektas tam tikras susitarimas dėl seminarijų. Civilinės 
valdžios komentare rašoma: „Vėliau su Romos katalikų Kurija vykusios 
derybos dėl seminarijų baigėsi sutikimu, pagal kurį seminarijos, pagal 
Romos Katalikų bažnyčios mokymus ir pagal anksčiau pateiktos 1882 
metų sutarties pagrindus, paliktos tiesioginiam vyskupų valdymui. 
Nors pagal atskirą deklaraciją (pateikta anksčiau) buvo susitarta, 
kad vyriausybei lieka valstybinės seminarijų priežiūros teisė, tai 
šios priežiūros tvarka ir būdai nebuvo apibrėžti nei bendrai, nei iš 
dalies, o tik išsiuntinėjant Imperijos ir Lenkijos karalystės Romos 
katalikų vyskupijų viršininkams kardinolo Jakobini ganytojo laiškus 
su sutarties tekstu (lotynų kalba) dėl seminarijų. Vidaus reikalų 
ministerija manė, jog, paliekant neliečiamas vyskupo teises dvasinių 
seminarijų viduje, mūsų vyriausybė pasilieka pagrindinę priežiūrą 
jose vykdomo mokomojo auklėjamojo darbo eigai, lygiai kaip kitose 
Imperijos įstaigose, dėl to iki tol egzistavusios taisyklės ir nuostatai 
dėl auklėtinių priėmimo į Romos katalikų dvasines mokyklas, 
dėstymo tvarkos ir tikrinimo egzaminų iš kai kurių seminarijos kurso 
dalykų požiūriu ir kt. visiškai tebegalioja ir dvasinė vyresnybė jų 
privalo tiksliai laikytis ateityje, kol nustatyta tvarka bus atšaukta ir 
pakeista kita.“6 Kaip matome, 1882 m. sutartyje nebuvo apibrėžta 

5 Seinų vyskupo raštas Nr. 591 vidaus reikalų ministrui, 1884-06-4/16, in: Rusijos valstybi-
nis istorijos archyvas (RVIA), f. 821, ap. 2, b. 95, l. 11v–12.

6 Algimantas Katilius, „Kunigų ugdymo (edukacijos) pertvarkymas Lenkijos Karalystėje po 
1863 m. sukilimo”, in: LKMA metraštis, t. 20, Vilnius, 2002, p. 193.
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rusiškų disciplinų kontrolė. Tai bandyta padaryti seminarijų bendrųjų 
įstatų projekte. Tokiu būdu 1887 m. Varšuvos generalgubernatoriaus 
kanceliarijoje buvo parengtas Lenkijos karalystės seminarijų įstatų 
projektas. Parengiamųjų darbų etape Seinų vyskupas P. P. Viežbovskis 
parengė rusų kalbos, literatūros ir tėvynės istorijos programą7. Pirmais 
ir antrais metais rusų kalbai ir literatūrai skirta po dvi pamokas,  
o istorijai pirmame ir antrame kurse po vieną pamoką. Istorijos kursas 
išeinamas pagal D. Ilovaiskio vadovėlį „Rusijos istorijos trumpi 
bruožai“.

Civilinės valdžios atstovų dalyvavimas rusiškų disciplinų 
egzaminuose nustatytas pagal 1895 m. gegužės 18 d. vidaus reikalų 
ministro teikimu pasirodžiusį imperatoriaus įsakymą dėl rusų kalbos, 
literatūros ir tėvynės istorijos dėstymo Lenkijos karalystės katalikų 
dvasinėse seminarijose8. Antrame punkte rašoma, kad kunigų 
seminarijose rusų kalbos, literatūros ir tėvynės istorijos egzaminai 
(tiek keliamieji iš kurso į kursą, tiek baigiamieji) vyksta dalyvaujant 
gubernatoriui arba jo įgaliotam asmeniui bei mokymo žinybos atstovui, 
įgaliotam Varšuvos švietimo apygardos globėjo. Čia įtvirtinta ir griežta 
nuostata, kad auklėtiniai, negavę per keliamąjį egzaminą patenkinamo 
pažymio, negali būti keliami į kitą kursą, o neišlaikiusiems baigiamojo 
egzamino neskiriamos dvasinės pareigos. Po dvejų metų imperatoriaus 
1897 m. balandžio 3 d. potvarkyje sušvelninta nuostata dėl perkėlimo 
į kitą kursą ir skyrimo dvasinėms pareigoms po seminarijos baigimo. 
Jame rašoma, kad „į auklėtinių pažymius, gautus per šiuos egzaminus, 
atsižvelgiama vertinant jų užsiėmimų efektyvumą“9. Tuo dar egzaminų 
teisinis reguliavimas nesibaigė. Reikėjo dar dešimties metų, kol  
1907 m. liepos 9 d. buvo pasirašyta Apaštalų Sosto ir Rusijos 
vyriausybės sutartis dėl rusų kalbos, literatūros ir tėvynės istorijos 
dėstymo bei egzaminų tvarkos Lenkijos karalystės kunigų seminarijose.

Kokią vietą anksčiau aptartoje įvykių grandinėje užėmė vyskupo 
Antano baranausko skelbiami raštai vidaus reikalų ministrui Ivanui 
Goremykinui? Rusiškų disciplinų dėstymo problemą prie savo  
1898 m. sausio 12 d. ataskaitos imperatoriui iškėlė Varšuvos 

7 Rusų kalbos, literatūros ir Rusijos istorijos dėstymo Seinų Romos katalikų dvasinėje semi-
narijoje programos projektas, b. m., in: RVIA, f. 821, ap. 2, b. 95, l. 92.

8 Varšuvos generalgubernatoriaus aplinkraštis Nr. 1321, 1322 Romos katalikų vyskupijų 
viršininkams ir gubernatoriams apie egzaminus Romos katalikų seminarijose, in: Сборник 
циркуляров б. Наместника Царства Польскаго и Варшавских генерал губернаторов 
по ведомству духовных дел иностранных исповеданий, Варшава, с. 102.

9 Apie imperatoriaus 1895 m. įsako apie egzaminus seminarijose pakeitimą, 1897-04-28, in: 
Сборник циркуляров..., c. 104–105.
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generalgubernatorius Aleksandras Imeretinskis. Tas klausimas 
buvo svarstomas 1898 m. vasario 2 d. Ministrų Komiteto posėdyje. 
Konkrečiai vysk. A. baranauską atsiliepti paskatino vidaus reikalų 
ministro I. Goremykino 1898 m. birželio 16 d. raštas, kuriame 
rašoma, kad rusiškų disciplinų dėstymas Lenkijos karalystės kunigų 
seminarijose yra blogas ir jį reikia gerinti.  

Taigi, vysk. A. baranausko raštus ministrui galima vertinti kaip 
vieną iš etapų, sprendžiant rusiškų disciplinų dėstymo klausimus 
Seinų kunigų seminarijoje. Šie raštai įdomūs ir bendrame visos 
Lenkijos karalystės kontekste dėl rusiškų disciplinų dėstymo kunigų 
seminarijose. 

Viename iš savo raštų vysk. A. baranauskas paminėjo 
rusiškų disciplinų dėstytoją Juozapą Kairiūkštį. Pagal civilinės 
valdžios reikalavimus rusų kalbos, literatūros ir tėvynės istorijos 
dėstytoju turėjo būti pasaulietis, turintis universitetinį išsilavinimą 
ir išpažįstantis stačiatikių tikėjimą. Jau matėme, kad pirmuosius du 
dešimtmečius rusiškų disciplinų dėstytojais buvo kunigai. 1886 m. 
paskirtas pasaulietis, bet jis neturėjo universitetinio išsilavinimo ir 
buvo katalikas. Rasti visus reikalavimus atitinkantį dėstytoją buvo 
nelengva, nes Seinuose nebuvo gimnazijos ar progimnazijos. Tuo 
pasinaudojo vysk. P. P. Viežbovskis ir rusiškų disciplinų dėstytoju 
paskyrė Seinų miesto mokyklos mokytoją kataliką J. Kairiūkštį. 
Civilinė valdžia buvo dėl to nepatenkinta. Tas nepasitenkinimas 
pasireiškė dar iki A. baranausko paskyrimo Seinų vyskupu. Tiesa, 
1894 m. Seinų miesto triklasės mokyklos mokytoju inspektoriumi 
buvo paskirtas Varšuvos universiteto Istorijos-filologijos fakulteto 
absolventas Paulius Grinkevičius, bet jo vyskupijos administratorius 
prelatas Paulius Krajevskis nepaskyrė Seinų kunigų seminarijos 
dėstytoju. P. Krajevskis gynė J. Kairiūkštį. Anot administratoriaus, 
nors šis mokytojas neturi aukštojo išsilavinimo, savo žiniomis 
pralenkia ne vieną asmenį su aukštuoju išsilavinimu. Prelatas  
P. Krajevskis prašė palikti J. Kairiūkštį rusiškų disciplinų dėstytoju 
Seinų kunigų seminarijoje10. J. Kairiūkštis nebuvo pakeistas nei dirbant 
administratoriui prelatui P. Krajevskiui, nei vyskupui A. baranauskui.  

Šioje publikacijoje skelbiami keturi vyskupo A. baranausko raštai 
vidaus reikalų ministrui I. Goremykinui ir rusų kalbos, literatūros bei 
tėvynės istorijos dėstymo Seinų kunigų seminarijoje planas ir programa. 

10  Seinų vyskupijos administratoriaus rašto Nr. 298 juodraštis Varšuvos generalgubernato-
riui, 1895-02-21, in: Lomžos vyskupijos archyvas, sign. II 107, l. 390.
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Dokumentai saugomi Rusijos valstybiniame istorijos archyve Sankt 
Peterburge (f. 821, ap. 2, b. 101). Spausdinami dokumentų vertimai iš 
rusų kalbos į lietuvių kalbą.

1

Jo Prakilnybei ponui vidaus reikalų ministrui
Seinų arba Augustavo     
Romos katalikų
Vyskupas
1898 m. liepos 27 / rugpjūčio 8
Nr. 567
Seinai

Š. m. birželio 16 d. rašte Nr. 3504 Jūsų Prakilnybė teikėtės 
nurodyti, kad rusų kalbos, literatūros ir tėvynės istorijos dėstymas 
Romos katalikų seminarijose blogas ir reikia jį iš pagrindų keisti, kad 
padėtis per praėjusius mokslo metus nepasikeitė, kad toks reiškinys 
tęsiasi daugiau kaip 20 metų ir tai ryškiai prieštarauja vyriausybės 
siekiams gerinti krašte valstybinės kalbos žinias ir šis klausimas 
negali būti paliktas be atsako. Nepripažindamas, kad nepatenkinami 
rezultatai seminarijose atsiranda tik dėl artimiausios vadovybės 
abejingumo, Jūsų Prakilnybė tikitės, kad vyskupijų viršininkai 
galėjo užkirsti tam kelią, jeigu jie būtų laikęsi 1882 m. susitarimo 
nurodymų ir bendravę su vyriausia vietos vadovybe dėl šių dalykų 
plano ir programos sudarymo, išsiaiškinę visus vyriausybės keliamus 
reikalavimus. Situacijos pagerinimui Jūsų Prakilnybė rekomenduoja 
man kai kurias jau gerai išbandytas priemones, kurias būtina vykdyti 
nuo ateinančių mokslo metų,  būtent: 1) padidinti savaitinių pamokų 
skaičių nuo 6 iki 14 ir jas paskirstyti per visus penkis kursus;  
2) įvesti dar 1879 m. ministerijos patvirtintą programą ir 3) parenkant 
rusų kalbos ir istorijos mokytojus pilnai pasikliauti apygardos 
globėjo, kuris gerai žino pasauliečių dėstytojų gabumus ir charakterį, 
nurodymais. Jūsų Prakilnybės pastebėjimai dėl labai prasto minėtų 
dalykų dėstymo Romos katalikų seminarijose grindžiami Varšuvos 
generalgubernatoriui pateiktomis gubernatorių ataskaitomis už pra-
ėjusių metų šių dalykų egzaminus Romos katalikų seminarijose. 

Nežinodamas minėtų ataskaitų turinio, aš neturiu galimybės 
jų teisingai įvertinti; tačiau noriu pateikti Jūsų Prakilnybės žiniai 
šiuos faktus: 1) per praėjusių metų keliamuosius egzaminus man 
pavaldžioje seminarijoje visi auklėtiniai, dalyvaujant pasauliečiams, 
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buvo perkelti į aukštesnį kursą, o per baigiamuosius egzaminus visi 
įgijo teisę dirbti parapijose; 2) šiais metais baigiamąjį egzaminą laikė 
10 auklėtinių, iš kurių du pasauliečiai buvo įvertinti patenkinamai, 
o aštuoni gerai. Per keliamuosius egzaminus 10 auklėtinių buvo 
įvertinta nepatenkinamai, 13 pakankamai ir 8 – gerai. Juos išskirtinai 
egzaminavo patys pasauliečiai, egzaminatoriai tik prižiūrėjo. Toks 
nukrypimas nuo imperatoriaus 1895 m. ir 1897 m. nurodymų įvyko 
dėl pačių pasauliečių valios, neatsiklausus mano nuomonės ir be 
mano sutikimo. Egzaminus laikantiems asmenims reikalavimai buvo 
padidinti, viršijo vidurinio mokymo reikalavimus. Jiems buvo keliami 
klausimai, į kuriuos atsakymo nėra vadovėliuose, o tik specialiose 
monografijose ir periodinėje spaudoje; auklėtiniai įpareigojami 
skaityti kūrinius, kurie yra uždrausti, pvz., romanus, laikraščių 
straipsnius ir panašiai. Dalyvaudamas daugiau nei keturiasdešimt 
metų seminarijos egzaminuose įgijau tam tikros patirties. Pats 
asmeniškai dalyvavau šiais metais egzaminuose, atidžiai sekiau jų 
eigą ir pastebėjau, kad man patikėtos seminarijos auklėtiniai į jų burtų 
keliu ištrauktus klausimus atsakinėjo gerai, o dauguma jų puikiai;  
į pateiktus egzaminatorių papildomus klausimus, neviršijančius mokslo 
metais išeito [kurso] apimties reikalavimų, atsakinėjo patenkinamai,  
o daugelis gerai; į klausimus, neviršijančius kurso apimties 
reikalavimų, per baigiamuosius egzaminus jie atsakinėjo gerai; silpnai 
auklėtiniai atsakė tik į tuos klausimus, kurie viršijo vidurinio mokymo 
programų lygį. Esu įsitikinęs, kad dėstytojas ir auklėtiniai rusų kalba, 
literatūra ir tėvynės istorija užsiima rimtai ir, pradedant nuo pirmų 
kursų, palaipsniui parodo puikų progresą. Pateikti faktai rodo, kad 
man pavaldžioje seminarijoje rusų kalbos, literatūros ir tėvynės 
istorijos pamokos dėstomos pagal nurodymus, todėl nėra reikalo  jų 
iš pagrindų keisti.

Jūsų Prakilnybės keliami priekaištai Romos katalikų vyskupams 
dėl abejingumo šiems dalykams ir 1882 m. susitarimo nuostatų 
nesilaikymo, mano manymu, nepagrįsti. Romos katalikų vyskupai, 
pripažindami, kad, be jokios abejonės, būtina ir naudinga nuodugniai 
dvasininkams mokytis valstybinės kalbos, literatūros ir tėvynės 
istorijos, negali šiems mokslams būti abejingi, be to jie pasižada laikytis 
1882 ir 1897 metų sutartyse numatytų tikslų ir vykdyti Švento Apaštalų 
Sosto numatytas pareigas, kaip ir visus kitus bažnytinius įpareigojimus. 
Tuo pačiu Romos katalikų vyskupai negali užmiršti, kad: 1) dvasinės 
seminarijos pagal savo prigimtį, tai specialios teologinės mokymo 
įstaigos, kuriose neteologinių dalykų mokoma tik kaip antraeilių, 
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papildomų dalykų, kurie negali būti plečiami teologinių dalykų 
sąskaita, ir bendrai trukdyti bažnytiniam dvasininkijos ugdymui;  
2) seminarijų steigimas ir valdymas pagal Dievo Įsakymą, tai vyskupų 
pareiga, jie už jas atsakingi. Seminariją įkūrė Dievas Gelbėtojas, pats 
asmeniškai pašaukęs auklėtinius, Šv. Apaštalus, kurie buvo pirmaisiais 
Jo seminaristais. Apaštalai ir vyskupai visada ir visur mokė bei 
egzaminavo jų parenkamus kandidatus šventimams, ir niekada šios 
pareigos neperdavė pasauliečiams. Tai numatyta Tridento susirinkimo 
nutarime apie seminarijas ir svarbiausiuose Rusijos įstatymuose bei 
sutartyse su Romos Dvaru (1 d. XI t. Įstatymai apie Romos katalikų 
dvasininkiją, 1857 m. leidimas ir 1893 m. tęsinys). Pagal minėtus 
įstatymus, vyskupai privalo patys sudarinėti jiems pavaldžiose 
seminarijose mokymo programas, rinkti mokyklos vadovybę, 
nustatyti savaitinių pamokų skaičių, rinkti ir paskirti dėstytojus bei 
prižiūrėti juos ne tik moksliniu, bet, svarbiausia, religiniu ir moraliniu 
požiūriu. Šių pareigų Romos katalikų vyskupai jokiomis aplinkybėmis 
negali perduoti civilinei valdžiai, priešingu atveju jie pažeis visus 
anksčiau minėtus įstatymus. 1882 m. sutartyje numatyta, kad rusų 
kalbos, literatūros ir tėvynės istorijos mokytojais turi būtų skiriami 
kandidatai, kuriuos nurodys vyskupas, tačiau kiekvienu atveju būtina 
gauti civilinės valdžios sutikimą; minėtų disciplinų dėstymo programas 
ir planus seminarijose sudaro vyskupai, o tvirtina vyriausybė. 1897 m. 
sutartis bei imperatoriaus 1895 m. ir 1897 m. nurodymai patvirtina, 
kad šios pareigos priklauso vyskupams, o civilinės valdžios atstovai 
dalyvauja tik per metinius minėtų disciplinų egzaminus, tačiau 
pasaulietinių asistentų pažymiai negali lemti perkėlimo į kitą kursą, 
o baigusių kursą auklėtinių atveju – teisės dirbti parapijose, kad į jų 
nuomonę būtų atsižvelgiama, vertinant jų užsiėmimų efektyvumą.

Pagal minėtas sutartis mokymo planai buvo sudaryti mano 
pirmtako ir ministerijai nusiųsti kartu su 1884 m. spalio 23 d. įstatais 
Nr. 1186, o rusų kalbos, literatūros ir tėvynės istorijos programos 
sudaromos mokslo metų pradžioje ir siunčiamos peržiūrėti bei 
patvirtinti p. Suvalkų gubernatoriui; be to, jas sudarant, atsižvelgiama 
į egzamine dalyvavusio mokymo žinybos atstovo nurodymus. Tokiu 
būdu visi 1882 m. ir 1897 m. sutartyse numatyti reikalavimai vykdomi. 
Minėtų disciplinų dėstytoju Seinų Romos katalikų seminarijoje yra  
1886 m. paskirtas, gavus vyriausybės sutikimą, rūmų patarėjas 
Kairiūkštis, patyręs pedagogas, nepriekaištingo elgesio ir religingas 
asmuo.  
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Turint omenyje minėtus įstatymus, Jūsų Prakilnybės siūlomos 
priemonės yra neįvykdomos, nes tokiu būdu į civilinės valdžios rankas 
perduodamos pareigos, kurios priklauso man pačiam, juo labiau, kad 
aš jas vykdau tiksliai laikydamasis aukščiausios valstybės valdžios ir 
bažnyčios nurodymų.

Dėl to turiu garbės nuolankiai prašyti Jūsų Prakilnybę palikti 
pavaldžioje man dvasinėje seminarijoje rusų kalbos, literatūros ir 
tėvynės istorijos dėstymo tvarką nepakeistą.

Vyskupijos vyskupas A. baranovskis (parašas)

2
Jo Prakilnybei ponui vidaus reikalų ministrui

Seinų arba Augustavo                        
Romos katalikų
Vyskupas
1898 m. lapkričio 17/29
Nr. 821
Seinai

Š. m. liepos 27 d. Nr. 567 turėjau garbės Jūsų Prakilnybei pranešti, 
kad man pavaldžioje dvasinėje seminarijoje rusiškos disciplinos 
dėstomos teisingai ir nereikalingas jų pagerinimas; Jūsų Prakilnybės 
rekomenduojamos priemonės vykdomos pažeidžiant imperatoriaus 
nurodymus, paremtus Dievo Įstatymu bei mūsų vyriausybės ir Jo 
Šventenybės Popiežiaus susitarimais. Praėjusių egzaminų rezultatai 
patvirtina, kad šie dalykai dėstomi teisingai; teisingumas ir 
racionalumas pripažintas dar 1883 m. Jūsų Prakilnybės pirmtako. Nuo 
to laiko ne kartą buvo daromi įvairūs pakeitimai, o pristatyti planai, 
pagal ministerijos reikalavimą atitinkantys imperatoriaus 1895 m. 
gegužės 18 d. paliepimą, nebuvo grąžinti pataisymui ar papildymui ir 
aš neturėjau pagrindo manyti, kad per tiek metų vyriausybė toleravo 
rusiškų disciplinų dėstymą seminarijose pagal nepatvirtintus planus ir 
programas. 

Jūsų Prakilnybė š. m. spalio 5 d. rašte Nr. 4297 teigiate, kad mano 
minėtas supratimas nelaikomas patenkinamu atsakymu į š. m. birželio 
16 d. aplinkraštį Nr. 3504, ir reikalaujate rekomenduojamas priemones 
apsvarstyti iš esmės remiantis 1882 m. sutartimi.

Pagal 1882 m. sutartį plano ir programos sudarymas pavedamas 
vyskupams, o jų tvirtinimas vyriausybei. Vienodos programos 
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įvedimui visose seminarijose būtinas sutikimas dėl kiekvienos jos 
turinio smulkmenos, ką galima būtų pasiekti arba susirašinėjimo keliu, 
arba vyskupų pasitarimu ypatingo suvažiavimo metu.

Ministerijos dar 1879 m. patvirtinta programa sudaryta ne 
mūsų vyskupų arkivyskupijos, kuomet dar nebuvo pasirašyta  
1882 m. sutartis, ir dėl to neatitinka jos principų ir išvadų nepaminėt 
joje visuotinės istorijos, kurioje daug klausimų liečia dogmas ir 
Romos katalikų bažnyčios kanonus ir negali būti dėstoma dvasinėse 
seminarijose pasauliečių dėstytojų, negavusių Romos katalikų 
teologinio išsilavinimo. Visuotinė istorija dvasinėse seminarijose 
dėstoma kartu su bažnytine.

Rekomenduojamas savaitinių pamokų skaičius (14), išskyrus 
visuotinės istorijos programą, gali būti sumažintas. Pagal ankstesnių 
metų patirtį rusų kalbai ir literatūrai pakanka 6, tėvynės istorijai 2, iš 
viso 8 savaitinių pamokų.

Šių pamokų paskirstymas visuose penkiuose kursuose nepatogus 
dėl didelio mokomųjų dalykų, dėstomų teologiniuose kursuose, 
skaičiaus ir nepakankamo auklėtinių paruošimo. Kur kas geriau 
ir naudingiau juos paskirstyti bendrojo lavinimo, filosofiniuose 
kursuose, kaip buvo daroma iki šiol; nebent pridedant, reikalui esant, 
dar vienerius parengiamuosius mokslo metus. Juo labiau visose 
Romos katalikų dvasinėse seminarijose įvedant vienodas programas 
ir visų rusiškų disciplinų dėstymo tvarką, aš neturiu pagrindo man 
pavaldžioje seminarijoje atsisakyti priimti tokio plano, programos, 
pamokų skaičiaus ir paskirstymo, koks bus priimtas visų mūsų 
arkivyskupijos vyskupų.   

Šiuo metu Seinų seminarijoje, dėstant rusiškas disciplinas, 
neišvengiamas dviejų kursų sujungimas dėl ankštų seminarijos 
patalpų, kuriose nėra nei atskirai miegamojo, nei rekreacijos salės, 
nei salės praktiniams užsiėmimams, nei kambario profesorių 
susirinkimui, nei galimybės įrengti dar vieną paskaitų salę, reikalingą 
rusiškų disciplinų dėstymui pagal atskirus kursus. Seminarijos 
patalpos yra tik antrame aukšte, buvusiame dominikonų vienuolyne. 
Prijungus prie seminarijos patalpų pirmą vienuolyno aukštą, 
dingtų minėti trūkumai ir nepatogumai, ir būtų galima dėstyti 
rusiškas disciplinas pagal atskirus kursus. Tačiau pirmame aukšte 
yra katedros ir parapijos dvasininkai, miesto mokyklos tikybos 
mokytojas, bažnyčios tarnai, konsistorijos nariai ir tarnautojai. 
be minėto vienuolyno Seinų mieste nėra nė vieno bažnytinio 
namo, o kapitulos nariai neturi nė vieno kambario. Aš kreipiausi  



223VySKUPAS ANTANAS bARANAUSKAS APIE RUSIŠKų DISCIPLINų DĖSTyMĄ ... 

š. m. sausio 7/19 raštu Nr. 18 į Varšuvos generalgubernatorių su 
prašymu, kad būtų skirti pinigai namo su butais kapitulos nariams 
statybai, į kurį būtų galima perkelti dvasininkiją, užimančią vienuolyno 
pirmą aukštą; bet atsakymas iki šiol negautas. 

Specialiai paruoštų rusiškų disciplinų dėstytojų paskyrimas  
į seminariją pono apygardos globėjo nurodymu prieštarautų  
1882 m. sutarties nuostatoms ir padarytų nepatogumus vyskupui 
ir, be to, teisingam dvasininkijos lavinimui. Dėstytojas, paskirtas 
pagal pono apygardos globėjo nurodymą, negalėtų būti atleistas 
iš pareigų be šio globėjo sutikimo ir, būdamas nepriklausomas nuo 
vyskupo, turėtų galimybę nekontroliuojamai neigti Romos katalikų 
mokymą arba piktinti auklėtinius savo elgesiu; o vyskupas negalėtų 
jam daryti jokių pastabų, kad neįgytų asmeninio priešo, intriganto, 
besinaudojančio civilinės valdžios pasitikėjimu ir laikraščių 
straipsniais, prieštaraujančiais Romos katalikų bažnyčiai.

Seinų kunigų seminarijoje esantis rusiškų disciplinų dėstytojas 
ponas Kairiūkštis turi teisėtą diplomą ir dvylikos metų patirtį. Puikūs 
auklėtinių pasiekimai iš šių disciplinų, atsiskleidžiantys per egzaminus, 
tai paties dėstytojo nuopelnas, įrodantis jo moralinius privalumus, 
specialų pasirengimą šioms disciplinoms, pedagoginius gebėjimus, 
patirtį ir taktiškumą. Jis sugebėjo sužadinti auklėtinių norą domėtis 
rusiškoms disciplinoms. Tai ypač svarbu, nes mokymo įstaigose įgytų 
žinių visuma sudaro tik išsilavinimo pradžią, įgyjamo viso gyvenimo 
darbais. Skirti dėstytojui specialistui pragyvenimo lėšas Seinuose 
sunku dėl to, kad vietoje nėra nė gimnazijos, nė progimnazijos. 
Kadangi laikinai kursai sujungti po du, tai dėstytojui reikėtų mokėti 
atlyginimą už visas savaitines pamokas, skaičiuojant jas pagal atskirus 
kursus. 

Pateikęs savo pastebėjimus dėl iš esmės rekomenduojamų 
priemonių, norėčiau pridurti, kad dėl dėstymo pažangos rusiškų 
disciplinų Romos katalikų dvasinėse seminarijose būtina dėstytojams 
ir civiliams, dalyvaujantiems egzaminuose, pripažinti, kad opūs 
Romos katalikams ir istorijos klausimai, pavyzdžiui, bažnytinė ir 
Liublino unija, bresto susirinkimas, disidentai Lenkijoje ir panašūs, 
būtų dėstomi objektyviai, be šališko pavaizdavimo, kuo išsiskiria 
Ilovaiskio darbai. Rusų tautos didvyriškumui ir valstybės garbei 
išreikšti nereikia šališkumo aiškinant istorinius faktus, galinčius 
sumažinti susidomėjimą mokslu ir žadinti dvasininkiją domėtis kitų 
autorių pristatoma istorija. Seminarijos auklėtiniai negali būti verčiami 
skaityti netinkamo turinio rusų literatūros kūrinių. Tam, kad rusiškos 



224 ALGIMANTAS KATILIUS

disciplinos būtų įdomesnės ir patrauklesnės dvasininkams, reikia dar 
išspausdinti vadovėlius ir mokymo priemones, sudarytas susitarus 
rusų ir vietos gyventojams.

Vyskupijos vyskupas A. baranovskis (parašas)

3

Jo Prakilnybei ponui vidaus reikalų ministrui

Seinų arba Augustavo                     
Romos Katalikų
Vyskupas
1898 m. gruodžio 19/31 d.
Nr. 1030
Seinai 

Jūsų Prakilnybės gruodžio 12 d. rašte Nr. 6298 pareikšta man 
pastaba, kad netinkamai tvarkomi reikalai dėstant rusiškas disciplinas 
man pavaldžioje seminarijoje yra liūdnas nesusipratimas, įvykęs ne 
dėl mano kaltės. 

Sąlygos, kuriomis vadovaujantis tvarkomas šis reikalas pagal 
1883 m. paskelbtą imperatoriaus valią, apibrėžtos 1882 m. mūsų 
vyriausybės ir Jo Šventenybės Popiežiaus sutartyje ir negali būti 
pakeistos vyskupo susitarimu su ministru dėl kompetencijos trūkumo. 
Norėdami pasiekti mūsų bendrą tikslą, turime apsiriboti priemonių, 
atitinkančių minėtą įstatymą, pasirinkimu. 

Jūsų Prakilnybė pareiškėte man pastabą, kad nesilaikau Jūsų 
Prakilnybės rekomenduotos Rusijos istorijos programos; tuo tarpu 
mano samprotavimai susiję su visuotine istorija.

Tarp kitko nurodoma taip pat mano nuostata, kad šio reikalo 
teigiamas išsprendimas priklauso nuo naujo vadovėlio išleidimo, tuo 
tarpu aš turėjau garbės Jūsų Prakilnybei pristatyti šią priemonę tik kaip 
naudingą ir būtiną siekiant rusiškas disciplinas padaryti įdomesnėmis ir 
patrauklesnėmis Romos katalikų dvasininkams ir pasitarnaujančiomis 
minėtų disciplinų pažangai Romos katalikų dvasinėse seminarijose; 
nemanau, kad teigiamas šio reikalo sprendimas priklauso nuo šios 
priemonės įgyvendinimo.

Aš laikiau savo pareiga pateikti Jūsų Prakilnybės nuožiūrai 
sąlygas, aplinkybes ir samprotavimus, galinčius pasitarnauti tinkamam 
reikalo paaiškinimui, visiškai nenumatydamas man daromų priekaištų.
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Jūsų Prakilnybei atmetus mano teisingus samprotavimus, nelieka 
man kitos išeities, kaip tiktai, pasekant kitų vyskupijų viršininkų 
pavyzdžiu, padidinti savaitinių pamokų skaičių iki 11 ir jas paskirstyti 
pagal kursus, sutinkant su Jūsų Prakilnybės reikalavimu, neapsiribojant 
teologinių kursų apsunkinimu.

Įvykdęs Jūsų Prakilnybės reikalavimus, aš ėmiausi ruošti naujas 
rusų kalbos, literatūros ir tėvynės istorijos programas su galimu  
1879 m. ministerijos patvirtintų pavyzdžių pritaikymu, kurios greitai 
bus pateiktos peržiūrėjimui ir patvirtinimui. 

Drįstu tikėtis, kad mano papildymai paskutiniame rašte bus 
teisingai įvertinti ir suprasti. Nuolankiai turiu garbės prašyti Jūsų 
Prakilnybę patenkinti šį mano atsakymą ir man pranešti.

Seinų vyskupas A. baranovskis (parašas)

4
Jo Prakilnybei ponui vidaus reikalų ministrui

Seinų arba Augustavo vyskupijos             
Vyskupas
1899 m. birželio 3/15 d.
Nr. 892
Seinai

Papildydamas mano 1898 m. gruodžio 19/31 d. raštą Nr. 1030, 
maloniai siunčiu mano parengtą rusų kalbos, literatūros ir tėvynės 
istorijos mokslo planą bei programą Seinų Romos katalikų dvasinei 
seminarijai ir nuolankiai prašau man pranešti apie jų patvirtinimą.

Vyskupijos vyskupas A. baranovskis (parašas)

5
Rusų kalbos, literatūros ir tėvynės istorijos mokymo planas bei 

programa Seinų Romos katalikų kunigų seminarijai
Mokymo planas

Filosofiniam (parengiamajam) kursui
Pirmi metai

Rusų kalba (3 pamokos per savaitę)
1) Sisteminis ir praktinis gramatikos kartojimas. Sudėtingų 

sakinių pavyzdžių pateikimas.
2) Aiškinamasis skaitymas. Perskaityto teksto sakymas atmintinai 

ir rašymas raštu.
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3) Diktantas.
4) Aprašymų ir pasakojimų sudarymas pagal pateiktą planą. 
Literatūros teorija.
Pasakojimų, aprašymų ir samprotavimų rašymas pagal pateiktą 

planą.
Istorija (1 pamoka per savaitę).
Nuo pradžios iki Romanovų dinastijos (862–1612).

Antri metai
Rusų literatūros apžvalga (3 pamokos per savaitę), Lomonosovo 

laikotarpis. Imperatorienės Jekaterinos II amžius. Karamzino 
laikotarpis.

Istorija (1 pamoka per savaitę).
Nuo Romanovų dinastijos pradžios iki Pavelo I (1612–1796). 

Teologinis kursas
Treti metai

Rusų literatūros apžvalga (1 pamoka per savaitę).
Puškino laikotarpis. Naujausiųjų laikų rašytojai.
Istorija (1 pamoka per savaitę).
Nuo Pavelo I iki mūsų dienų.
Ketvirti ir penkti metai (kursai sujungiami).
Rusų kalba ir tėvynės istorija (1 pamoka per savaitę).
Praeitų kursų medžiagos kartojimas.

Programa
Pirmi metai

Rusų kalba ir literatūra

Gramatikos kartojimas  vyksta sistemiškai pagal Kirpišnikovo 
rusų kalbos „Etimologiją“ ir „Sintaksę“, vyksta taip pat praktiniai 
užsiėmimai pagal pasirinktas ištraukas iš įvairių kūrinių.

Aiškinamajam skaitymui ir mokymuisi atmintinai parenkami 
žinomiausi prozos ir poezijos kūriniai, kurie parenkami pagal 
nustatytą chrestomatiją. Skaitydami kūrinius, besimokantieji įsisavina 
kūrinio turinį, planą, pagrindines mintis ir kalbą, be to, pateikiamas 
perskaityto pavyzdžio supratimas apie literatūrinę formą.

Diktantai ir kiti rašomieji darbai rašomi siekiant gerinti 
aiškinamojo skaitymo ir gramatikos įgūdžius.
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Stilius ir jo rūšys. Literatūros teorijos skirstymas. Stilistikos 
supratimas. Stilistikos reikalavimai. Kalbos taisyklingumas, stiliaus 
aiškumas ir tikslumas. Stiliaus raiškumas. Epitetai, tropai ir figūros. 
Stiliaus skambumas. Periodai. Periodų skirstymas į paprastus ir 
sudėtingus. Periodų rūšys. Eiliavimas: metrinis, silabinis ir toninis. 
Liaudies poetinės kūrybos matmuo.

Kūrinių skirstymas į prozą ir poeziją bei poezijos ir prozos 
skirtumai.

Prozos teorija. Prozos kūrinių skirstymas. Pasakojimai. 
Pasakojimų rūšys: metraštis, memuarai, biografija, charakteristika, 
istorija. Aprašymas. Aprašymo tvarka. Aprašymo rūšys: mokslinis 
ir grožinis. Kelionės. Samprotavimai. Samprotavimų dalys. Minčių 
dėstymo būdai samprotavimuose. Oratorinė kalba. Oratorinės kalbos 
dalys.  

Poezijos teorija. Poezija ir idealus pasaulis. Liaudies ir meninė 
poezijos. Poetinių kūrinių skirstymas. Epinės poezijos bruožai. Liaudies 
epo rūšys: bylinos, istorinės dainos, pasakos, patarlės, mįslės. bylinos, 
istorinės dainos ir pasakos palyginimas. Meninio epo skirstymas. 
Poemos arba epopėjos bruožai. Meninės arba pseudoklasikinės 
poemos. Naujų laikų poema. Romano bruožai bei senovės poemos ir 
romano skirtumai. Apsakymas. Romano ir apsakymo rūšys. Idilijos 
pradžia. Pasakėčios apibūdinimas. Pasakėčios atsiradimas ir rūšys. 
Pirminė baladės reikšmė. baladės samprata. Nacionalinės baladės. 

Lyrinė poezija. Lyrinės poezijos skiriamosios ypatybės. Lyrikos ir 
epo skirtumai. Liaudies lyrika ir liaudies dainų rūšys. Liaudies dainų 
skiriamieji požymiai. Meninės lyrikos svarbiausios rūšys. Meninės ir 
liaudies dainų skirtumas. Odės ir dainos skirtumai. Odės apibūdinimas. 
Himnas. Ditirambas. Odės pavadinimas. Pseudoklasikinės odės. 
Skiriamasis elegijos požymis ir jos apibrėžimas. Elegijos pradžia. 
Satyra. Satyros rūšys. Satyros vystymasis. Epigrama.

Dramatinė poezija. Dramatinės poezijos charakteringi bruožai 
bei dramatinės ir epinės poezijos skirtumai. Dramos nustatymas. 
Užuomazga ir atomazga dramatiniuose kūriniuose. Monologas. 
Dramatinės poezijos rūšys. Supratimas apie tragediją. Tragedijos 
prigimtis ir istorinis vystymasis. Graikiškos, pseudoklasikinės ir naujos 
šiuolaikinės tragedijos skiriamieji bruožai. Komedijos supratimas. 
Komiško arba juokingo rūšys. Dramos ypatybės. Dramos technika. 
Nuostabūs dramaturgai.  
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Straipsniai, skirti skaitymui, nagrinėjimui ir išvadoms apie 
aukščiau minėtas sampratas iš literatūros teorijos

1) Karo su Karoliu XII priežasčių apsvarstymas, Šafirovas,  
1717 m. 2) Dniepro aprašymas, Gogolis. 3) Odė kunigaikščio Meščerskio 
mirčiai, Deržavinas. Ištraukos iš Karamzino istorijos: 4) Joanas III,  
5) Antra pusė Godunovo valdymo. 6) Iš kelionės į Erzerumą. 7. Poltavos 
mūšis, Puškinas. 8) Metraštininko pasakojimas apie Olego mirtį.  
9) Daina apie išmintingą Olegą (Песнь о вещемъ Олеге), Puškinas. 
10) Mūšis Kulikovo lauke, Karamzinas. 11) Ištraukos iš Nestoro 
metraščio. 12) Iš imperatoriaus Pavelo I auklėtojo Porošino užrašų. 
13) Širdingas prisipažinimas mano reikaluose ir pagalvojimuose,  
fon Vizinas. 14) Stepanas Michailovičius bojarovas, Aksakovas. 
15) Akakas Akakievičius, Gogolis. 16) Visuotinai prieinami Rusijos 
istorijos skaitiniai, Solovjovas. 17) Reino krioklys, Karamzinas.  
18) Kelionė į Erzerumą, Puškinas. 19) Apie laimingiausią gyvenimo 
laiką, Karamzinas. 20) Apie meilę tėvynei, to paties. 21) Tvirtumas 
ir užsispyrimas, Žukovas. 22) Pagiriamasis žodis Petrui Didžiajam, 
Lomonosovas. 23) Iš kalbos Lomonosovo šimto metų jubiliejaus 
dieną, Grotas. 24) Volga Sviatoslavič. 25) Ilja Muromiec ir pagoniška 
Idolicė. 26) Iljos Muromieco kova su Židovinu. 27) Ivanas Rūstusis. 
28) Morozko. 29) Vasilisa Gražioji. 30) Patarlių ir mįslių pavyzdžiai. 
31) Iš Iliados: Hektoras ir Andromachas. 32) Rosiada, Cheraskovas. 
33) Šiliunsko kalinys, Žukovas. 34) Kaukazo belaisvis, Puškinas. 
35) Eugenijus Oneginas. 36) Kapitono dukra, Puškinas. Krylovo 
pasakėčios. 37) Asilas ir lakštingala. 38) Tvenkinys ir upė. 39) Ąžuolas 
ir nendrė. 40) Vilkas ir gegutė. 41) Atsiskyrėlis ir meška, Dmitrevas. 
42) Gaidys, katinas ir pelytė, Chomniceras. 43) Du kaimynai. 44) Oro 
laivas, Lermontovo. 45) Velniai, Puškinas. 46) Skenduolis, to paties. 
47) Vėl tėvynėje, Puškinas. Liaudies dainos: 48) Garbė Dievui danguje, 
garbė! 49) Nė prote buvo nė išmintyje. 50) Leido mane motinėlė toli už 
vyro. 51) Štai apsigaubė rūku. 52) Vidur slėnio lygus, Merzliakovas. 
53) Atskrisk, lakštingalėle, Ciganovas. 54) Sėsiu aš už stalo, Kolcas. 
55) Imperatorienės Jelizavetos įžengimo į sostą dienai, Lomonosovas. 
56) Dievas, Deržavinas. 57) Rusijos šmeižikams, Puškinas.  
58) Samprotavimas griaustinio proga, Dmitrevas. 59) Ar klaidžioju 
išilgai triukšmingų gatvių, Puškinas. 60) Vidurnakty dangumi angelas 
skrido, Lermontovas. 61) Svetima nauda, Dmitrevas. 62) Mintis, 
Lermontovas. 63) Man gydytojas sakė, Dmitrevas. 64) Skūpus riteris, 
Puškinas. 65) Makbetas, Šekspyras. 66) Edipas karalius, Sofoklis.  
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67) Revizorius, Gogolis. 68) Maskaradas, Lermontovas. 69) Neturtas 
ne yda, Ostrovskis.

Pratimai raštu – teorinis literatūros kursas
Istorija

I. Rytų Europa ir Rusijos pradžia
Šalies charakteris. Seniausia istorija. Slavai. Lietuva. Suomiai. 

Turkų totorių tautos. Rusų valstybės susidarymas. Olegas. Igoris. Olga. 
Vladimiras. Krikščionybės įvedimas. Vladimiro sūnus. Jaroslavas.

II. Kunigaikštijų vystymasis – večės sistema
Jaroslavo I sūnus. Genealoginė lentelė. Įvykiai Jaroslavo vaikaičių 

laikais. Monomachovičiai ir Olgovičiai. Suzdalės žemė. Černigovo 
ir Seversko. Mūromsko ir Riazanės. Polocko. Smolensko. Volynės ir 
Galicijos. Naugardo bendruomenė. Livonijos ordinas.

III. Mongolų jungas
Mūšis prie Kalkos. batijaus įsiveržimas. Aukso orda. Šiaurės rytų 

Rusia. Pietvakarių Rusios likimas.
IV. Kunigaikštiškos-večinės Rusios vidaus padėtis. Kunigaikštis. 

Družina. Smerdai. Cholopai. Teisena. Prekyba ir menas. bažnyčia ir 
kova su pagonybe. Vienuolystė. Švietimas.

V. Lietuvos valdoma pietvakarių Rusia. Lietuva. Mindaugas. 
Gediminas. Algirdas. Jogaila ir katalikybės įvedimas. Vytautas. 
Susijungimas su Lenkija.

VI. Šiaurės rytų Rusia vienijasi aplink Maskvą. Tverės 
kunigaikštystė. Suzdalės arba Nižnij Novgrodo. Maskvos. Pirmoji 
kova tarp Maskvos ir Tverės. Joanas I Kalita. Kalitos sūnus. Dmitrijus 
Donskovas ir Kulikovo mūšis. Vasilijus I. Vasilijus II Tamsusis. Večės 
bendruomenės. Kazanė ir Krymas. Kazokai.

I. Kunigaikštiškos-večinės tvarkos Šiaurės rytų Rusioje 
panaikinimas ir monarchinės valdžios laimėjimai Maskvos valstybėje. 
Joanas III. Didžiojo Naugardo kritimas. Tverės ir kitų sričių 
prisijungimas. Totorių jungo panaikinimas. Kova su Lietuva. Santuoka 
su Sofija Paleolog ir jos pasekmės. Vasilijaus III valstybinė veikla. 
Paskutinės kunigaikštystės. Karas su Lietuva ir totoriais. Vidaus 
politika. Joanas IV Rūstusis. Elena ir bojarinų valdymo laikai. Joano 
IV valstybinė veikla. Kazanės užkariavimas. Sibiro karalystė. Kova 
dėl Livonijos. Mirties bausmių epocha. Naugardo sutriuškinimas.

II. Maištų laikas
Šv. Vladimiro ir Fiodoro Joanovičiaus dinastijos nutrūkimas. 

Valdytojas Godunovas. Valstiečių pritvirtinimas. Caraitis Dimitrijus. 
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Caras borisas Godunovas. Lžedimitrijus I. Vsilijaus Ivanovičiaus 
Šuiskio valdymas. Lžedimitrijus II. Tarpuvaldis. Sričių nesutarimas. 
Požarskis ir Mininas. Michailo išrinkimas.

Antri metai
Literatūros istorija

biografinė pastaba apie Lomonosovą. Lomonosovo reikšmė 
rusų literatūroje. Svarbiausi Lomonosovo kūriniai. Klasicizmo esmė. 
Klaidingos klasikinės krypties pradžia Vakarų Europoje, o po to ir 
rusų literatūroje (skaitymas ir aiškinimas: Vakariniai apmastymai apie 
Dievo didybę. Apie bažnytinių knygų naudą).

Auklėjimas ir tarnyba, Deržavinas. Jo reikšmė rusų literatūroje. 
Deržavino poezijos ypatybės. Gražiausi Deržavino poezijos pavyzdžiai 
(Felica, Paminklas).

Nuostabios aplinkybės fon Vizino biografijoje. Jo reikšmė rusų 
literatūroje (brigadininkas, Nepilnametis bajoraitis).

biografinės pastabos apie I. I. Chemnicerą. Chemniceras kaip 
talentingas pasakėčių rašytojas, Krylovo pirmtakas. Jo pasakėčių 
skiriamieji bruožai (Metafizikas).

Karamzino biografijos įžymūs bruožai. Kelionė į užsienį. Maskvos 
žurnalas. Rusų keliautojo laiškai. Sentimentali kryptis rusų literatūroje. 
Europos žinynas. Rusų istorijos darbai. „Rusijos valstybės istorijos“ 
reikšmė. Karamzinas kaip rusų kalbos pertvarkytojas. Šiškovistai 
ir Karamzinistai (Iš rusų keliautojo laiškų. Iš Tverės. Vargšė Liza. 
Rusijos valstybės istorijos įvadas). 

biografinės pastabos apie Krylovą. Jo literatūrinės veiklos 
skiriamieji bruožai. Krylovo pasakėčių reikšmė pagal formą ir turinį 
(Demjanovo žuvienė. Du šunys. Triškino kaftonas).

biografinės pastabos apie N. I. Gniedičių. Jo reikšmė rusų 
literatūros istorijoje. Svarbiausi vertimai. 

biografinės pastabos apie Vasilijų Andriejevičių Žukovskį. 
Žukovskio svarbiausi kūriniai. Jo poezijos skiriamieji bruožai. 
Romantinės krypties esmė. Žukovskio kaip vertėjo reikšmė literatūros 
istorijoje (Kaimo kapinės. Svetlana. Teonas ir Eschinas. Iš Odisėjos: 
pirma ištrauka, Polikratovo žiedas).

batiuškovas. biografinės pastabos. batiuškovo poezijos skiriamieji 
bruožai pagal turinį ir formą. batiuškovo elegijų ypatybės. Vertimai ir 
antologija. Kūrinių pavyzdžiai (Ant pilies pamatų Švedijoje).

Rašinys literatūrine-istorine tema.
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Istorija
III. Vakarų Rusia XII ir XVII a. pirmoje pusėje
Vakarų  Rusios sritys. Lenkų įtaka. Liublino unija. Kijevo 

akademija. bažnytinė unija. bresto susirinkimas. Vakarų Rusios 
bajorija. Valstiečių padėtis. Žydai. Mažarusių kazokai. Zaporožės 
Sečė. Kazokų sukilimas. 

IV. Romanovų dinastijos pirmųjų trijų carų epocha
Michailas Fiodorovičius. Valstybės išvadavimas nuo priešų. Kova 

su kaimynais. Patriarchas Filaretas ir vidaus veikimas. Smolenskas 
ir Azovas. Aleksejus Michailovičius. Morozovas ir vidaus maištas. 
Įstatymų leidyba, ekonominės priemonės ir finansiniai sunkumai. 
Razinas, kazokų ir valstiečių judėjimai. Patriarchas Nikonas ir 
bažnytiniai reikalai. Mažarusių klausimas. bogdanas Chmelnickis 
ir Mažarusios prijungimas. Kova su kaimynais dėl Mažarusios. 
Mažarusios klausimo sprendimas.

V. Maskvos valstybės vidaus padėtis. Caras. Luomai. Valdymas. 
Įstatymų leidyba ir pajamos. Prekyba ir pramonė. Menas ir namų 
buitis. Kariuomenė. bažnyčia. Švietimas. Literatūra ir liaudies poezija. 

I. Petro Didžiojo valdymas arba valstybinių reformų epocha
Šaulių maištas. Carienės Sofijos valdymas. Petro auklėjimas 

ir Sofijos žlugimas. Azovo žygiai ir užsienio kelionės. Didysis 
Šiaurės karas. Poltava. Mazepa ir Prutas. Ništato taika. Luominės ir 
administracinės reformos. Ūkis, kariuomenė, mokykla. Šeimos buitis. 
Dvasininkija ir skilimas. Petro reformų charakteris ir reikšmė. Petro 
bendradarbiai. Šeimos reikalai ir reformatoriaus asmenybė. 

II. Pirmieji Petro Didžiojo perėmėjai (laikinųjų epocha) 
Jekaterina I ir Petras II. Menšikovas ir Dolgorūkis. Vyriausybiniai 

sprendimai. Ana Joanovna. Aukščiausia taryba ir birono laikai. 
Vidaus ir užsienio reikalai. Joanas VI. birono nuvertimas ir Anos 
Leopoldonos valdymas. Jelizaveta Petrovna. Jelizavetos dvaras ir jos 
valdymo charakteris. Užsienio politika.

III. Rusijos švietimas XVIII amžiuje
bajorijos papročių bruožai. Žemesniosios klasės. Literatūra ir 

mokslas.
IV. Valstybės vienybės ir politinės galios tolimesnis vystymasis
Petras III. Petro III valdymo priemonės. Jekaterina II. Imperatorės 

ir svarbiausių jos valdymo veikėjų charakteriai. Įstatymų komisija 
ir gubernijų įkūrimas. Luominės ir ekonominės priemonės. Pietinės 
sritys. Mokykla ir literatūrinis judėjimas. Pirmasis Turkijos karas. 
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Maras ir Pugačiovas. Krymas ir nauji karai. Vakarų Rusijos sričių 
sugražinimas. Disidentų klausimas ir baro konfederacija. Uždnieprio 
Ukraina. Gegužės 3 konstitucija ir Lenkijos žlugimas.

Treti metai
Literatūros istorija

Puškino vaikystės aplinka. Namų auklėjimas. Mokslas licėjuje. 
Licėjaus eilėraščiai. Civilinė tarnyba. Dalyvavimas draugijoje 
„Arzamasas“. Eilėraštis „Vienatvė“ ir poema „Ruslanas ir Liudmila“. 
Puškino ištrėmimas iš sostinės. Atvykimas į pietus. Eilėraštis „Prie 
jūros“. Objektyvumas ir subjektyvumas dalyko atvaizdavime. Puškino 
užsiėmimai Michailovo kaime. Galutinis išsivadavimas nuo valdovo 
nemalonės. 1826–1830 m. laikotarpis. 1830–1833 m. laikotarpis. 
Paskutinis gyvenimo laikotarpis. Puškino reikšmė literatūroje. 
(Ištrauka iš eilėraščio „Sapnas“. Vienatvės, Undinės ir Liudmilos. 
Ištrauka iš „Laiškas draugui“. Prie jūros, Čigonai, borisas Godunovas. 
Atsiminimai. Pranašas. Poetas. Poltava. Ruduo. Aidas. Varinis raitelis. 
Malda. Paminklas).

biografinė pastaba apie Lermontovą. Lermontovo poezijos 
vyraujantis tonas. Eilėraščių grupės. Lermontovo eilutės ypatybės 
(skaityti ir analizuoti: Trys palmės. Poetas. Pranašas. Kada vilnija 
geltonuojantis laukas. Palestinos šaka. Du milžinai. Ginčas. Mūsų 
laikų didvyris).

Gogolis. biografinė apybraiža. Gogolio reikšmė rusų literatūros 
istorijoje. Jumoristinė kryptis. Gogolio kūrinių išvardijimas ir žymiausi 
iš jų (skaityti ir analizuoti: Tarasas bulba, Šinelis, Mirusios sielos).

biografinė pastaba apie I. S. Turgenevą. bendra jo literatūrinės 
veiklos charakteristika. Svarbiausi kūriniai (skaityti ir analizuoti: 
Medžiotojo užrašai, bajorų lizdas).

biografinė pastaba apie A. K. Tolstojų. Svarbiausi kūriniai (Iš 
tragedijos: Joano Rūsčiojo mirtis).

Rašinys literatūrine-istorine tema.

Istorija
Pavelas I. Nauji nutarimai. Suvorovo itališkas žygis. Aleksandras 

I. Karai. Napoleono užpuolimas. borodino ir prancūzai Maskvoje. 
Valstybės tarybos ministerijų įsteigimas ir Speranskio veikla. Mokykla, 
valstiečiai ir paskutinių metų politika.

ALGIMANTAS KATILIUS
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   Straipsnis recenzuotas

Nikolajus I. Gruodžio 14. Vidaus politika. Užsienio politika. 
Lenkijos sukilimas. Krymo karas. Kaukazas. 

Žvilgsnis į Rusijos švietimą XIX a. pirmoje pusėje.
Aukštesnės klasės. Valstiečių luomas. Miesto gyventojai. Mokslas 

ir literatūra. Istoriografija.
Aleksandras II (caras išlaisvintojas).
Valstiečių išlaisvinimas. Viešas teismas, zemstvos, finansai ir 

susisiekimo keliai. Spauda, mokykla ir kitos reformos. Lenkų maištas 
ir vakariniai pakraščiai. Kaukazo nukariavimas ir rytiniai pakraščiai. 
Rytų klausimas ir išsivaduojamasis karas su turkais. Caro išlaisvintojo 
kankinio pabaiga.

bendras žvilgsnis į rusų nacijos likimą.
Romanovų dinastijos genealoginė lentelė.

Ketvirti ir penkti metai
Diktantas ir praeito kurso analizė. Pavyzdžių skaitymas. Istorinis 

rašinys.
Žinynai ir vadovėliai.
Rusų kalbos etimologija ir sintaksė, Kirpičnikovas. Literatūros 

teorijos vadovėlis, I. belorusovas. Rusų rašytojai pasirinktinai ir 
pritaikyti mokykloms, V. Martinovskis. Chrestomatija, Galachovas. 
Naujoji rusų literatūra, P. V. Evstafevas.

Trumpi Rusijos istorijos bruožai, D. Ilovaiskis.
Pastaba. Pamokų skaičius kaip nurodyta aukščiau 11; tačiau dėl 

ankštų patalpų abi paruošiamojo arba filosofinio kurso grupės, t. y. 
pirmamečiai ir antramečiai, sujungiami į vieną klasę, tokiu atveju 
vienais metais praeinamas pirmų metų kursas, o kitais antrų metų 
kursas.

Seinų vyskupas A. baranovskis  

VySKUPAS ANTANAS bARANAUSKAS APIE RUSIŠKų DISCIPLINų DĖSTyMĄ ... 
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VySK. ANTANO bARANAUSKO  
GyVENIMAS IR VEIKLA SEINUOSE

Ne vienas Antano baranausko metines minėjome, ne vienas mi-
nėsime. Apie šį iškilų lietuvių poetą ir vyskupą reikėtų rašyti ne tik jo 
gimimo ar mirties metinių proga. Tai spalvinga, daug lietuvių tautai 
nuveikusi, nors kartais ir prieštaringai vertinama asmenybė. Apie jį 
parašyta daug mokslinių darbų, jo veikla ir kūryba detaliai išnagri-
nėtos. Lietuvių literatūros šedevras „Anykščių šilelis“ išspausdintas 
keliolika kartų, išverstas į rusų, lenkų, latvių ir anglų kalbas. 

Šio straipsnio tikslas kuklus. Jame norima pažvelgti į „Anykš-
čių šilelio“ autorių, pasitelkiant mažiau ar daugiau žinomus faktus iš 
vyskupo gyvenimo Seinuose, papasakoti apie A. baranauską, kokį jį 
matė, ko tikėjosi ir laukė iš jo tautiečiai – Seinų krašto lietuviai, pakal-
bėti apie Antano baranausko laikyseną tautinės bei kultūrinės tapa-
tybės ir augančių konfliktų dėl pridėtinių pamaldų lietuvių bei lenkų 
kalbomis atžvilgiu.

Seinuose buvo laukiama permainų

1897 m. spalio 23 d. caras pasirašė A. baranausko paskyrimą 
vyskupu. „Apie Antano baranausko ingresą Peterburge amžininkų 
atsiminimai prieštaringi. Visi jie sutartinai teigė, kad Antanas bara-
nauskas, užimdamas Seinų vyskupo sostą, pirma prisiekęs popiežiui, 
o paskui carui“1, – rašė A. baranausko gyvenimo ir veiklos tyrinėtoja 
Regina Mikšytė.

1 Mikšytė R. Seinų katedros šešėlyje. Literatūra ir menas, 1992-11-27,  p. 9.
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Seinuose sklido daug gandų apie naująjį Seinų 
vyskupą. Visiems rūpėjo, koks jis bus, kaip spręs 
šioje vyskupijoje tautines problemas. Seinuose 
buvo laukiama permainų. Laukė jų dvasininkai, lie-
tuviai ir tikintieji lenkai.

yra išlikusių žmonių pasakojimų apie  
A. baranausko atvykimą į Seinus. Seinų gyven-
toja Petruškevičienė pasakojo2, kad vyskupo pa-
sitikti susirinko didelė minia. Jį lenkiškai pasvei-
kino prel. Povilas Krajevskis. A. baranauskas, 
sėdėdamas katedros soste, irgi kalbėjo lenkiškai.  
Šv. Mišių metu buvo perskaityta ir parodyta kapi-
tulai brevė, skirianti A. baranauską Seinų vyskupu. 
Pamaldoms pasibaigus A. baranauskas į tikinčiuo-
sius prabilo ir lietuviškai. Tai sujaudino bažnyčioje 
susirinkusius lietuvius, nes jie dar nebuvo girdėję 
vyskupo, kalbančio jų gimtąja kalba.

Seinų „Šaltinio“ spaustuvėje leidžiamame „Vadove“ skaitome: 
„Atlikęs Peterburge visus reikalus, vyskupas baranauskas grįžo Kau-
nan, o paskui atvyko Garlevon pas Marijampolės dekaną. Ten pavie-
šėjęs per Kalėdų šventę, gruodžio 27 dieną išvažiavo į Seinus. Važiavo 
per Marijampolę, Kalvariją ir Seinuosna pribuvo gruodžio 28 dieną  
10 val. ryto. Tuojau atlaikė iškilmingas Mišias ir atliko kitas ceremo-
nijas. Žmonių prisirinko labai didelė minia, ir vienų kunigų buvo apie 
130. <...> Po ceremonijų nuėjo vyskupas į kapituliorių, kur susirinko 
visi kapitulos nariai, ir sustatyta čia pagal Pijaus IX encikliką protoko-
las, po kuriuo pasirašė: vysk. Antanas baranauskas, pralotai: Povilas 
Krajevskis, Mateušas Strimaitis, Salemonas Olekas, Eliziejus Strimai-
tis ir kanauninkai: Ignotas bartlinskis, Juozapas Antanavičius, Vin-
centas blaževičius ir Antanas Daukša.

Tą pačią dieną kapitula iškėlė vyskupui ir kunigams pietus. Kuni-
gų prie stalo sėdo net apie 130 žmonių, ir nemaža buvo toastų. Gruo-
džio 29 dieną iškėlė pietus vyskupas, per kuriuos toastų buvo dar 
daugiau. Prakalbėjo pral. Krajevskis; kalba jo buvo neilga, bet graži. 
Kalbėjo ir dar du kunigu, kuriems nepasisekė. Po tų visų ceremonijų 
trečią dieną sugrįžome į paprasto gyvenimo vagą.“3

2 Vaina J. Prisiminimų pėdsakai. Varsnos, 1972, nr. 11–12, p. 4.
3 Kun. P. A. Vygrių ir Seinų dijecez. istorija. Vadovas, Seinai, 1910, t. VI, nr. 23, p. 273.

Antanas baranauskas
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Apie pirmąsias A. baranausko dienas Seinuose Juozapas Sta-
kauskas rašė: „Tada Seinuose jis rado 20 kunigų, seminarijos profe-
sorių, vikarų, bet nė vieno susipratusio lietuvio. Noromis nenoromis 
reikėdavo su visais kalbėtis lenkiškai. Lenkų tradicija buvo dar taip 
stipri, kad inteligentams kalbėti savo tarpe lietuviškai atrodė ir keista, 
ir per žema.“4

Po ingreso vyskupas atvyko į seminarijos klierikų pokylį, ku-
riame dalyvavo seminarijos vadovybė ir profesūra. Per šias iškilmes 
Narijausko vadovaujamas choras padainavo dainą „Nu Lietuva, nu 
Dauguva“. baranauskas, išgirdęs klierikų choro dainuojamą jo sukur-
tą dainelę, labai susijaudino. Jis ilgesnę valandėlę sėdėjo susimąstęs 
ir susijaudinęs. Po to atsipeikėjęs paklausė: „O kuo prastesnė „Šaly 
plento po kairėj ežerėlis tvokso?“5

Vysk. A. baranauskas, pradėjęs valdyti vyskupiją, stropiai ėmėsi 
darbo. Seinuose leidžiamo „Vadovo“ puslapiuose skaitome: „Semina-
rijoje tuomet buvo mokslo metas ir artinosi pusmetiniai egzaminai, bet 
vyskupas, nežiūrint į tai, įsakė klierikams atlikti 8 dienų rekolekcijas, 
kurias patsai vedė ir tą laiką gyveno seminarijoje. Profesoriai pasakė 
aštuonias konferencijas, o vyskupas taipogi aštuonias. Kad iš vienos 
pusės klierikai ir pasinaudojo, tai iš kitos buvo nuoskauda, nes žuvo 
egzaminai, kurių negalėjo būti dėl rekolekcijų.“6

Vyskupas buvo labai darbštus žmogus. Vos užėmęs Seinų vysku-
po sostą, pasigedo lietuviškų giesmių. Seinuose jis išvertė „Graudžius 
verksmus“, velykinę giesmę „Linksma diena mums nušvito“, kuri ir 
šiandien Prisikėlimo rytui auštant susilieja su varpų gaudesiu viso-
se lietuviškose bažnyčiose. buvęs ir nepaprastai reiklus. Pasak vysk.  
A. baranausko kapeliono ir sekretoriaus Juozapo Laukaičio, kiekvie-
nas raštas, kurį jis duodavo pasirašyti vyskupui, turėjo būti parašytas 
tobulai. Jei vyskupas jame įžvelgdavo klaidą, raštą suplėšydavo. Se-
kretoriui ne tik buvo gėda, kad padarė klaidą, bet ir gaila įdėto darbo. 
Mat raštą reikėjo atkurti iš atminties.

Elvyra biliūtė-Aleknavičienė aprašo tokį atsitikimą: „Vieną kar-
tą, kai vizitavo Seirijų parapiją, pietavo ir keletas dvarininkų. Sekreto-
rius Juozapas Laukaitis, kalbėdamas lenkiškai, padarė klaidą, tačiau į 
 tai niekas nekreipė dėmesio, o vyskupas pašoko tarsi įgeltas:

4 Stakauskas J. Naujieji nacionalizmai ir katalikų bažnyčia Lietuvoje. Vilnius, 2003, p. 231.
5 biliūtė-Aleknavičienė E. Gaivusis šaltinis. Prelato Juozapo Laukaičio laikas ir asmenybė. 

Punsko „Aušros“ leidykla, 2007, p. 37.
6 Kun. P. A. Vygrių ir Seinų dijecez. istorija. Vadovas, Seinai, 1910, t. VI, nr. 23, p. 274.
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– Kunige kapelione, kaip tau ne gėda 
daryti tokią klaidą?!

Kunigas Juozapas Laukaitis, pripra-
tęs prie vyskupo išsišokimų, nesuglumo, 
o šypsodamasis atsakė:

– Ekscelencija, jeigu kalbėdamas 
lenkiškai nedaryčiau klaidų, kas žinotų, 
kad aš esu lietuvis?

Vyskupas neramiai sujudėjo savo 
krėsle, veidą išmušė raudonis, ir jis vos 
valdydamasis ištarė:

– Mano kapelionas turi tobulai kal-
bėti ir lenkiškai, ir lietuviškai!

Po to visi pietavo tylėdami. Mažai 
besikalbėjo vyskupas su savo kapelionu 
ir grįždamas namo. Kai vakare kunigas 
Juozapas nuėjo pas vyskupą kitais reikalais, ekscelencija jį pasitiko 
klausimu:

– Kam tu kompromituoji savo vyskupą?
Kunigas Juozapas truputį patylėjo ir ramiai ištarė:
– Ekscelencija, kodėl niekada neduodate pastabų, kai kunigai, 

sakydami pamokslus lietuvių kalba, padaro daug grubesnių klaidų? 
Manau, mano mažesnė klaida, jeigu aš, lietuvis, suklydau, kalbėdamas 
lenkiškai!

Susimąstęs vyskupas valandėlę tylėjo. Gal jo mintys nejučiomis 
nuskriejo į Šventosios pakrantes, gal į savo gimtąją gryčią? Kas žino? 
Tačiau jis prabilo ramiu tėvišku balsu:

– Matai, Juozapai, mes čia savieji, o lenkai po visą pasaulį išne-
šios, kad vyskupo kapelionas darko lenkų kalbą.“7

Vyskupas būdavo savo kapelionui (kaip ir kitiems) nepakantus, 
bardavo jį už kiekvieną menkniekį. Seinų vyskupijos dvasininkai, ži-
nodami, kad vyskupas labai griežtas, kaip įmanydami jo vengdavo. 
Šis dėl to jautėsi labai vienišas. Kartais pasiskųsdavo, kad žmonės jo 
šalinasi, kad neaplanko net kažkada buvę artimiausi bičiuliai. Tik ka-
pelionas J. Laukaitis visada, nori nenori, būdavo šalia jo.

Vyskupo A. baranausko gyvenimo tyrinėtojas kun. dr. J. Sta-
kauskas teigia: „Vyskupas baranauskas sunkiai sugyvenamas žmo-

7 biliūtė-Aleknavičienė E. Gaivusis šaltinis. Prelato Juozapo Laukaičio laikas ir asmeny-
bė. Punsko „Aušros“ leidykla, 2007, p. 40–41.

Vysk. Antanas baranauskas
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gus. Subjektyviai baranauskas buvo šventas; objektyviai imant dėl 
savo sunkaus būdo, dėl suerzintų nervų buvo labai sunkiai sugyve-
namas žmogus. Pats skundėsi, kad nuo jo žmonės šalinasi. būdamas 
akademijoj turėjęs tik vieną draugą, kuris jį supratęs, būtent kunigą 
Kairį. Ir iš tikrųjų jo ir pasauliečiai, ir kunigai vengdavo. <...> Sei-
nuose visus kunigus vyskupas atstūmė nuo savęs. Pasiliko tik vienas  
kun. Laukaitis...“8

Vysk. A. baranauskas važiuodavo karieta, pakinkyta ketvertu 
žirgų. Jis mėgdavęs sakyti: „Ne man, Antanui baranauskui, tas ke-
tvertas žirgų reikalingas, bet Seinų vyskupui.“ Jam keliaujant žmo-
nės išbėgdavo vyskupo pasitikti. Juozas Vaina (1916–2011) prisimena 
savo tėvo pasakojimą: „Tėvas pasakojo, kad vyskupas b. į bažnyčią 
iš savo rūmų apie 1 km atvažiuodavęs ketvertu arklių, ir, kai vežėjas 
botagu pliaukšterėdavęs, arkliai kaip vienas sustodavę vietoje. Žmo-
nės su malonumu gėrėdavosi tokiu prie šventoriaus vartų sustojimu. 
Ketvertu važinėti turėjo teisę tiktai kunigaikščiai. Vyskupas A. b. lai-
kydamas save bažnytiniu kunigaikščiu taip pat važinėjo ketvertu, bet 
už tat nuolat turėjo kivirčų su apskričių viršininkais.“9

Vysk. Antanas baranauskas tautinių konfliktų sūkuryje

Paradoksas. Vysk. A. baranauskas Seinuose vertė į lietuvių kalbą 
Šventąjį Raštą, rašė nuostabias lietuviškas giesmes, bet pas jį užėjusį 
ir lietuviškai prakalbusį klieriką išbardavo.

Jo gyvenimo ir kūrybos tyrinėtoja barbora Vileišytė rašė: „Jau 
Kaune patyręs tautinio judėjimo aistras, jis gerai suvokė Seinų vys-
kupijos sudėtingą situaciją. Per savo ingresą Peterburge jis patvirtino, 
kad vyksta ten, kur reikės gesyti neapykantą vienų ir kitų.“10

1897 m. Seinų apskrityje lietuviai sudarė 59,7 %, lenkai – 22,9 %. 
Seinų vyskupija tautiniu atžvilgiu buvo dvilypė. Vienoje jos dalyje gy-
veno lietuviai, kitoje lenkai. Pagal plotą šios dalys buvo beveik lygios. 
Ji apėmė 2 gubernijas: Suvalkų ir pusę Lomžos. 1860 m. duomenimis, 
vyskupijoje gyveno 213000 lietuvių ir 275000 lenkų bei rusų. XIX a. 
pabaigoje beveik visose Seinų vyskupijos bažnyčiose vyravo lenkų 
kalba.

8 Stakauskas J. Naujieji nacionalizmai ir katalikų bažnyčia Lietuvoje. Vilnius, 2003,  
p. 442–443.

9  Vaina J. Prisiminimų pėdsakai. Varsnos, 1972, nr. 11–12, p. 5.
10 Vileišytė b. Antanas baranauskas – Seinų vyskupas. Terra Jatwezenorum. Punsko 

„Aušros“ leidykla, t. 10, nr. 1, p. 198.
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Dr. Algimantas Katilius teigia: „Prieš vyskupą A. baranauską 
buvę Seinų vyskupijos ganytojai rūpinosi, kad tinkamas ganytojiškas 
darbas neįmanomas, jeigu nėra kunigų, kurie mokėtų vietos žmonių 
kalbą. Su lenkų kalba nebuvo problemų, nes visi kunigai ją išmokda-
vo dar seminarijoje. Kitas klausimas – lietuvių kalba. Šiuo požiūriu 
įdomus faktas ir apie vietos būsimai vyskupijos kunigų seminarijai 
parinkimą. Svarbiausias argumentas vysk. Mikalojui Jonui Manuge-
vičiui steigti seminariją Seinuose buvo tas, kad taip geografiškai būtų 
priartinta prie lietuvių gyvenamos vyskupijos dalies kunigų seminari-
ja, ir tokiu būdu iš lietuviškų parapijų kilusiems jaunuoliams atsirastų 
galimybė lengvesnėmis sąlygomis siekti kunigystės. Šios viltys davė 
laukiamų rezultatų. Mūsų skaičiavimais, į Seinų kunigų seminariją per 
visą jos gyvavimo laikotarpį žymiai daugiau klierikų stojo iš vyskupi-
jos lietuviškosios dalies nei lenkiškosios. Apskritai visi Seinų (Augus-
tavo) vyskupijos vyskupai ordinarai ir vyskupijos valdytojai rūpinosi 
abiejų tautų tikinčiųjų dvasiniais poreikiais, gal išskyrus vysk. Povilą 
Strašinskį, kuris kartais pasisakydavo priešiškai lietuvių atžvilgiu.“11

Pirmaisiais Seinų kunigų seminarijos gyvavimo metais (ji įkurta 
1826 m.) klierikams per daug nerūpėjo lietuvių tapatybės reikalai. Jie 
perimdavo lenkų kultūrą ir patys neretai jautėsi esą lenkų kultūros 
žmonės. Ilgainiui padėtis keitėsi. Į Seinus atvykęs A. baranauskas 
pateko į sudėtingą padėtį. Seinų (Augustavo) vyskupijoje tuo metu 
pradėjo reikštis tautinis judėjimas, tarp lietuvių ir lenkų kilo ginčų, 
kokia kalba turėtų vykti papildomos pamaldos (liturgijos kalba buvo 
lotynų). Ginčai neretai įgaudavo aštrių formų. A. baranauskui teko 
spręsti abiejų tautybių tikinčiųjų aštrėjančius tarpusavio santykius.

Kokia buvo vyskupo A. baranausko laikysena šiuo klausimu? 
„Vysk. A. baranauskas buvo palankus lietuviams klierikams, bet no-
rėjo rasti lietuvių ir lenkų klierikų bendros veiklos modelį. bandyta 
Seinų kunigų seminarijos lietuvius ir lenkus klierikus sujungti į vieną 
draugiją. J. Stakausko duomenimis, vysk. A. baranauskas per dvasios 
tėvą kun. A. Staniulį inspiravo bendrą lietuvių ir lenkų draugiją „Uo-
liųjų lyga“, tačiau ši draugija išsilaikė tik apie metus.“12

Antraisiais vyskupavimo Seinuose metais A. baranauskas paren-
gė anketą ir išsiuntinėjo ją į parapijas. Anketoje, tarp kitko, klausta, 

11 Katilius A. Vyskupas Antanas baranauskas ir tautinis klausimas Seinų vyskupijoje. An-
tanas Baranauskas. Lietuvių poeto, vyskupo Antano Baranausko 100-osioms mirties 
metinėms paminėti populiarios-mokslinės konferencijos medžiagos. Punsko „Aušros“ 
leidykla, 2003, p. 54.

12 Ten pat, p. 55.
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kokia yra parapijiečių daugumos kalba, kokia giedojimų, viešų mal-
dų bei mokymo kalba, kokia kalba vyksta valandos, suplikacijos, kaip 
giedama per Švenčiausiojo Sakramento ir relikvijų išstatymą, procesi-
jose, laidotuvėse, gegužinėse, birželio ir spalio pamaldose, kokia kalba 
vyksta Kryžiaus kelias, kalbama litanijas, rožinį, kokia kalba sakomas 
pamokslas ir skaitoma evangelija, aiškinamas katekizmas. Analizuo-
damas anketos duomenis, dr. A. Katilius pateikia išvadas: lietuviško-
sios vyskupijos dalies parapijose gyveno lietuviai. Čia papildomos 
pamaldos ir visi kiti dalykai vyko lietuvių kalba. Lenkiškosios vysku-
pijos dalies parapijose gyveno lenkai, ir viskas čia vyko lenkų kalba.

Vysk. A. baranauskas parapijų administratoriams liepė nepri-
mesti vienos ar kitos kalbos, bet derinti pagal tai, kaip toje vietoje 
žmonės kalba. Jo nurodymu, lietuvių pamaldos turėtų vykti priešpiet, 
o lenkams popiet. Lietuviai – dažniausiai kaimo žmonės, atvykdavo 
pėsti ar atvažiuodavo iš toli, lenkai buvo daugiausia miestelėnai.

Simno parapijos pamaldų tvarka buvo nustatyta pagal  
vysk. A. baranausko 1898 m. balandžio 2 d. nurodymą. Nors para-
pijos gyventojų daugumą sudarė lietuviai (lenkų buvo tarp miestelio 
gyventojų), pamaldos vyko paritetiniais pagrindais: iki pietų meldėsi 
lietuviai, po pietų lenkai.

Jau 1898 m. vysk. A. baranauskui teko spręsti nesutarimus Aly-
taus parapijoje. Gegužės 1 d. Alytaus lenkai kreipėsi prašydami, kad 
nebūtų pakeista pamaldų tvarka. Savo rašte jie nurodė, kad nuo neat-
menamų laikų per pamaldas buvo giedama lenkų kalba, o pamokslai 
sakomi lenkų ir lietuvių kalbomis. Pastaruoju metu ta tvarka pakeista. 
Klebonas iš sakyklos pasakė, kad atseit tai daroma pagal Seinų vysku-
po nurodymą. Vyskupas, atsakydamas į lenkų raštą, patikino juos, kad 
jis tokio nurodymo nedavęs. 1900 m. į Seinų vyskupą kreipėsi Alytaus 
lietuviai. Jie prašė ganytojo, kad giedojimai Alytuje būtų lietuvių kal-
ba. „Mias Alitaus parapijonis norimia savo bažniczioja priesz suma 
szviantomis dienomis lietuviszkai giedot, už tai kad mias lietuvnikai. 
Po nobožianstvai negalimia pasilikt bažniczioja, už tai kad mums pas-
kui butu toli pariait prižiuret namu ir kat velai jainant žalnieriai kan-
tavams ir kantavoms gali pastot kialia. Pas miestialį vis girios ir žal-
nieriu dauk. Pernai per Jusu Garbingiausias Tevia vizita mislijom, kat 
paliepsit mums lietuviszkai giedot, ba jau visur giedojo taip. Juliaus 
meniasi szio miato buvomia piar gromata praszia pavialit lietuviszkai 
giedot. Garbingiausio ir szviesiausio Viskupo buvo ukazas iszduota 
suskaitit lietuviszkus ir lankiszkus žmonis. Lietuviszku susirasze ba-
viaik sziaszisik daugiau. Mum szirdi sopa, kat baviaik visai parapi-
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jai savo bažniczioja, Lietuvoja nevalna susirinkus ražancziaus giedot 
ir susiedai isz mus juokiasi, kai mias toki niatikia. Jaigu bažniczioja 
musiszkai niagiedos ir vaikams mus ner kur iszmokt. Mias lietuv-
nikai atsiduodam in Jus dvasiszka suda, pas Jus jeszkomia tiaisibes.  
Praszomia pavialinimo saviszkai suprantamai garbit Dieva kaip pavia-
linot Rumbones, Slabados, Simno ir kitiems parapijoms. Susimilekitia 
ant mus biednos Alitaus parapijos. Mias visada pas Dieva praszemia ir 
praszisim Jums Garbingiausiam ir Szviesiausiam Tevui sviaikatos.“13

Vyskupas ilgą laiką palaikė glaudžius ryšius su lietuvių tautinio-
kultūrinio atgimimo veikėjais. Jis tikėjosi tapti planuojamo leisti lai-
kraščio redaktoriumi. Skausmingai teko išgyventi „Aušros“ pasirody-
mą. A. baranauskas pasijuto tarytum už borto. Jis nebuvo pakviestas 
net į redakcinę kolegiją. baranauskas nusišalino nuo „Aušros“ ben-
dradarbių. Netrukus prasidėjo lietuvių dvasininkų kaltinimai dėl jo 
tariamo polonofilizmo.

Dr. bronius Makauskas rašo: „Ne baranausko polonofiliškumas, 
kaip mano kai kurie lietuviai ir lenkai autoriai, buvo ta priežastis, dėl 
kurios nusigręžė nuo lietuvių atgimimo radikaliosios srovės. bara-
nauskas sąmoningai, prieš akis turėdamas pagrindinį tikslą – kovą su 
lietuvių tautos rusinimu ir Katalikų bažnyčios gynimą nuo adminis-
tracine tvarka primestos stačiatikybės – nemanė, kad tinkama yra tarp 
lenkų ir lietuvių įpūsti tautiną antagonizmą, kuris, pridurkime, buvo 
natūralus lietuvių atgimimo palydovas. Šį procesą veikiausiai matė ki-
taip. Jis siekė stiprinti lietuviškumą plečiant kalbos teises religiniame 
lietuvių gyvenime (įvesdamas papildomus elementus), tikėjosi išnau-
doti katekizacijos procesą, švietimą. Tai buvo baranausko gerai per-
galvoti ir nuosekliai vykdomi veiksmai jam valdant iš vyskupo sosto 
Seinuose. Tai, kad jis su artimaisiais bendravo lenkų „protokolo“ kal-
ba, nepaneigia šio teiginio, nes vyskupas atliko svaresnį darbą – lie-
tuvių kalbą „įpilietino“ bažnytinėje liturgijoje, o Seinuose tam buvo 
reikalingas autoritetas ir tvirtas nusistatymas.

Nepaisant to, kad baranauskas karštųjų „Aušros“ redaktorių 
buvo lengvabūdiškai pasmerktas, nėra įmanoma jam įrodyti lietuviš-
kumo išdavystės lenkiškumo naudai. baranauskas labai ryškiai skyrė, 

13 Katilius A. Vyskupas Antanas baranauskas ir tautinis klausimas Seinų vyskupijoje. An-
tanas Baranauskas. Lietuvių poeto, vyskupo Antano Baranausko 100-osioms mirties 
metinėms paminėti populiarios-mokslinės konferencijos medžiagos. Punsko „Aušros“ 
leidykla, 2003, p. 5.
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kur lenkų kalba vartojama pagrįstai, kur jos griebiasi „Lietuvos ponai, 
bajorai ir kunigaikščiai, pastūmę ir pažeminę lietuvių kalbą.“14

Seinų vyskupijos parapijų vizitacijos

Vyskupas Antanas baranauskas parapijas pradėjo vizituoti jau 
1898 m. pavasarį, t. y. keletą mėnesių po ingreso. Iš pradžių lankė len-
kiškąją vyskupijos pusę – Augustavo ir Suvalkų dekanatus.

Witold Jemielity rašo: „Vykdamas į kitus dekanatus privalėjo 7 
dienomis anksčiau informuoti apie tai gubernatorių. Dar labiau buvo 
varžomi kunigai. Po 1863 m. sukilimo be specialaus paso jie neturėjo 
teisės išvažiuoti už savo parapijos ribų, o dekanai – už dekanato ribų. 
Pažeidus šią tvarką grėsė didžiulės baudos.“15

Vizitacijos metu baranauskas konsekravo Grajevo bažnyčią, 
kurią pastatė vietinis klebonas kun. Karolius Virzikovskis. Vėliau,  
1899 m., vyskupas konsekravo Jelenevo bažnyčią. beje, padarė tai ne 
visai teisėtai, nes medines bažnyčias konsekruoti Leonas XIII buvo 
uždraudęs. Kapelionas J. Laukaitis bandė sulaikyti vyskupą, bet jis 
padarė savo. Tais pačiais metais A. baranauskas aplankė Lomžos pa-
rapiją, kur dalyvavo iškilmingame kun. prel. P. Krajevskio jubiliejuje. 
Tų pačių metų liepos ir birželio mėnesiais vizitavo Kalvarijos ir Seinų 
dekanato parapijas. Pažymėtina, kad lietuviškosios vyskupijos dalies 
tikintieji vyskupą priimdavo labai iškilmingai. Sutikdavo jį, nors tai 
buvo draudžiama, už miestelių ar bažnytkaimių ribų. Už caro įstatymų 
pažeidimą Varšuvos generalgubernatorius kunigaikštis Imeritinskis 
dekanus nubaudė po 100 rublių, o klebonus – po 50 rublių. Sužinojęs 
apie tai, vyskupas norėjo už juos sumokėti baudą, bet kunigai nesuti-
ko. Vyskupo pinigai buvo skirti kitam tikslui. Vyskupui patarus, ku-
nigai apskundė generalgubernatorių teisman. Jie bylą laimėjo, bet tik 
Imeritinskiui mirus. Pinigai jiems, deja, nebuvo grąžinti.

Juozas Vaina rašė: „Ir mano tėvas, gimęs 1885 m., norėdamas 
pamatyti lietuvį vyskupą vizituojantį berznyko parapiją, išsirinko 
aukštą, bet piktą arklį ir iš Rakelijos nujojo į berznyką. Rankšluos-
čiais persijuosę bernai išjojo apie 4 km į Seinų pusę, į parapijos ribą 

14  Makauskas b. Antanas baranauskas – nesuprastas intelektualas ir vyskupas. Antanas Ba-
ranauskas. Lietuvių poeto, vyskupo Antano Baranausko 100-osioms mirties metinėms 
paminėti populiarios-mokslinės konferencijos medžiagos. Punsko „Aušros“ leidykla, 
2003, p. 71–72.

15 Jemielity W. Z dziejów Kościoła w Królestwie Polskim w XIX wieku. Roczniki Humanis-
tyczne, 1973, t. 21, sąs. 2, p. 271.
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vyskupo pasitikti. Porą raitų iš to būrio atjojo anksčiau pranešti, kad 
jau vyskupas atvažiuoja, o kiti jį atlydėjo, nes anot Lumbių Magdės 
Sidarienės, gim. 1891 m., pasakojimo: „Raiteliai an arklių vyskupų 
vieni priima, kici išlaidza“. Galbūt šis paprotys rišasi dar su senovės 
lietuvių kunigaikščių kelionių būdu. Vyskupui atvažiavus žmonės pri-
klaupė, o jis juos palaimino. Tik trylikametis raitelis liko balne besėdįs, 
nes iš aukščiau geriau jam buvo stebėti, o šiaip sunku būtų buvę pro 
žmones prasiveržti. Pasipiktinę žmonės norėjo jį iš balno iškelti, bet 
piktas arklys, rodydamas dantis, nieko neprisileido, o kai jie liepė jam 
pačiam iš balno iškopti, jis atsakęs, kad per mažas esąs ant tokio arklio 
užsėsti.“16

Kalbant apie konfliktus dėl pridėtinių pamaldų lietuvių ir lenkų 
kalbomis, A. baranauskas Seinuose siekė išlaikyti status quo. Sim-
no bažnyčios dokumentuose (Decretuum Reformationis Nr. 114) yra 
nurodoma, kad per 1899 m. rugpjūčio 15 d. A. baranausko vizitaciją 
lenkiško pamokslo metu buvo patvirtinta, jog antagonizmas tarp lie-
tuvių ir lenkų blėsta. Pats A. baranauskas per vizitacijas sakydavo 
pamokslus vietos kalba, taikydamasis prie dzūkų – dzūkų tarme, kad 
net žmonės stebėdavęsi: „Vyskupėlis iš mūs šidzinasi.“

Kun. Vincas budrevičius pasakojo, kad vieną dieną vyskupui 
vizituojant parapiją buvę mažoka kunigų, o kitą atvykę jų daugiau. 
Vyskupas, paklausęs, kur jie buvę vakar, ir nugirdęs, kad atlaiduose, 
trenkęs kumščiu stalan ir pasakęs: „Čia vyskupas, čia ir atlaidai!“ Jis 
reikalaudavęs, kad vizitacijos metu būtų apie 50–60 kunigų iš arti-
miausių 2–3 parapijų.

Vyskupo vizitacijos parapijų klebonams sukeldavo nemažai 
vargo. Reikėdavo jiems ne tiktai vyskupą ir jo palydą apnakvindinti, 
pavalgydinti, bet ir jų arklius pašerti. Punsko klebonas Antanas Šu-
minskas yra pasakojęs, kad vyskupo vizitacijos Punske metu vežėjai 
pasiskundė jam, kad atseit klebonas per mažai duoda jų arkliams šie-
no ir avižų. Vyskupas paklausė kun. M. Simonaičio: „Ar jums pašarų 
trūksta?“ Klebonas atsakė: „Nemaniau, kad vyskupo arkliams reikia 
po daugiau pašarų negu kitiems arkliams. Visiems atseikėjau tiek, 
kiek saviems kas dieną duodu.“

Mockavos dvarininkas Svida (jis buvo kalvinas) vyskupo vizita-
cijos Punske metu klebonui pasiuntė keletą krepšių žuvies, kvietinių 
miltų ir papjautą veršį. Vyskupas, pastebėjęs stalo turtingumą, užklau-
sė: „Kada, klebone, taip nubagojai?“ Sužinojęs, kaip yra, vyskupas 

16 Vaina J. Prisiminimų pėdsakai. Varsnos, 1972, nr. 11–12, p. 5.
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paprašė pakviesti Svidą. Jam atvykus, vyskupas paklausė: „Ar gali 
priimti mūsų tikėjimą?“ „Ne? Tai ir tavo dovanų mumiem nereikia.“17

Šlynakiemio kaimo gyventojas Jurgis Jonušonis, gim. 1873 m., 
pasakojo, kad vyskupas baranauskas, lankydamas Punsko parapiją, ją 
labai išgyrė: „Tai parapija: vaškinės žvakės, naminiai audiniai! Ne taip 
kaip Suvalkuose.“18

Vysk. A. baranauskui patiko naujai pastatyta Punsko bažnyčia. 
Jis nurodė klebonui Motiejui Simonaičiui bažnyčioje pastatyti naują 
didįjį altorių. Jį padarė altorių meistras Adomas Karalius.

Parapijų vizitacijos A. baranauską labai nuvargindavo. Kartą 
vyskupas grįždamas iš Lomžos sustojo Augustave pas kleboną nakvy-
nei. Klebonas paklausė: „Kaip, Jūsų ekscelencija, jaučiatės po vizitaci-
jos?“ Jis atsakė: „Jak po pożarze!“ (kaip po gaisro).19

J. Vaina teigė: „Ir vizitacijos metu stengdavosi vyskupas į bažny-
čią ateiti 4 val. būdavo kunigų, kurie per visą naktį kortuoja, o prieš 
ketvirtą val. atėję į zakristiją nusivilkdinėja kamžas, kiti jas krato, dar 
kiti dėlioja, kad vyskupas įėjęs pamanytų, jog jie jau mišias atlaikė, bet 
iš tikrųjų jie dar tiktai rengiasi gulti. Kiti vėl vyskupo labai bijodavę. 
Antai vienam kunigui kartą vyskupo akyse teko net tris kartus pradėti 
Mišias laikyti, nes vis suklysdavo.“20 

Vysk. A. baranausko vyskupavimo Seinuose metais Veisiejų pa-
rapijoje kilo nesutarimų dėl pridėtinių pamaldų lietuvių ir lenkų kal-
bomis. Elvyra biliūtė-Aleknavičienė, pasitelkdama vyskupo kapelio-
no Juozapo Laukaičio prisiminimus, pateikia tokį įvykių aprašymą: 
„Vieną kartą Veisiejų parapijiečiai kreipėsi į vyskupą:

– Jūsų ekscelencija, mūsų parapijoje yra 4000 žmonių, iš kurių tik 
150 miestelėnų kalba lenkiškai, todėl nuolankiai prašome pertvarkyti 
pamaldas.

Atsakymo Veisiejų parapijiečiai nesulaukė, todėl patys ryžosi su-
sitvarkyti, padedant kunigui Vincentui Aleksandravičiui, kuris savai-
tę prieš vyskupo vizitą atvyko į Veisiejus, apsimesdamas, kad liepta 
vyskupo, sudarė chorą ir pamokė giedoti lietuviškai.

Išmušė ilgai lauktoji, kupina laimės valanda. Iškilmingai sutik-
dami vyskupą, lietuviai užgiedojo lietuviškai. Vyskupas pasakė baž-
nyčioje lietuviškai pamokslą ir trumpai kreipėsi į lenkus lenkiškai. Iš 

17 Ten pat, p. 6.
18 Ten pat, p. 6.
19 Ten pat, p. 5
20 Ten pat, p. 5.
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bažnyčios į kleboniją vyskupą palydėjo giedodami lietuviškai. Nors ir 
baimindamiesi, bet panašiai elgėsi ir antrą dieną: giedojo rožinį ir ki-
tas giesmes lietuviškai. Viskas vyko labai sklandžiai, tačiau atlydėjus 
vyskupą į kleboniją, apspito keletas parapijos dvarininkų:

– Ekscelencija, kodėl leidžiate lietuviams savivaliauti? Juk iki šiol 
visi meldėmės lenkiškai!

Vyskupas labai nustebo ir čia pat kreipėsi į savo kapelioną Juo-
zapą Laukaitį:

– Prašau, kunige kapelione, kuo skubiausiai ištirti, kas yra šio sa-
vivaliavimo iniciatoriai.

Kunigas Juozapas Laukaitis linktelėjo, nors širdyje buvo neramu, 
– juk ne su vienu kunigu jis pats inicijuodavo panašius dalykus. Todėl 
vyskupui atsakymą davė labai greitai:

– Žmonės, nesulaukdami vyskupo leidimo, ryžosi patys tokiam 
žingsniui.

„Vyskupas pavedė kunigui Laukaičiui eiti į bažnyčią ir paskelb-
ti interdiktą visiems giesmininkams, drįsusiems giedoti lietuviškai be 
vyskupo leidimo. Vyskupo įsakymas nebuvo įvykdytas dėl to, kad ne 
giesmininkai buvo nusikaltėliai.“21

Tada prislėgtas kapelionas nuėjo pasitarti su kunigu Vincentu 
Aleksandravičiumi, kuris subūrė šį chorą ir išmokė giedoti. Kunigas iš 
tiesų buvo ne tik susipratęs lietuvis, bet ir drąsus žmogus:

– Aukokimės, kunige Juozapai, už savo gimtąją kalbą. Juk gies-
mininkai nekalti, tai aš juos išmokiau. Kaip bus, taip bus, o kol kas 
tylėkim.

Abu tylėjo ir laukė. ypač sunku buvo kunigui Juozapui Laukai-
čiui, neįvykdžiusiam vyskupo nurodymo. Antanas baranauskas labai 
savo kapelionu pasitikėjo, todėl net neklausė, ar įvykdė duotus nuro-
dymus, o kitą dieną per pamokslą pliekė giesmininkus už savivalia-
vimą, nedorumą. Žmonės klausė ir nesuprato, ko vyskupas nori. Po 
to jis pats sudarė pamaldų tvarką: didžiausios šventės ir du trečdaliai 
šventų dienų atiduota lenkams, o lietuviai atsidūrė antrame plane kaip 
nusikaltėliai, nepaisę vyskupo įsakymų.

Šis vyskupo dekretas kaip paprastai buvo paskirtas surašyti kape-
lionui Juozapui Laukaičiui. Jaunojo kapeliono galvoje sukosi mintys, 
kaip išsaugoti tokį gležnutį lietuvybės daigelį Veisiejų parapijoje. Ir jis 
ryžosi dar kartą nusikalsti vyskupui. Rašydamas sąmoningai padaro 

21 Stakauskas J. Naujieji nacionalizmai ir katalikų bažnyčia Lietuvoje. Vilnius, 2003,  
p. 426.
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klaidą: visa tai, ką vyskupas skyrė lenkams, jis rašo lietuviams, o tai, 
kas lietuviams, – lenkams. Vyskupas, pasitikėdamas savo sekretoriu-
mi, dekretą pasirašo jo net neskaitęs.

Prabėgo pora neramaus laukimo savaičių. Atvyksta į Seinus len-
kų delegacija iš Veisiejų ir skundžiasi vyskupui:

– Kodėl, ekscelencija, viską iš mūsų atėmėte?
– Nieko neatėmiau, – nustebo vyskupas. – Kapelione, prašau at-

nešti ir perskaityti vizitacijos dekretą.
Kunigas Juozapas Laukaitis ramiai ir aiškiai perskaitė tai, kas 

buvo parašyta. Vyskupas atidžiai išklausė ir prapliupo:
– Aš pats vizituodamas parapiją viską ištyriau ir įvedžiau tvarką. 

Kitaip nebus! Daugiau nekaitaliosiu!
 Nieko nepešusi lenkų delegacija sugrįžo į namus. O po bažny-

čios skliautais ir toliau sklido lietuviškos giesmės.“22 
Kun. dr. Juozapas Stakauskas teigia: „Vyskupas baranauskas 

lenkams nusileisdavo ir sąmoningai jiems daugiau duodavęs. bet 
drauge gerai numatė, kad lietuviai, kaip dauguma, savaime paimsią 
viršų. Kun. Aleksandravičius darė jam kartą pastabų dėl nuolaidumo 
lenkams. Vyskupas į tai atsakė: „Darau taktikos sumetimais, nes tuo 
keliu galima bus daug daugiau atsiekti, nei karštumu.“23

„Vadove“ rašoma: „Kiekvienoje bažnyčioje vyskupas paliko de-
cretum reformationis ir daug darė nepraktikiškų paliepimų, kaip ir 
štai: per procesijas uždraudė lietuviškai giedoti, o liepė lotyniškai: 
Tesu dulcis memoria. Lietuviškai uždraudė todėl, kad lietuviškos gies-
mės, nors ir iš lenkų kalbos verstos, bet be aprobatos. Lenkijoje to 
nepadarė, bet ir Lietuvoje nežinau ar tasai paliepimas pildomas. beje, 
tokia permaina paliepta tik dviejose dekonijose, kurias aplankė, o kitur 
pasiliko po senovei.“24

Kartą per Kryžiaus dienas vyskupas vizitavo Garliavos parapiją. 
Apie tai „Vadove“ rašyta: „Pamaldas atlaikė patsai vyskupas ir, ves-
damas kapinėsna procesiją, į visus šventus litaniją užgiedojo lenkiš-
kai. Prisiėjo giedoti patiems kunigams su vyskupu, nes žmonės tylėjo. 
Apskritai vysk. baranauskas buvo didis konservatistas ir lietuvių kal-

22 biliūtė-Aleknavičienė E. Gaivusis šaltinis. Prelato Juozapo Laukaičio laikas ir asmeny-
bė. Punsko „Aušros“ leidykla, 2007, p. 47–49.

23 Stakauskas J. Naujieji nacionalizmai ir katalikų bažnyčia Lietuvoje. Vilnius, 2003,  
p. 427.

24 Kun. P. A. Vygrių ir Seinų dijecez. istorija. Vadovas, Seinai, 1910, t. VI, nr. 23, p. 276.
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boje neleido vyti barbarizmų, bardavo, kad vietoje Ponas Jėzus varto-
jama Viešpats Jėzus ir t. t.“25

Iš valstiečių kilęs vysk. A. baranauskas jautė pagarbą lenkų dva-
rininkams. Jis nesuvokė, kad kunigai ar šiaip inteligentai tarpusavyje 
gali kalbėtis lietuviškai. Tais laikais dar daug kas buvo įsitikinęs, kad 
lietuvių kalba yra liaudies kalba, reikalinga tik buities reikalams.

Jonas Vileišis teigęs: „Užimdamas aukštą vietą, vyskupas Anta-
nas stengėsi laikytis politikos ir taktikos, priderančios jo padėjimui. 
Ne sykį turėjo slėptis ne tik prieš valdžią, bet ir prieš savuosius, ar tai 
kunigus, ar svietiškuosius. bijodamas, idant nebūtų apšauktas litvo-
manu, lenkėsi prieš kai kuriuos lenkus ir ieškojo tarpe jų simpatijos, 
nors tai dažnai erzino pačius lietuvius.“26

Nepaisant to, kokia buvo vysk. A. baranausko politika tautiniu 
atžvilgiu, jo širdis buvo linkusi prie lietuvių, prie savo tautos, kurią 
karštai mylėjo.

Vyskupo Antano baranausko pamokslai

Lietuvių kalbos draudimo laikais labai reikšmingi buvo vyskupo 
Antano baranausko pamokslai, kurie lietuviams klierikams davė dau-
giau, nei būtų davusios legalios gimtosios kalbos pamokos. Vyskupas 
neretai sakydavo du pamokslus: lenkišką ir lietuvišką. Kartais lenkiš-
ką pamokslą pavesdavo sakyti kunigams, o lietuvišką visada sakydavo 
pats.

Juozas Vaina rašė: „Atvykęs į Seinus pradžioje vyskupas klausė 
žmones išpažinties. Kunigų manymu norėjęs jis tokiu būdu pramok-
ti dzūkiškai. Sakydamas pamokslus vyskupas mėgindavo naudotis 
vietine tarme, bet taikydamas dėsnius pataikydavo ir į nevartojamus 
išsireiškimus, dėl ko žmonės sakydavo, kad vyskupėlis iš jų šnektos 
„šidzina“ /pajuokia/. Žmonėms pamokslus sakydavęs kartais iki dvie-
jų valandų, o sušauktiems kunigams rekolekcijų nusiskundė: „Ką aš 
jums vos per tris savaites galėsiu pasakyti?“ Sakydavo jiems pats po 
keturias valandas priešpiet ir popiet. Ir nėra ko stebėtis, nes to meto 
kunigų išsilavinimo lygis nebuvo aukštas.“27

25 Ten pat.
26 Vileišis J. Straipsnis be pavadinimo. Literatūra ir kalba. XIX tomas, Vilnius, 1986,  

p. 443.
27 Vaina J. Prisiminimų pėdsakai. Varsnos, 1972, nr. 11–12, p. 6.

VySK. ANTANO bARANAUSKO GyVENIMAS IR VEIKLA SEINUOSE



248

Vysk. A. baranausko pamokslai būdavę ilgi. Kartą Seinuose jis 
pamokslą sakė dvi valandas. Vienas kunigas, nežinodamas, kad tai 
vyskupas, per pietus ėmė kalbėti, kad jis tokį kunigą suspenduotų. 
Nežinia, kaip į šiuos žodžius reagavo pats A. baranauskas.

Vyskupas, sakydamas pamokslus, kalbėjo taip, kad paprasti žmo-
nės jį suprastų. Jis suvokė, kad kalbėti apie aukštus daiktus iškilia kal-
ba mažai išsilavinusiems žmonėms nėra prasminga.

Seinuose leidžiame „Vadove“ rašyta: „Vyskupo pamokslai tęsda-
vosi po valandą, pamaldos po keturias valandas; patsai nežmoniškai 
kankindavosi ir kankindavo savo asistą. Iš tikro nuostabu, kur vys-
kupas ėmė ir pajėgų dvi valandi iš eilios kalbėti: bet paskutinę dieną 
tečiaus atsiklaupęs ant genuflektorijo begiedant litaniją užmigo.“28

Vyskupas ne visada buvo pakantus kitiems pamokslininkams. 
Elvyra biliūtė-Aleknavičienė aprašo vieną tokių įvykių: „Vieną kar-
tą kunigas Juozapas Laukaitis sakė pamokslą apie pragarą. Po sumos 
vyskupas pasikvietė savo kapelioną į atskirą kambarį prie zakristijos 
ir pradėjo auklėti:

– Aš nesitikėjau, kunige Juozapai, kad tu pasakysi tokį kvailą pa-
mokslą: nei turinio, nei plano... Pamokslas žemiau kritikos.

– Ekscelencija, šį pamokslą aš išsiverčiau iš prancūzų kalbos. Tai 
ne mano pamokslas, o bossneto, vieno iš įžymiausių pamokslininkų, – 
kaip kirviu kirto kunigas Juozapas Laukaitis.

Vyskupas įdėmiai peržvelgė kunigą ir susiraukęs kažką tyliai 
sumurmėjo, tačiau po šio įvykio niekada nekritikavo savo kapeliono 
pamokslų.“29

Seinų vyskupui rūpėjo vaikų katekizacija. Jis įsakė per ištisus me-
tus du kartus per savaitę organizuoti katekizacijos pamokas. Lengva 
tai buvo padaryti Italijoje, kur mažos parapijos, o Seinuose, ypač ru-
denį, kaimo vaikams buvo per toli ir per sunku taip dažnai vaikščioti. 
Vyskupo užmojai nebuvo iki galo įgyvendinti. Pamokos vykdavo tik 
vasaros ir rudens mėnesiais.

1900 m. pabaigoje Šventasis Tėvas išleido encikliką, leisdamas 
viso pasaulio vyskupijoms švęsti jubiliejų. Tam tikslui buvo paskirti 
šeši mėnesiai. Vysk. A. baranauskas nusprendė, kad jubiliejus Seinų 
vyskupijoje prasidės gegužės 5 dieną. Čia jubiliejaus pradžia sutapo 

28 Kun. P. A. Vygrių ir Seinų dijecez. istorija. Vadovas, Seinai, 1910, t. VI, nr. 23, p. 277.
29 biliūtė-Aleknavičienė E. Gaivusis šaltinis. Prelato Juozapo Laukaičio laikas ir asmeny-

bė. Punsko „Aušros“ leidykla, 2007, p. 46.
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su Seinų katedros konsekracijos diena, ketvirtuoju sekmadieniu po 
Velykų.

„Vadove“ rašyta: „Apsirėdęs bažnytiniais rūbais, vyskupas nuo 
sosto pasakė du ilgu dviem kalbom pamokslu, viską smulkiai išaiš-
kindamas. Paskui per procesiją ant gražios paduškėlės nešta Šv. Tėvo 
breve, toliau po sumos vėl du pamokslu. Apeigos tęsėsi nuo 9 v. ryto 
ligi 2 v. po pietų.

Vyskupo buvo įsakyta 15 viešų procesijų į bažnyčią, o tokis pro-
cesijoje bažnyčios aplankymas lygus buvo keturiems paprastiems ap-
lankymams. (Gal vertėjo tų procesijų paskirti mažiau, o tada jos būtų 
iškilmingesnės). Tečiau Seiniškėse procesijose žmonių nedaug tedaly-
vaudavo. Procesija eidavo iš bažnyčios į Šv. Agotos koplyčią, paskui 
vėl grįždavo bažnyčion ir kunigas su žmonėmis atkalbėdavo po septy-
nerius poterius. Negalima sakyti, kad iš to nebuvo dvasiškos naudos, 
bet ir ne tiek, kiek dvasiškija tikėjosi. būtų buvę ne pro šalį tuomet 
įvesti rekolekcijas, kaip tai buvo 1847 m. ad instar jubilei. Pabaiga 
ne taip jau buvo iškilminga, kaip pradžia: paprastai būdavo Mišpa-
rai su Švenč. Sakramento išstatymu, pamokslai, procesija ir Te Deum 
laudamus.“30

Dr. bronius Makauskas teigia: „Lietuviams ir lenkams vyskupo 
baranausko potvarkiu katedroje pamokslai bei suplikos vyko abiem 
kalbom. Jų turėjo klausytis abiejų tautų tikintieji. Tokiu potvarkiu 
vyskupas siekė suteikti rango lietuvių kalbai ir mokyti tarpusavio to-
lerancijos (pakantumo). Suprantama, toks potvarkis galėjo būti vyk-
domas tik esant stipriai vyskupo asmenybei. O tokia baranauskas, be 
abejonės, pasižymėjo.“31

Vyskupas suvokė lietuvių kalbos vertę ne tik mokslo srityje, bet 
ir tikinčiųjų religiniame gyvenime. Pasak dr. b. Makausko, „lietuvių 
kalba, jo supratimu, sėkmingiau atsispirdavo rusinimui nei slaviškoji 
lenkų kalba, kuri XIX amžiuje ėmė jau smelktis ir į kaimo aplinką, 
ypač Rytų Lietuvoje. Pirmieji Seinų vyskupo aplinkraščiai buvo skir-
ti tautinių kalbų vartojimui bažnyčiose. Pirmą kartą Seinų katedroje 
vyskupas pamokslą skelbė lietuvių kalba, ir tai savo ingreso metu.“32

30 Kun. P. A. Vygrių ir Seinų dijecez. istorija. Vadovas, Seinai, 1910, t. VI, nr. 23, p. 278.
31 Makauskas b. Antanas baranauskas – nesuprastas intelektualas ir vyskupas. Antanas Ba-

ranauskas. Lietuvių poeto, vyskupo Antano Baranausko 100-osioms mirties metinėms 
paminėti populiarios-mokslinės konferencijos medžiagos. Punsko „Aušros“ leidykla, 
2003, p. 73.

32 Ten pat.
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Vyskupui rūpėjo lietuvių religinis švietimas. Jis norėjo jiems, kaip 
ir lenkams, priartinti tikėjimo tiesas gimtąja kalba. Kadangi lietuvių 
spauda lotyniškais rašmenimis buvo uždrausta, vyskupas pats perra-
šinėjo ir dalimis siuntinėjo į kitas parapijas lietuvių kalba katekizmą.

„Tegu nepatirs laimės tas, kas išdrįs pakeisti  
nors vieną mano žodį!“

Šie Vaižgantui Seinų vyskupo Antano baranausko ištarti žodžiai 
giliai pasiliko mūsų tautos kolektyvinėje atmintyje. Jie daug ką gali 
pasakyti apie patį jų autorių.

A. baranauskui valdant Seinų vyskupiją (lietuvių spauda buvo 
uždrausta) sunku būdavo su lietuviškomis maldaknygėmis. Jas spaus-
dindavo Tilžėje su sena vyskupo Valančiaus aprobata. Knygnešiai 
atgabendavo jas ir į Seinų bei Punsko parapijas. beje, maldaknygėse 
buvo daug klaidų. Poteriai neretai būdavo iškraipyti. Atsižvelgdamas 
į tai vysk. A. baranauskas parengė specialų vadovėlį, kuriame sura-
šė poterius, įsakymus ir kitas katekizmo dalis. Jis liepė, kad visose 
vyskupijos bažnyčiose, kuriose vykdavo pridėtinės pamaldos lietuvių 
kalba, poterių būtų mokoma iš jo vadovėlio. Pasitaikydavo ir nesusi-
pratimų. Antai Naumiesčio gyventojams keistas atrodė žodis „veika-
las“. Jie prašė vyskupo šį žodį iš vadovėlio išmesti. Vyskupas jiems 
atsakė: „Nesuprantantieji ir bemoksliai tegu nesikiša į tokius daiktus“.

Vyskupas A. baranauskas laikė save dideliu lietuvių kalbos žino-
vu. Jis buvo parašęs lietuvių kalbos gramatiką, kurią Tilžėje be vys-
kupo žinios ir, žinoma, be jo pavardės išspausdino Jagomastas. Apie  
A. baranauską, kaip kalbininką, Jonas Mačiulis-Maironis rašo: „Jis 
gana rimtai ir ilgai tyrė lietuvių kalbą, jos įvairias tarmes, susirašinė-
davo su garsiausiais to laiko lingvistais: Šleicheriu, Kuršaičiu, Vėbe-
riu, rinko per mokinius liaudies pasakas, parašė lietuvių gramatiką, 
nustatydamas savotišką rašybą, kurioje būtų sinteza visų tarmių, ne-
apleidžiant, neskriaudžiant nei vienos. Ta baranausko rašyba buvo vi-
sos dvasiškijos vartojama kai kurį laiką, iki jos nepakeitė praktiškesnė 
Jablonskio rašyba, baranausko gramatika taip ir paliko rankrašty.“33

Prof. Zigmas Zinkevičius, nagrinėdamas A. baranausko reikšmę 
lietuvių kalbotyros istorijoje, rašė: „Nors A. baranauskas buvo sava-
mokslis kalbininkas, bet lietuvių kalbotyrai padarė daug. Jis – genia-

33 Maironis. Paskaita apie vyskupą Antaną baranauską. Literatūra ir kalba. T. XIX. Vil-
nius, 1986, p. 413.
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lus autodidaktas, be to, nepaprastai darbštus žmogus. Lietuvių kalbos 
tyrinėjimo istorijoje jis užima garbingą vietą. be jo greičiausiai nebū-
tų buvę K. Jauniaus, o be K. Jauniaus kažin ar būtų buvęs K. būga, 
su kurio vardu siejama moderniosios lietuvių kalbotyros pradžia.  
A. baranausko mokinys K. Jaunius padarė stiprią įtaką J. Jablonskiui, 
didžiajam lietuvių dabartinės bendrinės kalbos teoretikui bei pradi-
ninkui. Taigi nuo A. baranausko prasideda pagrindinės lietuvių kalbos 
mokslo ir bendrinės kalbos kūrimo linijos. Tai lemia jo reikšmę bei 
vietą lietuvių kalbotyros  istorijoje. Net A. baranausko klaidos mums 
dabar iš laiko perspektyvos įgyja tam tikrą prasmę, nėra visai bever-
tės. Juk per klaidas buvo einama prie tiesos!“34

Elvyra biliūtė-Aleknavičienė aprašo, kaip vyskupas reagavo iš-
vydęs išleistą Jablonskio lietuvių kalbos gramatiką: „<...> kapelionas 
Juozapas Laukaitis džiaugdamasis ištiesė vyskupui Jono Jablonskio 
gramatiką:

– Ekscelencija, pažvelkite, iš kokios gramatikos lietuviai mokysis 
savo gimtosios kalbos.

Vyskupo veidas bematant apsiniaukė, jis paėmė knygą ir net ne-
pažvelgęs sviedė ant žemės, tardamas:

– Koks nevykėlis išdrįso be manęs parašyti lietuvių kalbos 
gramatiką?35

Jis nežinojo ir nesidžiaugė, kad toje gramatikoje Jonas Jablonskis 
jau baigia formuoti lietuvių bendrinę kalbą, kad ta kalba jau spausdi-
nami lietuvių laikraščiai bei knygos Prūsijoje ir Amerikoje. Jis galbūt 
nesuvokė, kad prieš daug ką yra bejėgis, kad „nebeužtvenksi upės bė-
gimo“ (Maironis). Todėl neatsitiktinai vyskupas Antanas baranauskas 
vieną kartą prasitarė Vaižgantui: „Tegu nepatirs laimės tas, kas išdrįs 
pakeisti nors vieną mano žodį!“36

Reikia pažymėti, kad vyskupas baranauskas buvo visapusiškai 
talentingas. Prieš ateidamas į Seinus, jis 14 metų savarankiškai mo-
kėsi matematikos. Šiam mokslui skirdavo 13 valandų per dieną. Savo 
tyrinėjimo išvadas vyskupas (lenkų kalba) aprašė knygoje „O trans-
cendentalnej progresji“. Jam atrodė, kad šiuos dalykus jis pirmas at-
rado, o matematikams jie jau seniai buvo žinomi. Vysk. A. baranaus-

34 Zinkevičius Z. Antanas baranauskas kalbininkas. Literatūra ir kalba. T. XIX. Vilnius, 
1986, p. 81.

35 Stakauskas J. Naujieji nacionalizmai ir katalikų bažnyčia Lietuvoje. Vilnius, 2003,  
p. 419. 

36 biliūtė-Aleknavičienė E. Gaivusis šaltinis. Prelato Juozapo Laukaičio laikas ir asmeny-
bė. Punsko „Aušros“ leidykla, 2007, p. 45.
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kas suprato savo klaidą ir gailėjosi tiek laiko skyręs tam mokslui. be 
abejo, jis žymiai daugiau būtų nuveikęs, jei tą laiką būtų skyręs, pvz., 
poezijai. Reikia prisiminti, kad Seinuose vysk. A. baranauskas sukūrė 
daug lietuviškame pasaulyje žinomų ir iki šiandien atliekamų giesmių 
ir dainų. Šie kūriniai prisidėjo prie lietuvių tautos atgimimo.

beveik visi vysk. A. baranausko gyvenimo ir veiklos tyrinėtojai 
vieningai pažymi, kad jis buvo geras lietuvių kalbos žinovas. Niekas 
tais laikais, išskyrus gal kunigą Jaunių, negalėjo su juo lygintis. Gy-
venimo saulėlydyje vyskupas iš lotyniškos Vulgatos pradėjo versti 
Šventąjį Raštą. Ligi mirties išvertė iki pranašo Jeremijo knygos.

A. baranauskas buvo palyginti realiai mąstantis ir labai praktiškas 
žmogus. Seinuose leidžiamas „Vadovas“ rašė: „Pas artistus ir literatus 
finansai paprastai netvarkoje, bet mūsų vyskupas, nors ir literatas, pi-
niginius reikalus mokėjo tvarkyti. Jam numirus, liko ir pinigų, kurie, 
pagal kunigų spėjimą, ar nebuvo tik paskirti išspausdinti lietuvių kalba 
biblijai. Savo veikalus vyskupas paprastai spausdindavęs savo lėšomis 
ir dalindavęs juos dovanai, knygynuose jo knygų nebūdavę.“37

Mirtis ir laidotuvės

Palyginti nemažai žinome apie paskutines vyskupo gyvenimo 
dienas Seinuose, jo mirtį ir laidotuves. Gyvenimo saulėlydyje A. ba-
ranauskas dirbo nepaprastai intensyviai. Po 8 valandas jis sėdėdavo su 
plunksna prie stalo. Nors buvo gamtos apdovanotas stipriu organizmu, 
tokio darbo krūvio negalėjo pakelti. Gydytojai ne kartą perspėjo jį dėl 
sveikatos, bet jis jų neklausė.

Seinuose leidžiamame „Vadove“ skaitome: „Vyskupas baranaus-
kas buvo netik begalo darbštus, bet drauge ir tikras asketa, didžiai 
dievobaimingas ir dar savęs kankintojas. Pasninkaudavo jisai kaip 
pirmieji krikščionįs. Per ištisą gavėnią apsieidavo be pieninių valgių, 
penktadieniais, švenčių vigilijomis ir metų bertainiais taip pat sausai 
pasninkaudavo. (Tik esant kelionėje valgydavo pieninius valgius ir 
penktadieniais.) Šv. Mišių vyskupas niekados neapleisdavo, rožan-
čiaus kasdien kalbėdavo visas tris dalis. Vyskupo atsilsys buvo tokis, 
kad išvažiuodavo trumpai pasivaikščioti, bet ir tada kalbėdavo rožan-
čių. Guldavo pusiaunakčia, o keldavosi 5 val. ryto. Patsai taip išlaiky-
damas pasninkus, vyskupas ir kitiems nenoromis duodavęs dispensas 
ir duodavo tik raštu, lotynų kalba rašytu. Seminarijoje pirmaisiais 

37 Kun. P. A. Vygrių ir Seinų dijecez. istorija. Vadovas, Seinai, 1910, t. VI, nr. 23, p. 280.
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metais apsiėjo truputį nuolankiau, bet paskui tik per 12 dienų leista 
buvo valgyti su pienu. Lig šiol paprastai vyskupui žinant ir sutinkant, 
gavėnioj apsieidavom be pieno tik dvi dieni. Seniems ir nepratusiems 
pasninkauti sunku, o ypač tiems, kurie neapkenčia alyvos. bet, ačiū 
Dievui, pasninkus išlaikėme, tečiaus be skundų tarp savęs neapsiėjo.“38

Paskutiniais savo gyvenimo metais vyskupas rengėsi pailsėti Prie-
nuose, bet pasitaikė šalta vasara. Vietoj poilsio su kunigais laikė reko-
lekcijas. Rekolekcijoms baigiantis, vakare prie arbatos pradėjo kalbėti 
apie Šventąjį Raštą: ar jį kas pabaigs, ir ar kas matys jį išspausdintą.

Elvyra biliūtė-Aleknavičienė aprašo paskutines vysk. A. bara-
nausko gyvenimo akimirkas: „Kunigas Juozapas Laukaitis matė pa-
pilkėjusį vyskupo veidą, tad kartais jam dilgtelėdavo nerami mintis, 
tačiau, žinodamas jo šiurkštoką būdą, tylėjo, kol vieną vakarą prabilo 
pats vyskupas:

– Juozapai, aš nespėsiu savo darbo užbaigti...
– Ekscelencija, dar turite labai daug darbų... Nesuprantu, kodėl 

sakote darbo?..
– Ech, Juozapai, Šv. Raštą dar tik įpusėjau... Šitas darbas milžiniš-

kas mano seniems pečiams. Niekas jo nesiėmė iki manęs: šimtai metų 
prabėgo, o mes neturime lietuviško vertimo, tik lietuviai liuteronai 
Prūsuose XVI amžiuje išsivertė. Vyskupas J. Skvireckas seniai norėjo, 
kad kas nors imtųsi šio darbo, deja, norinčiųjų neatsirado. Todėl, Juo-
zapai, aš turiu labai skubėti... O dar bažnytinės giesmės... – vyskupas 
nutilo, nebaigęs sakyti sakinio. 

Ištikimasis kapelionas Juozapas Laukaitis, norėdamas pralinks-
minti vyskupą, ištarė:

– Jūsų Šviesybe, juk Leonas XIII jūsų metų būdamas tapo popie-
žiumi...

– Kas tinka Jupiteriui, netinka jaučiui, – trumpai atkirto vysku-
pas. Paskui įdėmiai nužvelgė kapelioną ir tylėdamas kažką mąstė. Juo-
zapas Laukaitis irgi tylėjo ir laukė. Pagaliau vyskupas, vis tebežiūrė-
damas į kapelioną, iš lėto pasakė:

– Šventas esi žmogus, Juozapai, kad galėjai taip ilgai mane pakęs-
ti... – Tai pasakęs vyskupas susigraudino.

Kapelionas Juozapas Laukaitis tarsi žado neteko. Tą akimirką iš-
nyko bet kokie nesutarimai, kurie kartais aptemdydavo kasdienybę.

Vyskupas išėjo į savo kambarį. Jis vertė Jeremijo „Raudų“ trečią 
skyrių. Gal nevertė, o vaitojo kartu su vargšu Jeremiju, tokiu vienišu ir 

38 Kun. P. A. Vygrių ir Seinų dijecez. istorija. Vadovas, Seinai, 1910, t. VI, nr. 23, p. 279–280.
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apgailėtinu prie Jeruzalės griuvėsių. Tačiau tai buvo jo Jeruzalė. O kur 
vyskupo išsvajotoji žemė? Kur jo įkvėpimo šaltinis ir giesmių giesmė? 
Vaikystės žemė, tas prarastasis rojus, toli. Labai toli.

Kapelionui Juozapui Laukaičiui buvo labai neramu. Jis tyliai pri-
slinko prie durų. Gerai, kad buvo nedidelis plyšelis, ir jis pamatė vys-
kupą klūpant prie stalo ir plunksna iš lėto skrebinant baltą popieriaus 
lapą.

– Jam jau ir stovėti sunku, tikriausiai dėl išvaržos, – dingtelėjo 
kunigui Juozapui, – o sėdėti negali dėl hemorojaus. Tai kas gi beliko: 
sėdėti ir stovėti negali, belieka atsiklaupus tęsti pradėtą darbą. Geleži-
nės ištvermės žmogus.

buvo vėlus darganotas rudens vakaras. Jau senokai kapelionas 
sekdavo kiekvieną vyskupo žingsnį, o šį vakarą kažkodėl girdėjo už 
sienos kiekvieną krustelėjimą. Ir štai, stūgaujant vėjui, išgirdo kažko-
kį barkštelėjimą: krūptelėjo – ir įbėgo į vyskupo kambarį. Vyskupas 
Antanas baranauskas sėdėjo prie savo darbo stalo, tik kažkodėl buvo 
keistai nusvirusi galva...

– Ekscelencija, – apkabino kapelionas. Tačiau šį kartą vyskupas 
nepratarė nė žodžio, tik visu svoriu palinko prie savo kapeliono, o ran-
ka tebebuvo ištiesta tarsi rodydama tą šalį, kurioje „srovele teškena 
upelė Šventoji“ ir į kurią jau nelemta sugrįžti. Ištiko staigus smegenų 
paralyžius. Ant stalo buvo kelios knygos, o viduryje bolavo popieriaus 

Vysk. Antano baranausko kapas Seinų bazilikoje
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lapas iki pusės prirašytas, o plunksna keistai 
pasvirusi gulėjo ties žodžiais: „Ažudarė kelius 
mano akmenimis ketvirtokais...“39

1902 metų lapkričio 26 naktį Seinų kuni-
gai nemiegojo, bet suteikti paskutinių sakra-
mentų jam nesuspėjo.

***
Vysk. A. baranausko laidotuvės buvo 

labai iškilmingos. Dar niekada Seinų katedra 
nematė tiek daug dvasininkų. „Vadovas“ rašė: 
„Kunigų suvažiavo 130 su viršum, klierikų 
apie 70 ir trįs vyskupai: Liublino vyskupas Ja-
čevskis, Plocko – Jurgis Šembekas ir Varšuvos 
vyskupas sufraganas Kaz. Ruškevičius. Iškil-
mingų su egzekvijomis Mišių buvo ketverios, 
paskutines laikė vyskupas Ruškevičius. Pirmą 
pamokslą atlydėjus į katedrą lenkiškai pasakė 
kunigas pralotas Antanavičius, po sumos pa-
sakė kanauninkas Staniulis. Per tas iškilmingas laidotuves neužmiršta 
ir lietuviškų pamokslų, kokių tokiuose atsitikimuose Seinų katedroje 
lig šiol nebūdavo. Po antrųjų Mišių kalbėjo kunigas Motiejus Simo-
naitis, Suvalkų dekonįjos dekanas, ir Punsko parapijos klebonas ir pa-
skutinį po rastram doleris pamokslą pasakė kunigas Tomas Žilinskas, 
tuomet Kalvarijos vikaras. Gedulingosios pamaldos pasibaigė trečią 
valandą po pietų. Pietavome jau apšviestame refektoriuje ir pietums 
pasibaigus svečiai kuo greičiausiai išsiskirstė, ypač vyskupai ir kapi-
tulų ingaliotiniai.

Vloclavko kapitula nebuvo atsiuntusi ingaliotinio, nes tą dieną, 
tai yra 2 gruodžio vyskupas Zdzitoviokis atliko iškilmingą ingresą. 
Seinų kapitulos nariai vyskupo laidotuvėse buvo visi, išskyrus tik ka-
nauninką Kazim. Choinskį. Vyskupas palaidota Švenč. Panelės koply-
čioje a cornu Epistolae visavis vyskupo Vierzbovskio.“40 Dr. bronius 
Makauskas teigė: „Šis žymus lietuvių literatūros klasikas, romantinis 
poetas, dvasininkas, pats atsakingas ir šaukiantis atsakomybei už tė-
vynės likimą, žadino pavergtos tautos sąmoningumą savo veržlia kū-

39 biliūtė-Aleknavičienė E. Gaivusis šaltinis. Prelato Juozapo Laukaičio laikas ir asmeny-
bė. Punsko „Aušros“ leidykla, 2007, p. 50–52.

40 Kun. P. A. Vygrių ir Seinų dijecez. istorija. Vadovas, Seinai, 1910, t. VI, nr. 23, p. 280–281.
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ryba, kuri spaudos draudimo metais beveik ištisai tapo dainuojamąja 
ir telkė lietuvių tautą ilgalaikei protingai kovai su carine priespauda. 
Gaivindamas istorinės Lietuvos praeities vaizdus, atskleisdamas jos 
gamtos grožį (dabar pasakytumėme, panaudodamas net ekologijos 
metodą), tobulindamas bendrinę, literatūrinę, kalbą, pateikdamas ją 
religiniam gyvenimui, baranauskas žymia dalimi prisidėjo prie lietu-
vių tautinio atgimimo, duodamas jam konceptualius impulsus. Dėl ko, 
atrodo, nebuvo tuomet suprastas, o dabar vėl jis ima spindėti iš Seinų 
katedros paunksnės, lyg nebūta šimtamečių dulkių nuosėdų ir kartėlio 
vis prarandamos ir vis atkuriamos Lietuvos.“41

Šiandien mums, gyvenantiems šiapus ir anapus valstybinės sie-
nos, taip pat aktualiai, kaip ir tada, A. baranausko laikais, skamba po-
eto ir vyskupo raginimas ieškoti pačių geriausių sprendimų painiuose 
mūsų gyvenimo labirintuose.

41 Makauskas b. Antanas baranauskas – nesuprastas intelektualas ir vyskupas. Antanas Ba-
ranauskas. Lietuvių poeto, vyskupo Antano Baranausko 100-osioms mirties metinėms 
paminėti populiarios-mokslinės konferencijos medžiagos. Punsko „Aušros“ leidykla, 
2003, p. 74.

SIGITAS bIRGELIS (g. 1961 m. Punske) – poetas, vertėjas, fotografas, žurna-
listas, knygų sudarytojas ir redaktorius. Paskelbė straipsnių istorinėmis temo-
mis. Išleido per 20 knygų. 
Nuo 1990 m. dirbo „Aušros“ redakcijoje, o vėliau – „Aušros“ leidykloje. Dabar 
yra ,,Aušros“ leidyklos direktorius ir vyr. redaktorius.  
Nuo 1995 m. Lietuvos rašytojų sąjungos narys. 
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JUOZAS VAZNELIS

PUNSKO KRAŠTO KARČEMOS*

Smuklės Lietuvoje pirmą kartą minimos 1389 m. Jogailos aplink-
raštyje dvarų valdytojams, kuriame, be kita ko, rašoma: „Ir dar lei-
džiame, kad kiekvienas kunigas gali sau vieną karčemą pasistatyti, ir 
jis testato.“ Tikriausiai jų būta anksčiau. Nuo XV a. pabaigos smuklių 
tinklas smarkiai plėtėsi ir dažniausiai priklausė valdovui. Didžiajam 
kunigaikščiui dalijant valdas bajorams ir bažnyčioms su dvarais bei 
pavaldiniais, į privačias rankas turėjo pakliūti ir smuklės. Tik nuo  
XVI a. valdovas dažniau suteikdavo privilegijų kurti miestus su tur-
gumi ir smuklėmis arba statyti jas pakelėse. Tais laikais miesteliuo-
se buvo labai daug smuklių. Tuomet jos skyrėsi pagal pardavinėja-
mų gėrimų rūšis. Pirmiausia pradėta pardavinėti midų, vyną ir alų, 
o nuo XVI a. vidurio ir degtinę. Miestuose jų buvo labai daug. Antai  
1556 m. Panevėžyje buvo 90 gyvenamųjų namų ir daugiau nei 50 smu-
klių, 1817 m. Vilniuje 29 užeigos namai, 45 valgyklos, 19 restoranų,  
61 kavinė, 35 alinės bei biliardinės ir 614 smuklių.

Ne kartą smuklėse kildavo nesutarimų ar net muštynės. 1461 m. 
ar 1462 m. Nemenčinės klebonas su palydovais iškeliavo į Linkmenis 
susitikti su vietiniu klebonu. Linkmenų smuklėje klebonus pastebėję 
valstiečiai pasveikino gerdami į jų sveikatą. Klebonai atsidėkodami už 
tai nupirko kompanijai alaus. Juo vaišindamiesi valstiečiai pasigėrė ir 
ėmė laistyti ne tik savo, bet ir kunigų alų. Klebonų tarnai girtuoklius 
išmetė iš smuklės, o jiems sugrįžus kilo muštynės. Tuomet vienas 
valstietis buvo mirtinai sumuštas. 

Kadangi prieš Punsko parapijos steigimą (1597) jau veikė Seivų 
dvaras ir bent keli kaimai, tai galėjo tuomet ten atsirasti ir smuklės. Jų 
steigimą skatino gaunamos pajamos, kai buvo leista smukles steigti 
miestuose, miesteliuose ir dvaruose bei kaimuose. Smuklių Lietuvo-
je smarkiai padaugėjo XVII ir XVIII a. Po Abiejų Tautų Respublikos 



258

padalijimo, karčemose šinkoriais tapo žydai. Taip atsitiko dėl to, kad 
Rusijos valdžia išvežamiems iš Lietuvos grūdams uždėjo didelius mui-
tus. Tuomet bajorai nusprendė grūdus perdirbti į degtinę ir pavedė tai 
daryti žydams. Pagamintą degtinę pardavinėdavo smuklėse.

Parapijos centruose smuklės būdavo arti bažnyčių, o kaimuose 
prie pagrindinių kelių, kartu su kalvėmis (Agurkiai, Ožkiniai, Šaltė-
nai, Vidugiriai, Didieji Paliūnai, Trakiškės). Kai kuriuose sodžiuose 
tie pastatai stovėdavo toliau vienas nuo kito (Valinčiai, Kampuočiai). 
Mažuose kaimuose kalvių ir karčemų nebuvo (Klonavas, Šilainė, Ul-
tajavas, Užujuodelė). Iki 1898 m. galiojo propinacijos** teisė. Tokia 
padėtis smuklių savininkams atnešdavo milžinišką pelną. Smukles 
nuomodavo žydai, bet XVIII a. pabaigoje ir XIX a. pradžioje Lenki-
jos Karalystės teritorijoje ir Galicijoje uždrausta jiems tai daryti. To-
dėl mūsų krašte smuklininkais tapo lietuviai, lenkai ar vokiečiai. Nuo 
1844 m. įvestas akcizo mokestis. Tuomet nustatytas darbo laikas ir 
atitinkamo stiprumo degtinės pardavinėjimas smuklėse, kurios turė-
jo koncesiją. Uždrausta pardavinėti svaigiuosius gėrimus neblaiviems 
asmenims. Tik iš senų žmonių pasakojimų žinoma, kad kaimuose buvo 
karčemos. Tačiau nuo kada jos veikė, kas jas nuomojo ir kada jos nu-
stojo veikti dabar, turbūt, jau niekas neprisimena. 

Tai būdavo mediniai, o gal ir moliniai šiaudais dengi pastatai. Vie-
name namo gale gyveno smuklininkas su šeima, kitame stovėjo stalas 
ir keli suolai (uslanai) bei krosnis. Šaltą žiemą keliautojui užklydus, 
sustatydavo vienas prie kito du suolus ir taip jis pernakvodavo. Daž-
nai kaimiečiai sueidavo į karčemą kažkokio svarbaus reikalo aptarti 
ar šiaip praleisti laiko prie alaus bokalo. Seivų dvarponis sodiečiams 
buvo uždraudęs lankyti kito kaimo karčemas. Nesilaikantiems draudi-
mo tekdavo „paragauti“ rykštės.

Seniausios dvi žinios apie smukles yra tokios: „1606.03.01 d.  
S. Zalivskis Punsko bažnyčiai, jos klebonui Mykolui Ušinskiui 
<...>, savo paties lėšomis už klebonijos pastatė karčemą.“ Dar apie  
1796 m. ji priklausė dekanui, Punsko parapijos klebonui kun. Anta-
nui Tamošiui Laurinavičiui. Vėliau prūsai ją nusavino. „1699.05.09 d.  
LDK rūsininkas  J. M. bartkevičius-Šylanskis Punsko bažnyčios alta-
rijai Pelelių kaime suteikė ir sklypų, kur anksčiau stovėjo  karčema.“ 
Daugiau žinių apie jas surasta 1765 m. dokumentuose. Tuomet Pelelių 
dvarui priklausė: Pelelių vieno katilo alaus darykla (1789 m. šinkorius 
žydas), buiviškių (1789 m. šinkorius katalikas), Pristavonių, Paliūnų 
alaus darykla (1791 m. sugriauta) ir šiaudais dengtos karčemos. Seivų 
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starostijoje karčemas turėjo šie kaimai: Agurkiai, burokai, Didžiuliai, 
Navininkai, Kampuočiai, Ožkininiai Raistiniai, Šlynakiemis, Valinčiai, 
Vaitakiemis, Vidugiriai (karčemos taisymui – 100 zlotų), Vilkapė-
džiai, Žvikeliai (sudegusios karčemos atstatymui – 200 zlotų). Karče-
mos statymui prie Punsko skirta 200 zlotų. Už jų nuomą dvarininkas 
turėjo 3541,03 zlotų pelno. 

1775 m. bokšių dvaras turėjo vieną karčemą bokšiuose. 
1785 m. Šaltėnuose buvo propinacijos teisę turinti smuklė. 
Apie tai, kad girtavimas šiame krašte buvo didelė problema, gali-

ma spręsti iš 1676 m. dokumento, kuriame rašoma: „Vizitacijos metu 
griežtai paliepta neleisti valstiečiams bet kur pardavinėti gėrimų, juos 
buvo galima pardavinėti tik karčemoje, toliau nuo bažnyčios, tačiau 
netgi karčemoje negalima buvo pardavinėti gėrimų prieš pamaldas se-
kmadieniais ir švenčių dienomis.“ 

Po Trečiojo Abiejų Tautų Respublikos padalijimo Prūsijos valdi-
ninkui surašinėjant miestus, Punske buvo užrašyta: smuklių – 10, deg-
tinės gamyklų – 10, alaus bravorų – 10. 

1818–05–19 Punsko miesto plane pažymėti penki namai, ku-
riuose buvo pardavinėjami alkoholiniai gėrimai: Kalvarijos ir Sei-
nų  (dabar Mickevičiaus ir Mokyklos), Kalvarijos ir Liubavo (dabar 
Mickevičiaus ir Ugniagesių), Kalvarijos bei Suvalkų (dabar Mickevi-
čiaus ir Gegužės 1-osios) gatvių sankryžose ir dvi Kalvarijos gatvė-
je (prie turgavietės). Vižainio g. (dabar Liepų g.) buvo dvi smuklės, 
kurioms nebuvo suteikta teisė pardavinėti alkoholinių gėrimų. Karče-
mų nuomininkai dažnai keitėsi. Tarkim, Petras Durtonas 1840–01–10 
Valinčiuose buvo bernu, po dviejų mėnesių to kaimo smuklininku,  
o 1842 m. Trakiškių lažininku. 

XIX a. Punsko parapijos gimimo, vedybų ir mirimo aktuose su-
rašytos žmonių pareigos. Remdamasis minėtais dokumentais, pateikiu 
vietovių, kuriose buvo karčemos, pavadinimus, kas ir kada jas nuomo-
jo ir žmonių prisiminimus, surašytus knygoje „Nuo Punsko iki Seinų“.

1. Agurkiai 
- 40 metų Povilas Alechnevičius (Alechniewicz). 1833 m.

2. Andrejavas 
- 25 metų Antanas Slivinskas (Śliwiński). 1842 m.

3. Naujieji Alksnėnai 
- 30 metų Jurgis Palinovskis (Palinowski). 1843, 1845 m.
- 28 metų Tamošius Jasionovskis (Jasionowski). 1858 m.
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4. Senieji Alksnėnai 
- 40 metų Andrius Samsonovičius (Samsonowicz). 1837, 1839, 

1840, 1843 m.
Valstybės svaigiųjų gėrimų karčema (lenk. karczma skarbowa 

na szynku trunków krajowych)

5. beceilai 
- 40  metų Stanislovas Sakovičius (Sakowicz). 1833 m.
- 42 metų Karolis Mauderis (Mauder). 1840 m.
- 21 metų Jonas Novakas (Nowak). 1849 m.

6. berezninkai 
- 30 metų Jonas Trečiokas (Trzeciak). 1834 ir 1839 m.
- 30 metų Andrius Ekiertas (Ekiert). 1842 m.
- 34 metų Mateušas Milevskis (Millewski). 1851 m.

7. burokai 
- 26 metų Steponas bohdanavičius (bohdanowicz), gimęs Mag-

dalenave, Vygrių parapija, 1845  m.
- 40 metų Jonas Jankovskis (Jankowski). 1852 m.
- 22 metų Jonas Olševskis (Olszewski). 1858 m.

8. Cirailiai  
- 28 metų Pranciškus Padzis (Padzis). 1834 m.
- 26 metų Jonas Glickis (Glicki). 1839 m.
- 27 metų Petras Valinčius (Wołyniec). 1860, 1861 m. 26 metų 

Petras Valinčius, Jono ir Katrės Suprinavičiūtės s., gimęs Vaitakiemy-
je, gyvenantis su tėvais Cirailių karčemoje, vedė 21 metų Juozytę Če-
saitytę, gimusią Osovoje (Osowa), tarnaitę iš Mockavos. Akto nr. 9).

9. Damniokas 
- 30 metų Vavžincas bylevskis  (bylewski, belewski). 1840, 1842 m.
- 39 metų Jokūbas Glinieckis (Gliniecki). 1843 m.
- 39 metų Jurgis Palinovskis (Palinowski). 1849 m.
- 35 metų Jonas Vaškevičius (Waszkiewicz). 1852 m.
„Damnioki buvo dvi karčamos“.
Alfonsas Jonuška, 59 m. Seivų kaimo, 1969.

10. Dziedziuliai, Didžiuliai 
- 28 (?) metų Jokūbas Grigutis (Gryguć). 1842 m. 24 metų Jokūbas 

Grigutis, Andrio ir Agotos Dzemionaitės iš Didžiulių s., vedė 26 metų 
Oną Rolevičiūtę, Taurusiškių dvaro tarnaitę. Akto nr. 81).
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11. Eglinė 
- 30 metų Jokūbas Jakielis (Jakiel).  1834, 1837, 1839 m.

12. Fornetka 
- 35 metų Leonardas Zerdeckas (Zerdecki). 1857 m. 

13. Gazdai 
- 40 metų Juozas Gutovskis (Gutowski). 1836 m.
- 30 metų Povilas Leonavičius (Leonowicz). 1856 m.

14. Giluišiai 
- 40 metų Danielius Eiseris (Ejser). 1834 m.
- 25 metų Karolis Juralaitis (Jurałaytys). 1838 m.
- (? metų) Ignas Dzemionas (Dziemian). 1843 m.
Karčemoje gyvenantis valstybės svaigiųjų gėrimų smuklininkas 

(lenk. szynkarz trunków krajowych w karczmie zamieszkały).
- 30 (?) metų Jurgis brilis (brylus, brylis). 1861 m.
(24 metų Jurgis brilis, Igno ir Rožės Kraužlytės s., gimęs Trakiš-

kėse, iš Valinčių, vedė 17 metų Juozytę Milinkevičiūtę, gimusią Puns-
ke, iš Mockavos, Navininkų. Akto nr. 45).

15. Kampuočiai 
- 26 metų Pranciškus Makrickas (Mokrzycki). 1841 m.
„Kampuocuose karčama buvo po Stoskeliūno. bobos sudegino. 

Nabaščikas dziedulis girtas paraina ir muša tas bobas per rankas, kur 
papuola – neatboja. Kas jom daryc? Sudegino karčmų.“ Kazimieras 
balevičius, 36 m. Kampuočių k., 1958 m.

16. Knypavas 
- 28 metų Steponas Kupstas (Kupstas). 1832 m.
- 30 metų Jurgis Dutkevičius (Dutkiewicz). 1835 m.
- 26 metų Juozas Kalinovskis (Kalinowski). 1840, 1842, 1854 m.

17. Kreivėnai 
- 57 metų Jonas Makrickas (Mokrzycki). 1832 m. (Jo žmona,  

44 metų Luiza Ofmanaitė (Lowiza Ofman), gimusi Prūsuose, mirė 
Kreivėnuose Akto nr. 153).

- 27 metų Gotlibas Lauteris (Gotlib Lauter). 1833, 1835, 1837, 
1839, 1840 m.

- 40 metų Petras Kisielevskis (Kisielevski). 1860 m.
„<...> Dar saniau meškininkai vaikščoj. Daugiausia rinkdavosi 

karčamon. Meška gerdavo ir degtinę. Rodydavo, kap boba girta aina. 
Kų daro, kap vaikas verkia. Mergos už kasų kvietkų nešoj. Doros mer-
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ginos meška pavuosto ir deda už ausies, o Marcalinos, kų vaikų turėj, 
pakišo po vuodegu.“ Petras Venslauskas, 63 m. Kreivėnų k., 1958 m. 
„baudžiavos laikais Kreivėnuose labai vogdavę avis ir niekas negalėjo 
pagauti vagies. Kartą pas to kaimo gyventoją  Agurkį užėjo kareivis 
pernakvoti. Jiems besišnekučiuojant, šeimininkas išgirdo tvarte kaž-
kokį įtartiną bildesį. Paprašęs svečio padėti, išbėgo tvarto link. Nu-
bėgęs į avidę, pamatė surištas penkias avis ir vagį, rišantį šeštą avį. 
Suimtąjį nusivarė į smuklę. Vyrai pasvarstę nutarė vagišių atiduoti 
moterims. Po kelių visokiausių „išbandymų“ suimtasis mirė. Vyrai 
nedelsdami lavoną užkasė baloje. Nuo to laiko balą žmonės vadina Gi-
baraiščiu.“ Kazys Uzdila, g. 1921 m., Punskas, 2004 m.

18. Kšivulka 
- 25 metų Jonas Novickis (Nowicki). 1842 m.
- 27 metų Juozas Chmielevskis (Chmielewski). 1851 m.

19. Lovuočiai 
- 27 metų Antanas Slivinskas (Śliwiński). 1842 m.

20. Lipniokas 
- 29 metų Antanas Gibas (Gibas). 1841,1845 m.

21. Mergotrakiai 
- 40 metų Jonas Kieleris (Kieler). 1832 m.
- 42 metų Andrius bajeris (bajer). 1840 m.

22. Miklašavas 
- 26 metų Juozas botovskis (botowski). 1832 m.
- 47 metų Karolis Pašalaitis (Paszłaytis). 1933 m.
- 65 metų Jonas Jelickis (Jelicki) ir 26 metų jo sūnus Jonas Jelic-

kis. 1838 m.
- 50 metų Dovydas Ederis (Eder). 1839 m.
- 45 metų Lidvikas Ukas (Uk). 1841 m.
- 23 metų Pranciškus Naujalis (Naujalis). 1850 m.
- 40 metų Ludvikas Šulcas (Szulc). 1861 m.

23. Mockava 
- 35 metų Kristijonas Jankovskis (Jankowski), degtindaris. 1862 m.

24. Mockavos Navininkai 
- 20 metų Jonas Gilickis (Gilicki). 1837 m. (Jonas Gilickis, gimęs 

Mockavos Navininkuose, 1836 m. vedė Marijona berovaitę iš Giluišių. 
Akto nr. 72 ).

- 30 metų Juozas Šmulkštys (Szmulksztys). 1850 m.
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25. Seivų Navininkai 
- 30 metų Kristionas Vinteris (Winter). 1832, 1834 m.
- (? metų) Vilhelmas Vitlibas (Wilhelm Witlib). 1837 m.
- 25 metų Tamošius Marcinkevičius (Marcinkiewicz). 1840 m.
- 22 metų Kazimieras Stanislavaitis (Stanysławaytys, Sta-

nisławajtys, Stanisławaicis). 1847, 1849 m. (22 m. Kazimieras Stanis-
lavaitis, gimęs Vaitakiemyje, 1847 m. vedė 22 metų Moniką Cernero-
vaitę, Taurusiškių dvaro tarnaitę. Akto nr. 58).

- 50 metų Augustinas bovilajtis (bowiłaytys, bowiłaytis). 1851 m.
- 40 metų Jokūbas Romanovskis (Romanowski). 1859 m.
- 22 metų Jurgis brilis (brylis). 1858 m.

26. Olšanka 
- 30 metų Gotlibas Kleipsa (Kleypsa). 1834 m.
- 50 metų Jonas Sakovskis (Sakowski). 1841 m.

27. Ožkiniai 
- 33 metų Kazimieras Seinskis (Seiński). 1837 m.
- 27 metų Juozas baliūnas (baliun). 1843 m.
- 22 metų Vincentas Jakčinskas (Jakczyński). 1852 m.
- 33 metų Dominykas Neimanas (Nejman). 1857, 1860 m.

28. Pakamšiai 
- 30 metų Jokūbas Sadowskis (Sadowski). 1833, 1836 m.

29. Paliūnai 
- 41 metų Kazimieras Valinčius (Wołyniec). 1840 m.
- 29 metų Jurgis Kšeminskis (Krzemiński). 1849 m.
- 35 metų Antanas bartnikas (bartnik). 1856, 1858, 1861 m.

30. Pelaliai 
- 28 metų Juozas Dylevskis (Dylewski). 1843 m.
- 40 metų Jurgis Masenis (Masienis). 1852 m.
„Saniau vagiai ateina karčamon, ir: Supilkit pyliavų, tai arkliai 

nebus vagiami. Duoda ir terminų. Ir žmonės pylė. Cik Pelaliuose vie-
nas kap dau akmeniu, kad galva pateškėj. Te tau ir pyliava!“ Petras 
Tumelis, 58 m. Kreivėnų k., 1962 m.

31. Pristavonys 
- (? metų) Mausi Šmailovicas (Szmaiłowic). Namas nr. 1. 1813 m.
- 30 metų Jurgis Kaušys (Kausz). 1833 m.
- 38 metų Jurgis Kaizemrovičius (Kaizemrowicz). 1837 m.
- 50 metų Augustinas bovilaitis (bowiłaytis). 1848 m.
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- 29 metų Tamošius Grabovskis (Grabowski). 1859 m.

32. Punsko miestas 
1827 ir1828 metais Punske buvo trys smuklės (Martyno Gurs-

kio, Jono Cydziko, Jono bowtho), kurios turėjo teisę pardavinėti šalies 
svaigalus. Kiekvienas smuklininkas į miesto iždą įmokėdavo išankstinį 
mokestį už ateinančius metus (60 zlotų), o nuo 1841 m. po 9 rublius. 
Paskutiniais miesto gyvavimo metais (1852) vienas smuklininkas su-
mokėjo  4,5 rublio.

1836 m. – 3, 1841, 1842 ir 1844 m. – 2. Likusiais metais – 1. Smu-
klininkai lietuviškomis pavardėmis: Dangilaitis (1835 m.), Paulius 
(1843 m.), Močiulaitis (1844 m.).

- 45 metų Jokūbas Mackevičius (Mackiewicz). 1832 m.
- 34 metų Andrius Grubanavičius (Grubanowicz). 1834 m.
- 33 metų Andrius Urbanavičius (Urbanowicz). 1834, 1836 m.
- 56 metų Jobūbas Mackevičius (Mackiewicz). 1840 m.
- 30 metų Julijonas Paulius (Paul). 1842 m.
- 46 metų Mykolas Kislovskis (Kisłowski). 1851 m.
- 30 metų Ludvikas botas (bot). 1859 m.
„Sani žmonės pasakoj, kad Šaltėnuose buvo ponas Punia, o kur 

dar mokykla, tai caro laiku buvo to pono molinė karčema...“
Dominykas Krakauskas, 60 m. Trakiškės k., 1962 m.
„Medinė Punsko bažnyčia stovėjo toje vietoje, kur dabar špitolė, 

o kur dar stovi parapijos namas, stovėjo karčama. Po ukazo atiteko 
karčmorui. Narkevičius ją išpirko, pastatė mūrinį namą...“ 

Antanas Šuminskas, 47 m. Punskas, 1960 m.
„Anais metais, kap bažnyčia degė (1868 – J. V.), tai visas mies-

telis sudegė. Tadu buvo stacyta bielauskaitės*** namai ir monopo- 
lio ***.“ 

Petras Venslauskas, 63 m. Kreivėnų k., 1958 m.

33. Radziškės 
-  40 metų Ferdinandas bucholcas (bucholc). 1832 m.
-  40 metų Juozas botovskis (botawski). 1833, 1835 m.
-  38 metų Pranciškus Vitlibas (Witlib). 1836 m.
-  40 metų Karolis Kšimovskis (Krzymowski). 1838 m.
- 30 metų Motiejus Viganovskis (Wyganowski). 1858 m.

34. Raistiniai 
- 30 metų Motiejus Krakauskas (Krakowski). 1839, 1841 m.
- 40 metų Karolis Andrukajtis (Andrukaytis). 1839 m.
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-  (?  metų) Vincentas Kuosa (Kossa). 1848 m.
35. Rūdninkai 
- 42 metų Karolis Gaidys (Gaydys) ir 41 metų Andrius bauris 

(baur). 1839 m.
- 51 metų Kazimieras Renčelovskis (Renczełowski). 1857, 1859, 

1861 m.

36. Scipliškės, Scypliškės, Šipliškės 
- 25 metų Petras Grygas (Grygo). 1832, 1833 m.
- 30 metų Povilas Chazajevskis (Chazajewski). 1837 m.
- 40 metų Šimonas Pauvičius (Pauwicz). 1840, 1843 m.
- 40 metų Pranciškus Savickis, bajoras. 1841 m.

37. Seivų dvaras 
- 50 metų Kristupas Abramajtis (Abramaytis). 1833 m.
- 34 m. Motiejus Šidlauskas, degtindaris. 1833 m.
- 26 metų Kazimieras butkevičius (butkiewicz), degtinės vary-

klos mechanikas. 1842 m.
 - 42 metų Jonas Zavadzkis (Zavadzki). 1847 m.
„Dvaras turėjo spirito varyklą, alaus viryklą, malūną.“ 
bronius bansevičius, 51 m. Valinčių k., 1964 m.

38. Slabada 
- 40 metų Antanas Urbanavičius (Urbanowicz). 1834, 1840 m.
- 34 metų Šimonas Pacevičius (Pacewicz). 1837 m.

39. Didžiosios Sožalkos
- 39 metų Jonas Aksinevičius (Axyniewicz). 1834 m.
- 40 metų Jokūbas Valinčius (Wołyniec). 1835 m.
- 43 metų Jurgis Stankevičius (Stankiewicz). 1836 m.
- 30 metų Steponas Ablahamovičius (Abłahamowicz), bajoras. 

1839 m.
- 51 metų Ščepanas Lukaševičius (łukaszewicz), bajoras. 1845, 

1846 m.
Turinčios propinacijos teisę karčemos nuomininkas (lenk. 

dzierżawca propinacji oberży).

40. Svenciškės 
- 30 metų Dominykas Krencevičius (Kręcewicz). 1838, 1842 m.
- 26 metų Leonardas Zatuševskis (Zatuszewski). 1840 m.

41. Šaltėnai 
- 40 metų Jonas Samsonovičius (Samsonowicz). 1835 m.
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- 40 metų Vincentas Sobolevskis (Sobolewski). 1836, 1839, 1840 m.
„Šaltėnuose, kur dabar Katauskienė, buvo žydo daiktas ir karča-

ma ...“ 
Jonas Virbyla, 74 m. Šaltėnų k., 1968 m. 

42. Šlynakiemis 
- 42 metų Pranciškus Kovalevskis (Kowalewski). 1842, 1844 m.
- 32 metų Jonas Jankovskis (Jankowski). 1861 m.
„Cies Čarneliu buvo karčama lyšinė (moterys gaudavo degtinės 

už lęšius), o cies Kaizi – vėdarinė...“ 
Jokūbas Jonušonis, 86 m., Šlynakiemio k., 1957 m.

43. Trakiškės 
- 40 metų Jonas Čižikas (Czyżyk). 1834 m.
- 40 metų Karolis Heynas (Heyn).1838 m.
- 40 metų Karolis Jonis (Jon). 1841 m.
- 25 metų Jonas Chylevskis (Chylewski). 1851 m.
„Kur dabar Sukodolskis gyvena, buvo saniau Trakiškių karča-

ma.“ 
Vincas Puzauskas, 60 m., Kreivėnų k., 1959 m.

44. Trumpalis 
- 50 metų Jonas Jakielis (Jakiel). 1836, 1837, 1841 m.
- 40 metų Pranciškus Majevskis (Majewski). 1847 m.

45. Užukalniai 
- 22 (?) metų Kazimieras Žilinskis (Żyliński). 1838, 1843, 1845, 

1847,1849 m. (35 metų Kazimieras Žilinskis, gimęs Mockavos Navi-
ninkuose, gyvenantis Užukalnių smuklėje. 1843 m. vedė 24 metų Ro-
zaliją bielutę iš Mockavos Navininkų. Akto nr. 19). 

46. Vaičiuliškės 
- 40 metų Jokūbas Underlichas (Underlich). 1839 m.

47. Vaiponia 
- 37 metų Jonas Jakielis (Jakiel). 1834.
- 45 metų Mikalojus borkovskis (borkowski). 1839 m.

48. Vaiponiškė 
- 36 metų Mykolas Hermanas (Herman). 1834, 1837, 1840 m.

49. Vaitakiemis 
- 25 metų Jonas Majevskis (Majewski). 1836 m.
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- 32 metų Kazimieras Stanislavajtis (Stanisławajtis, Sta-
nisławajcis). 1852 m.

„Vaitakiemin nebuvo nei žydo, nei maskoliaus. Karčamos ir kal-
vio daržas yra, ir dar šapus Kuosos...“ 

Petras Valinčis, 58 m., Vidugirių k., 1969 m.

50. Valinčiai 
- 40 metų Petras Durtanas (Durtan). 1840 m.
- 30 metų Juozas Juzvikas (Juzwik). 1858, 1859 m.
„Vałinčuose cies Sandais buvo karčama. bernai aidavo gulc pas 

arklius. bancavičiaus stovėj tvartas ir prie jo svirnas. bernas gułėj 
svirni, ir kas tvarti susibeldė. Tep jis grait uždarė duris. Suvėj vyrai, 
tai rado apsikasusį mešly po ėdzom. Supyłė gerai. Sutarė ir an kulbės 
dešinės rankos pirštus atkirto. Uždėj kilpų an kaklo ir vedė per kai-
mų rodzydami: vagis. Visi nuvėj karčamon išgerc, o vienam padavė 
laikyc. Išaina – kad abu raicojasi an žamės. Norėjo pabėgc. Vagis an 
viršaus, rankom už kaklo, o anus už virvės traukia. Išłėkė visi ir juos 
perskyrė. Nutarė visi ir užmušė, nunešė ir apkasė. Karčama tuoj po to 
įvykio buvo išardzyta, kur apie 1898 m.“

Jurgis Vaznelis, 70 m., Valinčių k., 1964 m.
„Vałinčuose karčama buvo an lygumos, cies kryžum netoli Sa-

navaicų. Ėjo vieškelis platus. An to vieškelio vyrai išsislapstė ir virvį 
perciesė skersai kelių. Kap vagiai jojo, o vis an gerų arklių, tai sunku 
dasvyc. Vyrai pradėjo rėkc, o vagiai arklius kap gali varyc. Arklys, už-
łėkis an virvės, suklupo, ir vagius sugavo. Vienam akmeniu an akme-
nio nagus atkapojo, o kitų pakorė. Ir dar Kartuviakalnis vadzinas...“ 

Antanas baranauskas, 58 m., Valinčių k., 1966 m.

51. Vengelnia 
- 30 metų Motiejus Juchnevičius (Juchniewicz), bajoras. 1838 m.
„Vengelnia dabar panaikyta ir priklauso Šaltėnam.“ 
Antanas Šimanauskas, 71 m., Šaltėnų k., 1968 m.

52. Vidugiriai 
- 30 metų Kristupas Vinteris (Krzysztof Winter). 1835, 1837, 

1839 m.
„Karčamų laikė Altarukas, kur ana už Agurkio...“
Juozas Vaina, g. 1885 m., Vidugirių k. 1950 m.
„Vidugiruose pas Pečiulį už bernų buvo Prokorimas. Paskiau jis 

vedė ir ėmė vogc smulkius daiktus ir arklius. Jį perspėjo, tai jis atsi-

PUNSKO KRAŠTO KARČEMOS



268

graižė. Iš karčamos vyrai nusivedė ir paniurkė durpinėj. In kelintus 
metus rado išplaukusį.“ 

Agota Vainienė-Lukoševičiūtė, g. 1893 m., Vidugirių k.
„Sanovėj pas mus gyveno Rūškyniai, šaloni (pasiutę) vagiai. Vi-

dugiruosa, kur Peciuliai ir Kadzauskai, buvo Ditmanai ir prie jų kar-
čama. Karčamoj buvo suvėji ir juos užkabino, tai prie Vaznelio sakė: 
- Raudoni gaidzai an kluono užgiedos. – Ir padegė.“

Jonas Kalinauskas, 65 m. Pelelių k. 1960.

53. Vigoželis 
- 35 metų Kazimieras Godlevskis (Godlewski). 1856 m.

54. Vilkapėdžiai 
- 40 metų Jonas Mularskis (Mularski). 1839 m.

55. Zavoda 
- 30 metų Andrius Dylevskis (Dylewski). 1838 m.
- 31 metų Povilas Kalinovskis (Kalinowski). 1857, 1859 m.

56. Žagariškės 
- 25 metų Jonas bajoras (bojar). 1836, 1839, 1841 m.
- 40 metų Martynas baranowskis (baranowski). 1843 m.
- 30 metų Augustinas Novackis (Nowacki). 1848 m.

57. Žvikeliai 
- 30 metų Jonas Rejvaldas (Reywald). 1835, 1837 m.
- 39 metų Anzelmas Varaščinskis (Waraszczyński). 1839 m.
- 40 metų Martynas Maslovskis (Masłowski). 1840 m.
- 40 metų Mykolas Kislovskis (Kisłowski). 1846, 1847 m.
Kaimuose buvo labai paplitęs girtuokliavimas. Antai Pristavonių 

ūkininkas pečiuje džiovindavo grūdus ir nešdavo juos į karčemą, kur 
iškeisdavo į alų. Valinčiuose gyvenantis ūkininkas už blaškas gaudavo 
stiklelį degtinės. Trakiškių senbernis pastoviai leisdavo laiką smuklėje 
ir ten išgerdavo paliktus bokale alaus likučius ir pan. 1898 m. Punsko 
parapijos klebonas kun. Simonas Norkus pastebėjo, kad parapijoje gir-
tuokliavimas susijęs su peštynėmis.

2016 m. Punsko valsčiuje parduota alkoholio už 2 176 321 zlotų 
(alaus – 1 166 724 zlotų, degtinės – 881 752 zlotų, vyno – 127 844 
zlotų). Minėtais metais buvo įregistruota 4313 gyventojų, iš jų 3566 
pilnamečiai. Statistikos duomenimis, kiekvienas gyventojas (įskai-
tant ir naujagimius) išgėrė 108 butelius alaus, 10 butelių degtinės ir 
2 butelius vyno už 504,59 zlotų. Tuomet veikė 11 parduotuvių bei  
5 maitinimo punktai, kuriuose buvo pardavinėjamas alkoholis. Lietu-
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vos gyventojai vidutiniškai suvartojo apie 12 litrų absoliutaus alkoho-
lio, o Lenkijos – 12,5 l.

  
Paaiškinimai

*Smuklė ar karčema – maitinimo paskirties įstaiga, turinti licenciją pardavinėti 
alkoholinius gėrimus, teikianti pobūvių bei apgyvendinimo paslaugas.
**Propinacja (lot. propinatio) – išimtinė bajorų teisė gaminti ir pardavinėti svai-
ginamuosius gėrimus savo valdose. Lenkijoje įvesta 1496 m., bet paplito  XVII 
amžiuje. Tas privilegijas dažnai „nuomodavo“ žydai, seniūnai (šaltyšiai) ir smu-
klininkai (lenk. karczmarze). Kartais feudalai jėga priversdavo baudžiauninkus 
išpirkti nustatytą kiekį alaus ar degtinės. Nepaklususiems atveždavo gėrimus ir 
išpildavo jų stubose. Paskui „nusikaltėliai“ vis tiek turėdavo už tai sumokėti.
Panaikinta: Prūsuose – 1845, Galicijoje – 1889, Lenkijoje – 1898 m.
***Tikriausiai omenyje turėta valstybinės degtinės parduotuvę, kurią  
1906-01-03 8 val. vakaro ginkluoti lietuviai užpuolė ir sunaikino svaigiuosius  
gėrimus. 1920 m. tame name gyveno šią pavardę turinčios seserys. Jos buvo pa-
grindinės liudininkės Jono Murausko, kurį tų pačių metų lapkričio 20 dieną Puns-
ko senose kapinėse lenkai sušaudė ir ten jį palaidojo, byloje.
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SŪDIŠKĖS – DINGęS KAIMAS

Punskas, nuo amžių buvusi Sūduvos gyvenvietė, istorinių per-
mainų veikiamas, paliko savo laiko žymių miestelio ir kaimų krašto-
vaizdžiuose. Naujos kartos, kiti poreikiai ir interesai, reikalavimai ir 
mados keičia žmonių gyvenimą. Tačiau likimas Punskui pašykštėjo 
natūralios, harmoningos istorinės tėkmės.

Šiandien Punskas – Lenkijos teritorijos mažiausias administraci-
nis teritorinis vienetas, vidutinio dydžio kaimiškas valsčius. Jam pri-
klauso Punsko miestelis ir 33 kaimai, kartu apie 4 300 gyventojų, iš 
kurių 75 proc. yra lietuviai, todėl dažnai vadinamas lietuvišku valsčiu-
mi. Mat savitas kultūrinis ir dvasinis išlikimo faktoriai turi didelę įtaką 
jų raidai ir gyvybingumui. 

Kažkada šimtmečiais kryžiuočių niokotas ir plėštas Sūduvos 
kraštas, XIII a. pabaigoje gyventojų apleistas, apaugo miškais, tapo 
buforine zona tarp Lietuvos ir Ordino, kartais buvo vadinamas „nie-
kieno žeme“. Pabėgėliai prieglaudos ieškojo natūralioje aplinkoje: 
miškuose, dykrose, pelkėse, tarp draugiškų kaimynų. Dėl to atsirado 
slaptieji akmenimis grįsti keliai žemiau pelkės paviršiaus, vadinami 
kūlgrindomis. Svetimšalių literatūroje lietuviai ir prūsai buvo vadina-
mi „miškine“ tauta. Toks lietuvių prisirišimas ir pagarba miškui atsi-
spindi ir A. baranausko „Anykščių šilelyje“: „Nes ir miškas lietuvį, 
kaip tik galėjęs, /Taip visados raminęs, visados mylėjęs .../“.

Gūdžios, neprieinamos girios ir pelkės padėjo lietuviškoms gen-
tims atsilaikyti invaziją klajoklių, plūstančių iš rytų, ar iš vakarų kry-
žiuočių dažnai organizuojamus puolimus. Lietuviai dėl uždaros teri-
torijos, kovingos dvasios, nepaisydami priešo kiekybinio pranašumo 
išlaikė savo kalbą, papročius bei kultūrą ir tvirtą charakterį. 

Punsko apylinkių kolonizacija prasidėjo po 1422 m. rugsėjo  
27 d. Melno sutarties pasirašymo, Lietuvai atgavus Sūduvą. Kraštas 
pamažu atsigavo. Grįžo buvusieji gyventojai, iš anapus Nemuno kė-
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lėsi lietuviai. Dalijami girių plotai dažniausia atitekdavo karališkiems 
dvarams. 

Girių properšose pirmiausia buvo apgyvendinami didikų tarny-
bos atstovai: prižiūrėtojai (sekėjai), medžiotojai, bartininkai, med-
kirčiai, būdininkai. Prie 1559 m. įsteigto Seivų dvaro kūrėsi kaimai, 
valstiečių ir amatininkų sodybos, formavosi vakarietiškos civilizacijos 
pagrindai. Žmonės tapo laisvi, vystėsi kultūra ir menas, šalis išgyveno 
savotišką renesansą.

Šalyje vykstant ryškiam progresui, kito natūralūs demografiniai 
reiškiniai, buvo siekiama geresnio būvio. Tačiau karai ir vidiniai konf-
liktai nuolat trikdė krašto stabilumą, naikino žemės ūkį, stumdė vals-
tybių sienas. Iš kasdienio žmonių gyvenimo ir valdovų akiračio dingo 
senos administracinės struktūros, miesteliai, kaimai ir jų pavadinimai. 

Šiandien Punske paklausus apie Sūdiškių kaimą, retas kuris gy-
ventojas apie jį žinotų, galiausiai pasakytų, kad tokio valsčiuje nėra. 
Jaunesnioji karta gal net nenuvokia, kur kažkada gyveno jų protėviai. 
Pakanka aplankyti punskiečio Petro Lukoševičiaus Ožkiniuose atkurtą 
prūsų ir jotvingių gyvenvietę.

Pradžioje atsikėlus žmonių grupei ar šeimai į tam tikrą apgyven-
dinamą teritoriją, jai buvo suteikiamas ir pavadinimus. Vaikams užau-
gus, vyrams ir moterimis sudarant santuokas su kitų gyvenviečių gy-
ventojais, sodyba tapdavo naujos šeimos, sodybos užuomazga. Todėl 
daugelis kaimų turi „ai“, „ėnai“, „iai“, „iškės“ galūnes, pavyzdžiui, iš 
pavardės burokas kilo kaimo pavadinimas burokai, Kreivys – Kreivė-
nai, Valinčis –  Valinčiai, Sūdis – Sūdiškės ir pan.

Taip atsiradę kaimai išaugdavo iki keliolikos ar net keliasdešim-
ties ,,dūmų‘‘ (kiemų). Dalis šeimų kirto miškus ir kūrė naujas  gy-
venvietes, kurioms suteikdavo jau kitus pavadinimus. Apie baltiškąją 
krašto praeitį byloja dažniausi vietovardžiai (Seinų apskritis XVI a. 
žemėlapis nr. 1 – knyga „Valinčiai“, 262 psl.).

Minėtas Sūdiškių kaimas buvo nedidelis, įsikūręs dabartinio Va-
linčių kaimo teritorijoje, išnykęs XVII a. Kaimo įsikūrimo metai nėra 
tiksliai žinomi. Išlikusi istorinė medžiaga labai kukli, beliko tik užuo-
minos, o ir senų žmonių, kurie prisimintų kaimo istoriją, nebeliko.  
Vienintelis gyvas reliktas, išlikęs iš anų laikų, buvusio didžiulio ber-
žyno, vadinamo Degusiu ir mažesnio – Degusėliu, likučiai. Tad istorinį 
Sūdiškių kaimą bandoma atkurti iš „šukių“, pasikliaujant archeologų 
metodais. 

Atmintį grąžinti padeda dar pokario metais girdėtos legendos bei 
pasakojimai ir vakarais prie beržyno aidinčios Savickų jaunimo dai-
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nuojamos patriotinės, nostalgiškos dainos, pasklidusių po platųjį pa-
saulį šeimų likimai. Pelkėtas, kalvomis, pievomis ir upeliukais apsup-
tas lapuočių medžių miškelis dabar kiek sukultūrintas. Jis be atvangos 
išdidžiai ošia ir mena didžiulį gaisrą, per kurį sudegė medžiai, miško 
paklotė ir durpynai. Tačiau nežinia, ar gaisras kilo dėl žmogaus kaltės, 
ar tai buvo visagalio perkūno „darbas“.

Istoriniai šaltiniai atskleidžia krašto kolonizacijos eigą. Pasibai-
gus kryžiuočių reidamas, kertant Punios didžiąsias girias (Giluižgirio, 
Šaltėngirio ir Užukalnių girias), deginimai jau buvo uždrausti. Nuo 
burokų pusės atvykę naujakuriai užkariaudavo girių plotus ir su už-
sidegimu kūrė pirmąsias būsimųjų Sūdiškių sodybas, naujas darbo 
vietas.  

Spėjama, kad kaimo pavadinimas kilęs iš etnonimo „Sūdis“ – me-
džio anglies gamintojo, degutininko, anglininko (lenk. dziegciarz, wę-
glarz), kiek vėliau itin kūrybingų kaimo žmonių  vadinamo suodžiu-
mi, pavardės. Pats terminas yra susijęs ir su tolima, gimininga  Prūsija. 

Legendinis Prūsijos kunigaikštis Sūdis (Sudo) gavo su Lietuva 
besiribojančią sritį, kurioje yra Aleckos (Oletzko), Luko (Lyck) mies-
tai ir Johanisburgo (Johannisburg), Lėciaus (Lötzen) bei Įsručio (Ins-
terburg) žemių dalys. Pagal jo vardą kraštas buvo pavadintas Sūduva 
(Sudauen). Tačiau, kraštą nuniokojus ir jam tapus dykra, tas vardas 
buvo pamirštas. Kraštas rytuose ribojosi su Lietuva, pietuose su Mo-
zūrija (Masovien) ir galindų žemėmis, šiaurės vakaruose su bartų, o 
šiaurėje su šalaujų žemėmis – rašo Algirdas Antanas Gliožaitis kultū-
ros paveldo leidinyje ,,Prūsijos 1576 m. žemėlapis ir Mažoji Lietuva“. 

Tuo metu Lietuvoje vyko žemių matavimai, vadinamoji valakų 
reforma (1557 m.). Tai pirmasis didžiulis krašto ūkio tvarkymas. Pa-
grindinis jo tikslas – užtikrinti, kad kiekviena šeima turėtų tiek že-
mės, kad galėtų išsimaitinti ir mokėti valstybei mokesčius. Iš esmės 
pertvarkant žemės valdymą Lietuvoje vadovautasi Vakarų Europos 
pavyzdžiais. buvo kuriami teritoriniai vienetai: seniūnijos, miestai, 
kaimai, steigiamos įmonės.

XVI a. apie 60 proc. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritori-
jos užėmė miškai. Miško verslas sudarė pagrindinę valstybės iždo dalį, 
todėl didelėse giriose buvo steigiamos stambios įmonės, vadinamos 
būdomis. Jose buvo ruošiama medžiaga eksportui, ypač laivų statybai 
bei vidaus rinkai – namų statybai, anglies išgavimui. Dažniausia šiuos 
darbus atlikdavo iš kaimo atėję žmonės arba samdiniai, neturintys 
nuolatinės gyvenamosios vietos. būdose būdavo gaminami: ąžuoliniai 

KAZIMIERAS bARANAUSKAS



273

ruošiniai, sakai, terpentinas, degutas, derva, ypač pelenai, potašas (ka-
lio karbonatas), medžio anglis.

Terminas būda išliko iki mūsų laikų tiek Lietuvoje, tiek ir Seinijo-
je. Punsko valsčiaus pietrytinėje dalyje yra nedidelis kaimas, nutolęs 
apie 8 km nuo centro, vadinamas Užvidugirių būda (lenk. Buda Zawi-
dugierska). Žmonės iki šių dienų prisimena žemėvardį „Smalapečių“. 
Spėjama, kad būdoje veikė pagrindinė Seivų seniūnijos įmonė. „Tuo-
met tokiose įmonėse, be aptarnaujančio personalo, dirbo apie 40  dar-
bininkų“, – rašo Mantas Daukšas magistro darbe „Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštijos miškų ūkis XVI a.“.

Atrodo, kad pirmas Sūdiškių naujakurys buvo ne kas kitas, o Už-
vidugirių būdos darbininkas, stambus medkirtys, dirbęs šalia burokų 
kaimo. Rytais su kirviu rankoje ir medžiokliniu šautuvu ant peties jis 
įžengdavo į mišką, kur kirto medžius, rovė kelmus, valė teritoriją. Vė-
liau kiek praretinęs mišką, įkūrė ten sodybą, sukūrė šeimą ir užsibuvo 
ilgėliau, palikdamas ainiams kaimo pavadinimą. 

Degutą ir dervą kaimo žmonės naudodavo beveik visur: juo tep-
davo vežimų ratus, impregnuodavo luotus, namų sienas, stogus, netgi 
tepdavo batus. Degutą naudodavo taip pat vaikams gydyti nuo kirmi-
nų, o gyvuliams nuo įvairių ligų. Pavasarį duodavo deguto gyvuliams, 
pirmą kartą išgenamiems į ganyklą, kad būtų atsparesni, tepdavo juo 
žirgų kanopas, kad apsaugotų nuo puvinio ir liežuvius nuo užkrečia-
mų ligų. Jo dėdavo netgi į muilą, kuriuo gydė odos ligas.

Patyręs degutininkas Sūdis ilgai nelaukęs miškingoje aplinkoje 
įsitaisė iš akmenų mūrytą duobę – krosnį – ir apačioje įdėjo statinę, 
uždengtą skylėta skarda ar ketaus dangčiu su skyle viduje. Į ją pri-
kraudavo tošių ar medienos ir uždegdavo iš viršaus. Iš tošių išsiskyręs 
degutas subėgdavo į statinę. Susidarius žarijų sluoksniui, tošis prislėg-
davo, kad smilktų be liepsnos ir dūmų. Dažnai  pridengdavo velėna ar 
moliu. Kitą dieną, krosniai atšalus, išgaudavo degutą.

Turėdamas vietoje daugybę medienos, papildomai ėmėsi ir me-
džio anglies gamybos. Krosnį pakraudavo prastesnės kokybės beržo, 
alksnio, buko, sakingos pušies ar ėglio malkomis, sudarydamas kupolo 
formos laužą. Gautą anglį naudodavo rudniose geležiai iš balų rūdos 
gaminti, ginklų kalyklose bei namų ūkyje, buityje.

Prievoliniai valstiečiai, amatininkai minimi, tarp kitko, 1557 m. 
Valakų reformos įstatyme. XVI–XVII a. anglininkai turėjo kas dvi 
savaites išdeginti po vieną medžio anglies duobę ir savo arkliais atga-
benti į ginklų kalyklą. Kai kurių kaimų Lietuvoje pavadinimai: Angli-
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ninkai, Degučiai, panašiai kaip ir Seivų seniūnijoje: Peleliai, Rūdiškės, 
Smalėnai ar išnykusios Sūdiškės.

Iškirtus miško plotus, gyvenvietė augo nuo Kampuočių pusės. 
Valstiečiai kūrėsi prie kelio būdvietis–Trakiškės–Punskas (dabar va-
dinama pirmąja kaimo linija), kiek vėliau prie naujo, išsišakojusio ke-
lio Seivai–Mockava. Keliai jungė Seivų–būdviečio ir Mockavos dva-
rus. Valstiečiai, daugiausia tos plačios giminės paveldėtojai, sodybas 
statėsi prie pat kelio, vakarų link.

1642 m. Seivų seniūnijos inventoriaus sąraše anksčiau minėti gy-
ventojai šalia Sūdiškių sudaro naują teritorinį vienetą, pavadintą Nau-
jaisiais Kampuočiais. Tai 18 valakų dydžio kaimas (LDK valakas lygus 
21,38 ha), kuriame, be kitų, gyveno: Gibai (Giba), Grigučiai (Griguć), 
Puniškiai, Valinčiai. XVIII a. antroje pusėje, padaugėjus gyventojų 
skaičiui, Naujiesiems Kampuočiams suteiktas naujas pavadinimas – 
Valinčiai, pagal populiariausią kaimo pavardę – Valinčius.

Po audringų XVIII a. karų ir epidemijų, 1789 m. minimos jau  
5 Valinčių šeimos. Spėjama, kad istorinė Valinčių pavardė kažkada 
atkeliavusi nuo Voluinės su kariuomenės pulkais, vadinamais „valin-
čiukais“ (lenk. Volyncuki). Laikui bėgant, jie kolonizavo laisvas vietas 
ir suteikė ne vienam kaimui gana svetimai skambantį vardą. Aptikti 
dar 5 kaimai tokiu pat pavadinimu, būtent: Visnievo valsčiuje, Siedlcų 
apskr., Novosiuki km., Kobryn apskr. (baltarusija), miestelis dešinia-
me Drisos krante, Drisos apskr. (baltarusija), kaimas, kurio jau nėra, 
Žytomiežo apskr. (Ukraina), kaimas Kuznicos valsčiuje, Sokulkos 
apskr. Pasak Jono Dlugošo (Jan Dlugosz), Volynės regiono pavadini-
mas kilęs nuo buvusio Volynės (Wołyń) tvirtovės (lenk. grodzisko), 
esančios Grodek gyvenvietėje šalia Hučva (Huczwa) upės, įtekančios 
į bugą, Hrubiešovo apskr., Liublino vaivadijoje, pavadinimo.

Sūdiškių vardas dar paminėtas 1854 m. Lenkijos žodyne (Słownik 
geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowianskich red. 
Chlebowskiego bronisława i Walewskiego Władysława). Tai  neįvar-
dinto savininko ar naudotojo 87 margų dydžio žemės plotas, priklau-
santis  Krasnavo dvarui.   

Valinčių kaimas pilnai suformuotas po 1861 m. baudžiavos pa-
naikinimo Rusijoje. Lenkijos karalystėje ir Suvalkijoje (Sūduvoje) dėl 
1863 m. sukilimo žemės reforma vyko kiek vėliau. Tik 1864 m. kovo  
2 d. paskelbus caro įstatymą, pradėta reforma. Kaimas buvo suskirs-
tytas į 16 dalių, vidutiniškai po 72 margus su sklypais, vadinamais 
kolonijomis, viso 1175 margai (658 ha). Sodybos ir visuomeninės pa-
skirties žemė priklausė visiems kaimo valstiečiams. Kalvio sodybai 
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atskirai skirtas 1 margas 180 prentų (1 margas – 300 prentų). Kai-
mo gale, nuo Trakiškių pusės, mažavertės pelkėtos pievos (vadinam. 
dzalkai) buvo padalintos išilgai siaurais plotais, vadinamais šniūrais, 
ir paskirtos kiekvienam kolonijos savininkui.

Pelkėti dzalkai kasmet pavasarį dėl vandens pertekliaus sukelda-
vo ūkininkams problemų. Net juos sumelioravus, daugelis ūkininkų 
savo sklypus pardavė, dažniausia besikuriantiems daržininkams ar 
bežemiams. XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje šioje teritorijoje apsi-
gyveno 5 šeimos: Šupšynskai, bancevičiai, Vartavičiai, Jokuboniai ir 
Tadaravičiai. Turtingesnieji ūkininkai užkampės gyventojus pavadino 
„Jerozolimas“. 1941 m. visi jie išsikeldino į Lietuvą, grįžo tik keletas 
iš jų. 

buvusiems Sūdiškių valstiečiams, t. y. Valinčių, Feodaravičių 
(Staskevičių) ir Savickų šeimoms, 1864 m. kovo 2 d. caro įstatymu 
skirti 154 margai (apie 85 ha). Dabar jų vietoje gyvena ir žemę valdo 
trys ūkininkai (naudotojai): Grigučiai, Savickai ir Valinčiai. Prie pat 
burokų kaimo  gyvenantys Vinco Feodoravičiaus paveldėtojai Stas-
kevičiai 1941 m. su šeima išvyko į Lietuvą ir negrįžo. Jų žemę naudoja 
kaimynai. 

Valinčių kaimo raida, žvelgiant iš trijų šimtmečių laiko perspekty-
vos, yra gana sudėtinga ir paini, panašiai kaip ir visos Seivų seniūnijos 
istorija, žmonių likimai. Kaimas, kuriam kadaise priklausė: Sūdiškės, 
Naujieji Kampuočiai ir Jerozolimas, neatlaikė civilizacijos spaudimo ir 
sudarė vieną stipresnį administracinį vienetą – Valinčių kaimą.  

„Jau beveik 50 metų retkarčiais grįžtu į Valinčius kaip viešnia. 
Nedaug jau belikę lengvai atpažįstamų vietų. Išaugusios naujos so-
dybos, pagražėjusios senos, o šalia jų – XXI a. technikos naujovės. 
Gerai, kad šių dienų progresas palietė ir gimtuosius Valinčius, keisda-
mas kaimo vaizdą bei žmonių gyvenimą“, – rašo Nelė Savickaitė-As-
travas, gyvenanti Vakarų Kanadoje, Kalgaryje, savo prisiminimuose, 
paskelbtuose „Valinčiai. Žmonės, jų darbai ir likimai“ knygoje.

Jos seneliai Juozas ir Marijona Savickai XIX a. pabaigoje ir  
XX a. pradžioje valdė daugiau kaip 40 ha (daugiau nei 72 margų) ūkį. 
Jų sodybą sudarė: gyvenamasis namas ir ūkiniai pastatai, kalvė, sta-
liaus dirbtuvė, suomiška pirtis, bitynas, kiek atokiau pirtis linams min-
ti, pasitarnavusi kasmet, žinoma, atlygintinai, kaimynams. Tai buvo 
stambiausias buvusių Sūdiškių ūkininkas.

Pagal 2008 m. kaimo ūkių ir nekilnojamojo turto (sklypų) sąra-
šą, Valinčių kaimą sudaro 550 ha žemės, priklausančios 27 šeimoms. 
Kaimas gana modernus, kalvotas ir smėlingas. Pasibaigus karui ir  
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1920 m. nustačius valstybių sienų ribas, beveik visas kaimas liko Len-
kijos teritorijoje. Lietuvos pusėje atsidūrė 4 ūkininkų šeimos, būtent: 
balkų, bendorių, Zeliauskų ir Savickų Jono, tačiau neilgam. Vėliau jos 
buvo iškeldintos iš pasienio zonos. Per okupacijas daugelis kaimo gy-
ventojų, gyvenančių vienoje ar kitoje sienos pusėje, nukentėjo, buvo 
persekiojami, areštuoti, kalinami. Trys broliai balkai, rezistencijos ko-
votojai, gyvenę Lietuvos teritorijoje, žuvo pokario metais, o ketvirtas 
areštuotas Lenkijoje, perduotas LTSR valdžioms, kelerius metus ka-
lėjo. 

Pastaraisiais dešimtmečiais, ypač po 1989 m. politinės santvarkos 
pasikeitimo, civilizacijos paliesta Lenkija, taip pat ir Punsko valsčius, 
kinta. Vyksta sparti miestų ir kaimų industrializacija. Neišvengiamai 
mažėja kalvių, stalių, audėjų, siuvėjų skaičius. Seniai jau nebeliko de-
gutininkų, anglininkų, pelininkų. Tradicinio kaimo pokyčius ir (ar) 
nykimą paspartino ne tik karai, bet ir nauja technologija.

Dingo ir tankios Valinčių kaimo girios. Dabar miškingi plotai 
sudaro vos 6 proc. teritorijos. Nėra kur pasislėpti briedžiui, elniui ar 
šernui. Kartkartėmis užklydęs liūdnokas medžiotojas nušauna tingią 
lapę ar kiškutį, nesuspėjusį pasislėpti „neutralios zonos“ krūmynuose, 
pasienyje.   

Nepaisant visų negandų ir pokyčių, dalis žemdirbių ekonomiškai 
stiprėja, jų sodybos tampa vis didesnės ir gražesnės, jaunimas mo-
dernizuoja tėvų ūkius. Mūsų krašto kaimų žmonės ne kartą parodė 
tvirtą laikyseną, lietuvišką charakterį. Valstiečiai ypač pasižymėjo  
XIX a. carinės Rusijos laikais, dvaro iškeldinimo metais (lenk. rugi), ir  
XX a. antroje pusėje – kolektyvizacijos metais. Nuosavo ūkio atsi-
sakymas valstiečiui reiškė ne ką kitą, o nepriklausomybės, mažosios 
tėvynės atsisakymą, šeimos išdavystę, religinio santykio su žeme ne-
tekimą.

Kalbant apie Valinčių kaimą, jo gana ilgą ir sudėtingą istoriją, 
ženklus progresas neįmanomas be vietos žmonių darbo, visuomeni-
nės, kultūrinės ir religinės veiklos. Ne tiek daug yra nusipelniusių ir 
išsilavinusių žmonių, bendruomenės atstovų, ir, galbūt, ne todėl, kad 
jų nebuvo, bet dėl to, kad per šimtmečius jie buvo užmiršti. Visgi kai 
kuriuos, pradedant nuo seniausių laikų, trumpai paminėsiu. 

Bonifacijus Valinčius (1822–1915) – kunigas, vienuolis, ka-
pelionas, gimęs Valinčiuose, turtingų ūkininkų Jurgio ir Pranciškos 
Kupčinskaitės sūnus (Juozo Vaznelio giminaitis). Mokėsi Seinuose,  
1843 m. įstojo į Varšuvos dominikonų ordiną. Vėliau baigė Janovo se-
minariją. Nuo 1846 m. Varšuvos vienuolyno broliukų (naujokų) pro-
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fesorius. 1866–1867 m. rezidavo vienuolyne Gidlėje, netoli Čenstaka-
vos. Dirbo vikaru Lodzėje. 1874 m. vėl grįžo į Varšuvą ir buvo seserų 
kanauninkių kongregacijos bažnyčios kapelionu. 1881 m. rugpjūčio  
18 d. laimino garsaus lenkų rašytojo, totorių kilmės bajoro,  
1905 m. Nobelio premijos laureato Henriko Senkevičiaus santuoką. Mirė  
1915 m., palaidotas Varšuvos Senųjų Povonzkų kapinėse. Rėmė Puns-
ko bažnyčią, padovanojo monstranciją, šv. Mišių taurę. 

Jonas Bancevičius (1853–1921) – ūkininkas, visuomenininkas, 
savivaldybės tarnautojas, gimęs Valinčiuose, vidutiniškai pasiturinčių 
valstiečių Adomo ir Ievos Šimelevičiūtės šeimoje (autoriaus prosene-
lis). Mokėsi pas daraktorius bei Punsko trimetėje mokykloje. Ūkinin-
kavo kartu su seneliu Simu, nes tėvas anksti mirė. Ūkis buvo jiems 
paskirtas pagal vykdomą žemės reformą. Punsko bažnyčios statybai 
skyrė labai daug medžiagos, apie 20 kubų akmens. Padėjo vykdyti 
prievolę giminėms ir kaimynams. Jo aukotame granito akmenyje prie 
pagrindinių durų, fasade, iškalta  bažnyčios statybos data – 1877 m. 
1913 m. išrinktas Seivų valsčiaus viršaičiu. Dirbo sudėtingu laikotar-
piu, ypač kilus Pirmajam pasauliniam karui, kai siautė svetimos ka-
riuomenės, vyko turto grobimai, areštai, rekrūtų gaudymai, prievar-
tavimai. Kartą net panaudojo prieš vokiečius ginklą, bet jo nesugavo. 
Viršaičio pareigas ėjo iki 1915 m. vasaros – rusų armijos pasitraukimo 
į rytus. Mirė 1921 m. palaidotas Punsko kapinėse. 

Simas Vaznelis (1879–1933) – pedagogas, kalbininkas, gimęs 
Valinčiuose, turtingoje Vinco ir Elžbietos Narkevičiūtės, bajoraitės iš 
Santakos (Lietuva), šeimoje. baigė Punsko valstybinę rusišką moky-
klą, vėliau Veiverių mokytojų seminariją. Dvejus metus mokytojavo 
Varšuvos pradinėse mokyklose. Dirbo Pernaravoje, Vilkėnuose ir Pro-
poisko (baltarusija) mokyklose. Pernaravoje subūrė lietuvišką chorą 
ir jam vadovavo. Nuo 1919 m. mokytojavo Seinų „Žiburio“ gimnazi-
joje, o ją uždarius, persikėlė į Lazdijus ir dirbo iki 1927 m. Susidėjęs 
su tautininkais, buvo atleistas ir paskirtas į Šakių pradžios mokyklą. 
Mirė 1933 m.

Simas 1909 m. parašė apsakymą „byla dėl tvoros“. Padedamas  
J. Juškytės, parengė lietuvių kalbos vadovėlį „Rašybos lavinimosi dar-
bui pradedamosioms mokykloms“ (1909), taip pat ,,Rašybos mokslo 
darbelių“ (1920, 1932). 

Vincas Valinčius (1914–1995) – ūkininkas, chorvedys, visuome-
nininkas, gimęs Valinčiuose, turtingų ūkininkų Antano ir Rožės Kra-
kauskaitės šeimoje. Mokėsi pradinėje lietuviškoje Valinčių kaimo mo-
kykloje, vėliau, ją uždarius, mokslus tęsė lenkiškoje mokykloje. Mėgo 
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muziką ir dainavimą, gaidas pažino būdamas vos 13 metų. 1928 m. 
pradėjo giedoti valandas Punsko bažnytiniame jaunimo chore, o nuo 
1938 m. suaugusiųjų chore. Chorvedystės pamokė Punsko klebonas 
kun. Švedas ir giesmininkas Kostas Cibulskas iš Trakiškių. Iš pradžių 
vedė Šv. Kazimiero draugijos Valinčių skyriaus chorą, vėliau Šlyna-
kiemio ir Vaičiulių kaimų chorus. 1941 m. K. Cibulską iškeldinus į Lie-
tuvą, Punsko klebonas Žievys paskyrė Vincą vadovauti bažnytiniam 
chorui ir vedė iki 1957 m. Kovo 31 d. įsikūrė Lietuvių visuomeninė 
kultūros draugija (LVKD), Vinco choras koncertavo delegatams. Vė-
liau pasirodė Varšuvoje, balstogėje, Liubline ir kitur.

Svarbiausias Vinco nuopelnas kraštui – jo vadovaujamas choras 
viešai pasipriešino lenkui klebonui Kaminskiui ir jo įvestai lenkiškajai 
tvarkai bažnyčioje. Per lietuviškas pamaldas lenkiškai sakomus pa-
mokslus choristai paskui savo vadovą išeidavo iš bažnyčios. Tik Vinco 
dėka choras neišsisklaidė, lietuvių kalba išliko bažnyčioje, ką garanta-
vo 1597 m. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kanceliarijos išleistas 
Žygimanto III dokumentas.

Nuo 1959 m. iki 1981 m. Vincas dar vadovavo Valinčių chorui. 
Sulaukęs jau garbingo amžiaus, kelis kartus su choru dalyvavo Kle-
vuose ir burbiškėse organizuojamuose sąskrydžiuose ar Valinčiuose 
rengiamuose vaidinimuose. Mirė 1995 m. Palaidotas Punsko kapinėse.

Valinčių šauliai

1918 m. Pirmajam pasauliniam karui pasibaigus, formavosi nau-
jos Europos valstybės, buvo nustatinėjamos sienos. Šio proceso metu, 
žinoma, neapsieita be konfliktų, ypač ilgai „liepsnojo“ Lietuvos–Len-
kijos siena. Valinčių kaimo jauni vyrai, neabejingi krašto likimui, įsto-
jo į šaulių sąjungą, kurios nariai gynė tėvynę Lietuvą. Žinomi penki 
aktyvūs ūkininkai: Jurgis Savickas (vadas), Jonas Ivoška, Vincas 
Vaznelis, Antanas Šupšynskas ir Juozas Valinčius. Visi turėjo gin-
klus, atlikinėjo su kitų kaimų vyrais pratybas, tačiau trūko lietuvio 
karininko. Ne kartą teko jiems susidurti su lenkų pasieniečiais, vyko 
areštai, persekiojimai, kalinimai. 1927 m. rudenį suėmė ir areštavo 
28 Punsko apylinkių šaulius, tarp jų ir 5 Valinčių kaimo vyrus, įtaria-
mus Lenkijos išdavyste. Jiems grėsė ilgalaikis kalinimas ar net mir-
ties bausmė. bylos nagrinėjimas Suvalkų apygardos teisme prasidėjo 
1928 m. vasario 16 d. ir truko tris dienas. Lietuvos gynėjų pastango-
mis, liudytojų parodymai buvo paneigti ir visi vyrai išteisinti. Varšu-
vos apeliacinis teismas, prokurorui pateikus apeliacinį skundą, palaikė 
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pirmosios instancijos nuosprendį. Tai buvo paskutinis Punsko krašto 
prieškario ginkluotos rezistencijos akordas. 

Lietuvos partizanai

Kazys, Dominykas ir Kostas Balkai (broliai) – ūkininkai, Lie-
tuvos partizanai, visi gimę Valinčiuose, vidutiniškai pasiturinčių ūki-
ninkų Vinco ir Ievos bancevičiūtės šeimoje (autoriaus tėvo pusbro-
liai).

Spėjama, kad pirmas partizanauti išėjo Kazys-barsukas (1917–
1946). 1945 m. buvo suimtas, paskui pabėgo ir slapstėsi Lenkijoje. Vė-
liau sugrįžęs, įstojo į partizanų gretas. Žuvo 1946-06-20 Jakimavičių 
kaimo Tiekoriaus beržyne. Šeši partizanai tą naktį parėjo iš Lenkijos, 
buvo išvargę ir rusai užklupo juos miegančius. Nužudytų lietuvių la-
vonai buvo numesti Kalvarijoje prie šventoriaus tvoros – apie tai pa-
sakojo dėdė Juozas baranauskas iš Liudvinavo. 

Antras partizanauti išėjo Dominykas-Tūzas (1919–1950). Žuvo 
Žaliosios buktos miške. Tikslesnių duomenų nėra. 

Trečias brolis – jauniausias iš partizanų (1927–1951) – vadina-
mas Stipruoliu, partizanavo nuo 1949 m., priklausė Vytauto rinktinės  
4 kuopai. Žuvo Pakruopiškių kaime. 1951-02-02 buvo aptikta žeminė, 
kurioje slapstėsi 3 partizanai. Ginkluoto susirėmimo metu visi buvo 
nukauti.

1991 m. Lietuvos Demokratų partija ir kovų bendražygiai surinko 
LDK Vytauto rinktinės partizanų palaikus ir Kalvarijos naujose kapi-
nėse, bendrame kape, palaidojo. Didingame monumente, skausmo ir 
vilties sienoje, įrašyti visų partizanų, pasilikusių amžinoje sargyboje 
Kalvarijos žemėje, vardai, pavardės, gimimo bei žūties datos, slapy-
vardžiai ir žodžiai: „Jūs žuvot už laisvę garbingoj kovoj, / Gimtosios 
šalies sakalai. / Vardus Jūs lietuviai minės pagarbiai, / Jūs būsit tarp 
mūs amžinai.“

Greta 122 partizanų, kovos draugų, atgulė ir trys Valinčių kaimo 
likimo broliai balkai. Su jais kartu ilsisi Punsko kraštietis Aleksas Ke-
leris–Liūtas, Tigras iš Vatakiemio kaimo, g. 1921 m., suimtas 1947 m. 

Užmiršti faktai, žmonės ar, neretai, tragiškos istorijos paskatino 
dar kartą pasižvalgyti po Punsko aplinką, įsigilinti į protėvių gyveni-
mą, buitį, likimą, šiek tiek dar papildyti  2009 m. trijų valinčiokų išleis-
tą monografiją „Valinčiai. Žmonės, jų darbai ir likimai“. Liūdna, kad 
Suvalkijos lietuviškas arealas siaurėja, vyksta nutautėjimas. Atitolsta 
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senasis kaimas, keičiasi papročiai, tradicijos, žmonės, bet jų vietoje, 
vis dėl to, stiprėja miestėjantis Punskas, auga nauja karta.

Kažkada gyvuojantis Sūdiškių kaimelis iš tikrųjų niekur nedingo. 
Šiandien jį rasite Valinčių kaime. Padvelkus permainų vėjams, keičiasi 
ir Punsko valsčiaus aplinka, kraštovaizdis, vietovių pavadinimai. Ta-
čiau amžiams išlieka žmonių darbai, raštai, kovų už lietuvybę pėdsa-
kai, persmelkti dainų ir giesmių gaidomis.      

KAZIMIERAS bARANAUSKAS

Kazimieras 
baranauskas

KAZIMIERAS bARANAUSKAS (g. 1940 m. Valinčių k., Punsko valsčiuje) – 
1959 m. baigė Punsko licėjų. Aukštojo mokslo diplomą įgijo Olštino žemės ūkio 
akademijoje. Ilgus metus dirbo valstybės administracijos įstaigose – pradžioje 
apskrities, vėliau vaivadijos.
1994–1998 m. ėjo Punsko valsčiaus viršaičio pareigas. Kelias kadencijas buvo 
Lenkijos lietuvių draugijos ir Lenkijos lietuvių bendruomenės vicepirmininku. 
Dvi kadencijas pirmininkavo LLD Suvalkų skyriui.
Ketvirtinio leidinio „Suvalkietis“ steigėjas ir redaktorius, knygų Suvalkų lie-
tuviai bei Valinčiai. Žmonės, jų darbai ir likimai sudarytojas ir bendraautoris, 
knygų Sūduvių pėdsakais ir Protėvių būtovės alsa autorius, albumo Prie An-
čios krantų ir knygos Viktoras Vinikaitis išleidimo sumanytojas, knygos Vie-
nybės dvelksmas sumanytojas, vienas iš sudarytojų ir bendraautoris. Šiuo metu 
pensininkas. Gyvena Suvalkuose. 
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RIMANTAS MIKNyS

„VILNIAUS ŽINIOS“ IR DIDySIS VILNIAUS 
SEIMAS 

Lietuviškos spaudos draudimas lotyniškais ir gotiškais rašmeni-
mis, Rusijos imperijoje galiojęs beveik ištisus keturis dešimtmečius 
(1864–1904), buvo sunkiausias laikotarpis lietuvių kultūrai. Rusijos 
valdžios 1865–1866 metais išleisti aplinkraščiai formaliai nedraudė 
visos lietuviškos spaudos, bet tik įsakė priimti rusiškąjį raidyną (kiri-
licą, „graždanką“) vietoje tradiciškai vartoto lotyniškojo ir gotiškojo 
raidyno.

Panaikinusi 1861 m. baudžiavą ir numalšinusi 1863–1864 m. su-
kilimą, Rusijos valdžia ėmėsi veiksmų, kurių tikslas buvo izoliuoti bu-
vusios LDK žemių bajoriją, tebegyvenusią tuomet dar Abiejų Tautų 
Respublikos atkūrimo idėjomis, atitraukti nuo jos liaudį (pirmiausia 
lietuvių ir baltarusių) ir priversti ją susivokti Rusijos pavaldiniais. Dėl 
to rusiškoji administracija visą lietuviškos spaudos leidimą rusišku rai-
dynu paėmė į savo rankas, apsiribodama elementorių, kalendorių, ka-
tekizmo ir maldaknygių leidimu. Rusiško rašto išmokymas, iš esmės, 
reiškė lietuvių įtraukimą į oficialiosios rusų kultūros sferą, praktiškai 
jų rusifikavimą. Nors šiuolaikinė naujausia istoriografija, nagrinėjanti 
Rusijos vidaus kultūrinės politikos klausimus, rusifikavimo kaip Ru-
sijos valdžios veiksmų sistemos, paremtos politine programa, nefik-
suoja1. Vis tik atribojimas nuo senosios savo rašto ir viso spausdinto 
žodžio tradicijos reiškė atribojimą ir nuo lietuvišką savastį išreiškusių 
dvasinės kultūros klodų. Juolab kad buvo konkrečių bandymų ver-
čiant lietuvius Rusijos pavaldiniais (sąlyginai – piliečiais) juos pavers-

1 Staliūnas D. Lietuvių tapatumas, kalba ir rašmenys Rusijos tautinėje politikoje (XIX a. 7 
dešimtmetis), Raidžių draudimo metai, Vilnius, 2004, p. 79–109; Tas pats, Rusifikacijos 
samprata XIX a. Lietuvos istorijoje: istoriografija, metodologija, faktografija, Lietuvos is-
torijos metraštis. 2002/2 metai, Vilnius, 2004, p. 63–88; Tas pats,  Rusinimas: Lietuva ir 
Baltarusija po 1863 metų, Vilnius, 2009.
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ti stačiatikiais. Kaip žinia, stačiatikybė (pravoslavybė) buvo valstybi-
nė Rusijos imperijos religija. Tad kova dėl lietuviško raidyno reiškė ir 
kovą dėl lietuvių tautos išlikimo ir tapo XIX amžiaus lietuvių tautinio 
sąjūdžio programos pagrindiniu momentu. Iš esmės, ji radikalizavo 
sąjūdį, nes išsiplėtojęs nelegalios lietuviškos spaudos leidimas, slaptos 
šios spaudos platinimo organizacijos savaime tapo priešinimosi Ru-
sijos valdžiai masine forma. Neatsitiktinai Lietuvoje, daug anksčiau 
nei Latvijoje ar Estijoje, tautinis sąjūdis iš kultūrinės stadijos peraugo 
į politinę. Jau XIX a. pabaigoje (1896 m.) susikuria pirmoji lietuviška 
politinė partija – Lietuviškoji socialdemokratų partija (LSDP) – pra-
kalbusi apie savarankišką Lietuvos valstybinį būvį. 1902 m. susikū-
rusi kita iš lietuvių tautinio sąjūdžio aplinkos kilusi partija, Lietuvių 
(Lietuvos) demokratų partija (LDP), jau atvirai savo programoje de-
klaravo nepriklausomos Lietuvos etnografinėse ribose idėją. be jokios 
abejonės galima teigti, kad nelegalioji periodinė spauda („Varpas“, 
„Ūkininkas“, „Tėvynės sargas“, „Lietuvos darbininkas“ ir kt.) nulė-
mė kaip tik tokią lietuvių tautinio sąjūdžio raidą, sąjūdžio programos 
pagrindinius akcentus. Daugeliu atvejų šie laikraščiai-žurnalai, nors 
ir nelegalūs, atliko ne tik tautinės sąmonės žadinimo ir formavimo, 
visuomenės tikslų ir uždavinių refleksijos, bet ir organizacinę funkciją. 
Laikraščiai, jų redakcijos, komitetai buvo minėtų partijų organizaci-
niais branduoliais.

1904 m. gegužės 7 d., panaikinus Rusijos imperijos valdžią, po 
ilgų dvejonių, spaudos draudimą lotyniškais rašmenimis, buvo nuo-
gąstaujama, kad legali periodinė spauda nebeatliks tų ankstesnių 
funkcijų. Anot Mykolo biržiškos, ...dėl spaudos dar tebekovojant ir ją 
net laimėjus, kiti – karštesnieji veikėjai – tąją kovą ypatingai vertino kaip 
auklėjančią ir stiprinančią tautos dvasią ir bijojo spaudos grąžinimo nei-
giamų išdavų – oportunistų iškilimo, politinio ryžtingumo apsilpimo, admi-
nistracinio ir cenzūrinio spaudos suvaržymo, perėjimo nuo heroizmo prie 
nusiherojinimo, susilpnėjimo.2 Dabar, žiūrint iš šių laikų perspektyvos, 
galime tvirtinti, jog nuogąstauta bergždžiai. Žinome, kad jau panai-
kinus spaudos draudimą, 1905 metais tautinį sąjūdį vainikavo Lietu-
vių susirinkimas, vėliau pavadintas Didžiuoju Vilniaus seimu, įvykęs 
Vilniuje gruodžio 4–5 d. Seimas priėmė daugybę politinio-tautinio 
pobūdžio nutarimų, kuriuose buvo išdėstyti visi esminiai tautiniai ir 
teisiniai-valstybiniai lietuvių siekiai, apibendrinta forma išsakyti Lie-

2 biržiška M. Lietuvių tautos kelias į naujoji gyvenimą. II tomas: Atbundanti tauta – dar-
bai, žygiai ir veikėjai, Los Angeles 1953, p. 14.
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tuvos politinės autonomijos reikalavimu. Kaip tik šiame susirinkime 
buvo patvirtinta lietuvių teisinė valstybingumo formulė, apibrėžusi 
Lietuvos kaip valstybės su sostine Vilniumi ir savanoriškai besiorien-
tuojančių į šią valstybę pakraščių teritorija. Autonomijos teritorija 
apytiksliai buvo brėžiama šiomis ribomis: Kauno gubernija; Vilniaus 
gubernija, išskyrus Vileikos apskritį, ir dalis Lydos, Dysnos ir Ašme-
nos apskričių; Suvalkų gubernija be Suvalkų ir Augustavo apskričių 
dalių; dalis Kuršo ir Gardino gubernijų, pažymint, jog prie etnografi-
nės Lietuvos ploto priklauso ir į autonomijos ribas neįtraukta „Prūsų 
Lietuva“. Ši formulė tapo išeities punktu visiems vėliau deklaruotiems 
lietuvių valstybingumo siekiams. Tad kokį vaidmenį atliko šiame ypač 
svarbiame lietuvių tautinio sąjūdžio įvykyje pirmas lietuvių dienraštis 
„Vilniaus žinios“? Ar tapo jis tų funkcijų perėmėju tautiniame sąjūdy-
je, kurias vykdė nelegalioji periodinė spauda? Tai klausimai, kuriuos ir 
norima aptarti šiame straipsnyje.

Pirmiausia, keletas pastebėjimų dėl bendros lietuvių politinių 
jėgų situacijos 1905 m. Rusijos revoliucijos sąlygomis. Pažymėtina, 
kad 1904 m. gruodžio mėnesį pradėjęs eiti „Vilniaus žinių“ dienraštis 
(jo leidimas pradėtas organizuoti 1904 m. vasarą) neabejotinai sudavė 
didelį smūgį iki tol lietuvių tautinio lyderio, bent inteligentijos aplin-
koje, užėmusios LDP ir „Varpui“. Tiesa, į „Vilniaus žinių“ redakcinę 
kolegiją įėjo LDP nariai Povilas Višinskis ir Jonas Jablonskis, tikėjęsi 
daryti nemažą įtaką dienraščio krypčiai. Tačiau už „koketavimą“ su 
nuosaikiaisiais liberalais, nepriklaususiais partijai (P. Vileišis, P. Matu-
lionis, E. Vileišienė, V. Urbonavičius, J. Ambraziejus, G. Landsbergis 
ir kt.), jie buvo pasmerkti pačių LDP narių3. Kita vertus – „Vilniaus ži-
nių“ leidėjas P. Vileišis neleido jiems perimti dienraščio į savo rankas. 
Gana greitai P. Višinskis ir Jonas Jablonskis iš „Vilniaus žinių“ redak-
cijos turėjo pasitraukti. Panašu, jog ir pačiose „Vilniaus žiniose“, pasi-
skelbusiose visų lietuvių organu, jau tuo metu LDP ir „Varpas“ įžvel-
gė ne tik konkurentą kultūrinės veiklos plotmėje, bet ir būsimą politinį 
varžovą. Pati lietuvių tautinio sąjūdžio raida jau tuo metu brėžė tokią 
perspektyvą: LSDP laikantis kiek nuošaliau nuo „tautinės veiklos“,  
o LDP siekiant sutelkti visas Lietuvos demokratines jėgas, toliau kris-
talizuojantis modernios lietuvių visuomenės struktūrai, naujų politinių 
jėgų iškilimas buvo neišvengiamas. Panaikinus lietuviškos spaudos 
draudimą, atsivėrusios naujos kultūrinės-organizacinės veiklos ga-

3  J. Bagdono laiškas J. Vileišiui (J904.XI.2I), Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių 
skyrius (toliau – VUb), F. 1– F.604,1.166.
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limybės ilgainiui turėjo nulemti ir naujus politinės minties akcentus. 
1905 m. prasidėjusi revoliucija šiuos procesus tik pagreitino.

Pastebėtina, kad iki 1905 m. padėtis liberalų stovykloje, palyginti 
su 1904 m., mažai pasikeitė. Radikalai (P. Višinskis, Felicija bortke-
vičienė, Kazys Grinius, Jonas Vileišis ir kt.), vyravę LDP aplinkoje, 
per „Varpą“ nukreipė visą savo kritiką į „Vilniaus žinias“, vadinda-
mi ten besitelkiančiuosius „taikiaisiais demokratais“, konservatoriais, 
nenusipelniusiais liberalų vardo, teigdami, kad pastarųjų reikalavimai 
„toliau nepilnos kultūrinės autonomijos nesiekia4.“

Pati LDP 1904 m. pabaigoje ir 1905 m. toliau tebebuvo draskoma 
jos vadovų:  J. bagdono, atstovavusio taikiems nuosaikiesiems ir ban-
džiusio primesti partijai „evoliucijos ir tautystės“ principus5 (faktiškai 
jo pozicija beveik nesiskyrė nuo nuosaikiųjų nepartinių, t. y. nuo „Vil-
niaus žinių“ grupės pozicijos), J. Vileišio, siekusio derinti nelegalios 
veiklos ir legalaus darbo formas, kartu gynusio ir „tautos vienybės“ 
idėją6, ir P. Višinskio, kėlusio į pirmą vietą kovą dėl „tautinių politinių 
teisių“7 – nuolatinių idėjinių nesutarimų. Pastaroji linija šiuo laikotar-
piu buvo svarbiausia. Iš esmės, ši partija jau buvo virtusi siaura inteli-
gentų organizacija, programiniu ir organizaciniu požiūriu dezorgani-
zuota ir dėl to nepajėgiančia vienyti nei visos Lietuvos inteligentijos, 
nei apskritai atstovauti visos tautos interesams.

„Tautos vienybės“ idėją nuo pat 1905 m. pradžios aktyviai pra-
dėjo skleisti „Vilniaus žinios“. be abejo, joms, bent jau leidimo pra-
džioje, būtų galima prikišti menką profesinį lygį, vengimą nušviesti 
revoliucinius įvykius Rusijoje ir t. t. Tačiau nereikia užmiršti, jog tai 
buvo legalus, caro valdžios cenzūruojamas laikraštis. „Vilniaus žinių“ 
redakcija jau 1905 m. pirmoje pusėje tampa Vilniaus lietuvius telkian-
čiu centru. 1905 m. caro valdžiai leidus tik du lietuviškus laikraščius 
(dar vienas – „Lietuvių laikraštis“ – ėjo Peterburge), tik „Vilniaus ži-
nios“ galėjo pretenduoti į visuomenės nuomonės formuotojo statusą, 
nes nei „Varpas“, nei „Ūkininkas“, nei socialdemokratų spauda nebe-
galėjo konkuruoti su pirmuoju lietuvišku dienraščiu tiek medžiagos 
apimties, tiek tiražo atžvilgiu (1905 m. „Vilniaus žinių“ tiražas siekė 

4 Varpo red. Ar galime męs šelpti legališkąją spaudą, Varpas, 1904, nr. 4, p. 44. 
5 J. Bagdono laiškas J. Vileišiui (1904.XI.21.), VUb, F.1 – F.604, 1. 163.
6 berželis [Vileišis J.], Prie programos klausimo, Varpas, 1904, nr. 5, p. 74.
7 Demokratas [Višinskis P.], Demokrato balsas, Varpas, 1905, nr. 9/10, p. 90–91.
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6–7 tūkstančius.)8. be to, „tautos vienybės“ deklaravimas ir skelbi-
masis „bepartiniu“ organu darė poveikį ir nepartinei inteligentijai, ir 
valstietijai. Iš esmės, „Vilniaus žinių“ dienraštis, nors ir nepasižymė-
jęs aštrių socialinių ir politinių problemų kėlimu, o labiau akcentavęs 
legalią kultūrinę-šviečiamąją veiklą, 1905 metais pamažu virto lietu-
vių kultūrinės veiklos centru ir tautinės savimonės ugdytoju. Išėjus 
iš redakcijos P. Višinskiui ir J. Jablonskiui, laikraščio kryptį, be P. Vi-
leišio, formavo J. Kriaučiūnas ir P. Klimaitis. 1905 m. vasarą atvykus  
į Lietuvą J. basanavičiui9, „Vilniaus žinios“ įgijo ir savo ideologą. 
Nors jis ir nepriklausė laikraščio redakcijai, palaikė su ja kuo glau-
džiausius ryšius. Ilgas atotrūkis nuo Lietuvos reikalų ir orientavimasis 
į kultūrinę veiklą nulėmė gana šaltą J. basanavičiaus sutikimą. Jo ak-
centuojamą tautiškumą „kairieji“ (LDP ir LSDP nariai) suprato vos ne 
kaip siekimą propaguoti „pasenusias „Aušros“ idėjas“. Šiaip ar taip, 
J. basanavičiui, labiau linkusiam į kultūrinę-mokslinę veiklą, legalios 
„Vilniaus žinios“ buvo kur kas parankesnės nei užsienyje leidžiami 
lietuvių demokratų laikraščiai („Varpas“ ir „Ūkininkas“). Kita vertus, 
pats J. basanavičius neturėjo alternatyvos, nes LDP taktikos pakitimai 
jam buvo nepriimtini.

Dienraštyje „Vilniaus žinios“, be minėtų asmenų, darbą pradė-
jo dauguma buvusių „Dvylikos Vilniaus apaštalų“ draugijos narių ir 
kiti asmenys: M. Davainis-Silvestraitis, T. Kašuba J. Daujotas, K. Sti-
klius ir kt. Ši „Vilniaus žinių“ grupė, turėdama nemenką intelektualinį 
potencialą, gana dideles kultūrinės-organizacinės veiklos galimybes, 
didelėmis lėšomis disponuojantį mecenatą P. Vileišį, taip pat „tautos 
ideologą“ J. basanavičių, anksčiau ar vėliau turėjo išsikristalizuoti  
į politinę grupuotę. 1905 m. spalio mėnesio visuotinis streikas Rusijos 
imperijoje bei spalio 17(30) d. caro manifestas tik pagreitino šį pro-
cesą.

Kaip nurodo pagrindinis DVS tyrinėtojas Egidijus Moteika, lie-
tuvių suvažiavimo idėja priklausė „Vilniaus žinių“ dienraščio ap- 
linkai 10. Anot jo, tą idėją iškėlė J. basanavičius, kitas – J. Kriaučiūnas. 
Pažymėtina ir tai, kad idėja sušaukti vadinamąjį lietuvių kongresą Vil-
niuje kilo 1905 m. spalio 9(22) d., t. y. daugiau kaip prieš savaitę iki 

8 biržiška M. „Vilniaus žinių“ prasiplatinimas per pirmąjį pusmetį 1905 metų, Vilniaus 
žinios, 1908, nr. 162.

9 D-ro Jono basanavičiaus autobiografija, Lietuvių tauta, Vilnius 1935, kn. V, p. 87.
10 Motieka E. Didysis Vilniaus seimas. [Lietuvių atgimimo istorijos studijos, T. 11], Vilnius: 

Saulabrolis 1996, p. 62–66.



286

spalio 17(30) d. caro manifesto paskelbimo. Čia svarbų vaidmenį suvai-
dino nuosaikiųjų liberalų, iš esmės „Vilniaus Žinių“, grupuotės takti-
ka, kuri priklausė nuo politinės situacijos. Turint galvoje jų orientaciją  
į kultūrinę-šviečiamąją veiklą, ypač po lietuviškos spaudos draudimo 
panaikinimo, buvo bandyta nuosaikiuosius liberalus apkaltinti kelia-
klupsčiavimu prieš caro valdžią. 1905 m. spalio 17(30) d. manifestas 
faktiškai jiems atpalaidavo rankas, leido derinti kultūrinę ir legalią 
politinę veiklą. Demokratinių laisvių ir teisių deklaravimas negalėjo 
nepaskatinti inteligentijos ir liaudies aktyvumo. Kartu susilpnėjo ir 
cenzūra. Tačiau, kita vertus, suaktyvėjo svetimtautė buržuazija ir re-
voliucinė socialdemokratija. Politinė situacija reikalavo neatidėliotinai 
deklaruoti etnopolitinius siekius, juo labiau, kad į politinę areną buvo 
aktyviai keliamas Lenkijos autonomijos klausimas, susilaukus Rusi-
jos liberalinių sluoksnių pritarimo 1905 m. rugsėjo ir spalio mėnesiais 
vykusiuose Rusijos žemietijų suvažiavimuose. Tuo tarpu LDP (K. Gri-
niaus, P. Višinskio, J. bielskio) pastangos išjudinti Lietuvos autonomi-
jos reikalus šiuose forumuose pritarimo nesusilaukė, buvo bevaisės11. 
Vis labiau aiškėjo, jog būtinos akcijos, deklaruojančios lietuvių tautos 
subrendimą politiniam gyvenimui. LDP ir LSDP, iki pat 1905 m. an-
tros pusės stovėjusios tautinio judėjimo priešakyje, dar tų pačių metų 
pavasarį ir vasarą bandė tarpusavyje derinti savo veiklos programas12, 
netgi numatyta sušaukti Vilniaus seimą ir tam reikalui buvo sukurtas 
komitetas13. Tačiau jis veikė neaktyviai ir jokių konkrečių priemonių 
minėtiems tikslams įgyvendinti nebuvo imtasi. Tuo tarpu nuosaikieji 
liberalai ieškojo būdų, kaip tai įgyvendinti. Dideles viltis jie siejo su 
lietuvių suvažiavimu Vilniuje. Todėl „Vilniaus žinių“ grupė, savo lai-
kraštyje skelbusi „tautos vienybės“ idėjas ir siekusi sudaryti bendrą 
veikimo programą, 1905 m. spalio–lapkričio mėnesiais pamažu tampa 
reikšminga politine jėga. Didžiojo Vilniaus seimo parengiamuosiuo-
se posėdžiuose ši „nepartinė grupė“ neretai sudarė du trečdalius visų 
dalyvavusiųjų. Tarp aktyviausiųjų aptinkame vis tas pačias pavardes: 
J. basanavičiaus, kun. J. Ambraziejaus, J. Kriaučiūno, Pr. Klimaičio,  
J. Kauno, T. Kašubos, kun. St. Stakelės, M. Davainio-Silvestraičio, 

11 P. Višinskio ir K. Griniaus interviu „Novoje Vremia“ redaktoriui prieš V-ąįį Visos Rusi-
jos žemietijų suvažiavimą, Lietuvos valstybės istorijos archyvas, F.378, ap. bS, 1905 m., 
b. 406, 1. 4.; Grinius K. Atsiminimai ir mintys, t. 2, Chicago 1962, p. 160–162.

12 P-tis [Vileišis J.], Lietuvių reikalavimai, Varpas, 1905, nr. 4/5, p. 41–42; Tas pats, Iš Lietu-
vos inteligentų susivažiavimų nutarimų, Varpas, 1905, nr. 7/8, p. 73–76; Kairys S. Tau 
Lietuva, t. 2, boston 1964, p. 160–162.

13 Ten pat.
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V. Urbonavičiaus ir kt.14 Šaukiamo lietuvių suvažiavimo Vilniuje Or-
ganizacinį komitetą, išrinktą 10-19 (11-01), sudarė 15 narių, iš kurių 
po du atstovavo LDP (P. Višinskis. F. bortkevičienė) ir LSDP (Vladas 
Sirutavičius, Andrius Domaševičius), likusieji 11 buvo nepartiniai15. 
Jie ir atstovavo nuosaikiųjų liberalų sparnui, besigrupavusiam apie 
„Vilniaus žinias“ (J. basanavičius, J. Kriaučiūnas, M. Davainis-Silves-
traitis, kun. St. Stakelė, kun. J. Ambraziejus, V. Urbonavičius, A. Vilei-
šis). Į Organizacinį komitetą (toliau – OK) atsisakius įeiti V. Sirutavi-
čiui ir A. Domaševičiui, buvo išrinkti dar du nuosaikieji – P. Vileišis ir  
kun. J. Kukta. Vietoj 10-27 (10-09) pasitraukusio iš OK P. Višinskio, 
LDP iškėlė J. Vileišį. „Vilniaus žinių“ grupės pozicija OK dar labiau 
sustiprėjo. Taigi, nieko keisto, kad ji daugiausia ir prisidėjo prie Seimo 
programos parengimo16.

E. Motieka ir kiti tyrinėtojai svarbiu momentu rengiant DVS laiko 
1905 m. spalio pabaigoje – lapkričio pradžioje parengtą, lietuvių susi-
rinkimo Vilniuje Rusijos Ministrų Tarybos Pirmininkui grafui Sergejui 
Vitei adresuotą Memorandumą17. Jį pasirašė J. basanavičius, D. Mali-
nauskas, J. Ambraziejus ir M. Davainis-Silvestraitis. Memorandumo 
svarstyme dalyvavo ir kiti „Vilniaus žinių“ grupės nariai: T. Kašuba, 
St. Stakelė, V. Urbonavičius, P. Vileišis, J. Kriaučiūnas, P. Matulionis, 
E. Vileišienė, A. Vileišis, Pr. Klimaitis, J. Kaunas; taip pat LDP nariai: 
L. Gira, J. Jablonskis, J. Gabrys-Paršaitis, V. Pauliukonis, O. Pleirytė 
ir kt. Iš esmės, Memorandume buvo suformuluoti Didžiojo Vilniaus 
Seimo nutarimų metmenys. Memorandumas reikalavo Lietuvos auto-
nomijos, demokratinių laisvių, prijungti dalį Suvalkų gubernijos prie 
autonominės Lietuvos, lietuviškos mokyklos ir t. t.18 Kita vertus, ne-
nusižengiant nuosaikiųjų liberalų taktikos pagrindiniams principams, 
tebetikint Rusijos valdžios pozicijų tvirtumu Memorandume buvo 
pripažįstama aukščiausia Rusijos monarcho valdžia19. Tai sukėlė kai 
kurių darbinės grupės narių nepasitenkinimą. Kaip tik dėl to iš or-
ganizacinio komiteto išėjo P. Višinskis20, Memorandumui nepritarė ir 

14 Vilniaus seimo medžiaga, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekos 
Rankraščių skyrius (toliau – LLTb), F. 22–1455, 1. 1–25.

15 Ten pat, l. 9. 
16 Vilniaus seimo medžiaga, op. cit, 1.12–13; Atsišaukimas į Lietuvių tautą. Lietuviai ir 

lietuvės! Vilniaus žinios, 1905.X.29 (XI. 11.), nr. 254.
17 Motieka E. Op. Cit., p. 92–93.
18 Vilniaus seimo medžiaga, op. cit. 1. 22.
19 Ten pat.
20 Sprindis A. Povilas Višinskis, Vilnius 1978, p. 272.
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J. Jablonskis21, nebuvo galima įgyvendinti iškeltų reikalavimų tokios 
valdymo formos sąlygomis. Pati besivystanti Rusijos revoliucinė situ-
acija diktavo griežtesnę poziciją monarchinės valdžios atžvilgiu. Ta-
čiau, kita vertus, reikalavimas, kad monarchas nevengtų Lietuvos di-
džiojo kunigaikščio titulo22 jį įvykdžius, būtų reiškęs ir tam tikrą, nors 
ir nominalų, Lietuvos valstybingumo pripažinimą.

DVS sušaukimo aplinkybes nagrinėjęs Mykolas Riomeris (Röme-
ris) taip pat pripažįsta, jog po spalio 17 d. manifesto paskelbimo „Vil-
niaus žiniose“ vyravo jau radikalios nuotaikos, jautėsi simpatija revo-
liucijai23. Keičiantis politinei situacijai, keitėsi ir nuosaikiųjų liberalų 
taktika. Akivaizdu, kad revoliucinių įvykių sūkuryje, ieškant bendrų 
lietuvių tautinį judėjimą vienijančių momentų, ne visada buvo paiso-
ma tradicinio susiskirstymo į dešiniuosius ir kairiuosius. Pranešimas 
„Vilniaus žiniose“ apie šaukiamą lietuvių suvažiavimą Vilniuje24 išju-
dino visą Lietuvą, visus lietuvių tautos luomus ir visas partijas. Galų 
gale sutiko jame dalyvauti ir LSDP, parengusi radikaliausią suvažiavi-
mo programą25.

Didelė dalis rašiusiųjų apie Didįjį Vilniaus Seimą pripažįsta le-
miamą „tautininkų“ (kitur jie vadinami „nepartiniais“ arba „Vilniaus 
žinių“ grupe) vaidmenį jį organizuojant26. Seimas, be abejo, buvo kur 
kas radikalesnis, nei tikėjosi jo organizatoriai. Prie to labiausiai prisi-
dėjo LSDP, aštriai kėlusi žemės ir darbininkų klausimą bei propaga-
vusi revoliucinės kovos metodus, pasisakiusi net už ginkluotą kovą27. 
Diskusijų, kurios vyko OK, metu atsiskleidus politinių grupuočių 
idėjinėms platformoms, atsirado galimybė jas derinti, ieškoti bendrų 
veiklos formų, juo labiau kad jas lėmė bendri tautinio judėjimo užda-
viniai. Didžiojo Vilniaus Seimo metu kūrėsi Lietuvių krikščionių de-
mokratų sąjunga, Lietuvos valstiečių sąjunga tik formaliai buvo LDP 

21 Vilniaus seimo medžiaga, op. cit, 1. 20.
22 Ten pat, 1. 22.
23 Römeris M. Lietuva, Studija apie lietuvių tautos atgimimą, Vilnius: „Versus aureus“ 2006,   

p. 232.
24 Atsišaukimas į Lietuvių tautą. Lietuviai ir lietuvės, op. cit.
25 Vilniaus seimo medžiaga. Susivažiavimo programa statoma Lietuvos socialdemokratų 

Partijos, op. cit., 1. 27.
26 Motieka E, op. cit., p. 66–76; Gerulis [Gira L.], Atmintinos sukaktuvės, Lietuvos 

ūkininkas, 1906-11-23 (12-06), nr. 58, p. 682–683; Kapsukas V. Raštai, 1.10, Vilnius 1971, 
p. 203–214; 112, Vilnius 1978,  p. 42–46; Gabrys J. [Paršaitis], Didysis Vilniaus seimas ir 
jo reikšmė Lietuvai, Naujoji Romuva, 1936, nr. 47, p. 940; b-ka M. [biržiška M.], Didy-
sis Vilniaus seimas, Lietuviškoji enciklopedija, t. 6, Kaunas 1937, p. 692; Wasilewski L. 
Litwa i jej ludy, Warszawa 1907, p. 50–51.

27 Višinskis P. Didžiojo Vilniaus seimo užrašai, LLTb, E1-682, 1.3–5; Tyla A. 1905 metų 
revoliucija Lietuvos kaime, Vilnius 1968, p. 77–78, 82–84.
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padaliniu. Tuojau po Seimo įvyko ir Tautiškosios lietuvių demokratų 
partijos (TLDP) steigiamasis susirinkimas28. Kaip rašo E. Motieka, 
„Lapkričio mėn. 27 d. 1905 m. 6 val. po pietų p. dr. basanavičius atvė-
rė susirinkimą sušauktą įsteigimui organizacijos apgynimui Lietuvos 
tautos reikalu; nesą Lietuvių suvažiavimas lapkričio 21 ir 22 d. parodė 
didį tokios organizacijos reikalingumą“29. Jame „Vilniaus žinių“ gru-
pė, atlikusi didelį organizacinį darbą sušaukiant Didįjį Vilniaus Seimą, 
įsiformino kaip politinė partija. Sprendžiant iš susirinkimo protokolo, 
faktiškai net nebuvo slepiamas „Vilniaus žinių“ grupės siekimas su-
kurti organizaciją. Ir ji kūrėsi iš poreikio nustatyti bendrus visoms po-
litinėms grupuotėms lietuvių tautinio sąjūdžio tikslus ir programinius 
uždavinius.

Pažymėtina, kad aukščiausio Rusijos revoliucijos pakilimo lai-
kotarpiu lietuvių idėjiškai susiskaldžiusioms pagrindinėms to meto 
lietuvių visuomenės politinėms jėgoms (liberalams, socialdemokra-
tams, krikdemams) Didžiajame Vilniaus Seime pavyko priimti kom-
promisinius nutarimus, kuriais buvo siekiama sudaryti bendrą tautos 
frontą, sutelkiant visus opozicinius sluoksnius. Tačiau jų įgyvendi-
nimui, kontrolei ir koordinavimui, skirtingai nei Latvijos valstiečių 
delegatų suvažiavimo 1905-11-19 atveju, kur tais sumetimais buvo 
sudarytas Valsčių delegatų centrinis biuras Rygoje30, jokios pana-
šios organizacijos Lietuvoje sukurta nebuvo. O jos reikšmė, ypač po 
Didžiojo Vilniaus seimo, tapo aktuali. Reikia pripažinti, kad Didysis 
Vilniaus Seimas buvo esminis posūkis lietuvių tautiniame judėjime, 
parodęs aukštą lietuvių tautinės savimonės lygį ir tautos subrendimą 
politiniam gyvenimui. Lietuvos politinės autonomijos deklaravimas ir 
reikalavimas priskirti dalį Suvalkų gubernijos tai autonomijai reiškė, 
jog lietuvių tauta etnopolitiškai galutinai imama skirti nuo Lenkijos, 
t. y. tas skirtumas deklaruojamas. Etnopolitinė tendencija, išryškėjusi  
XIX a. bendrų su lenkais sukilimų metu, nuo pat 1883 m. lietuvių vi-
suomeninėje mintyje gana retai iškildavusi į paviršių, įgavo modernų 
tautinį pavidalą ir tapo realia deklaracija. Didysis Vilniaus Seimas su-
vaidino didžiulį vaidmenį toliau politizuojant lietuvių tautinį judėjimą, 
fiksavo didesnį idėjinį-politinį susiskaidymą į atskiras grupes. Tačiau 
šis susiskaidymas dar nereiškė, jog tarp atskirų grupių iškilo esminių 
prieštaravimų. Anaiptol, tautos politinių jėgų diferencijavimasis leidžia 

28 Tautiškoji lietuvių demokratų partija Protokolas, LLTb, F. 22–1440, 1. 2–3.
29 Motieka E. op. cit., p. 211.
30 Tyla A., op. cit, p. 83–84.
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kalbėti apie jos subrendimą politiniam gyvenimui. Vis tik, pasiremiant 
„Varpo“ kaip idėjinio-organizacinio tautinio sąjūdžio centro tradicija, 
pastarajam gyvenant paskutines savo dienas („Varpas“ buvo leidžia-
mas iki 1905 m. pabaigos), naujo tokio idėjinio-organizacinio centro 
reikmė buvo akivaizdi. Juolab kad toks centras galėjo padėti spręsti 
tuomet labai aktualią lietuvių bendradarbiavimo su tautomis, kovojan-
čiomis prieš Rusijos valdžią, problemą. Šiuo požiūriu gana reikšmingi 
buvo bandymai užmegzti ryšius su latvių tauta. O bandymų avangar-
de vėlgi buvo „Vilniaus Žinios“. Lietuvių ir latvių bendros kovos prieš 
carizmą klausimai aptariami O. Pleirytės straipsnyje, išspausdintame 
„Vilniaus žiniose“31, Didžiojo Vilniaus Seimo organizacinis komitetas 
į seimo dienotvarkę įrašo Lietuvos latvių klausimą32, seime M. Davai-
nis-Silvestraitis rengiasi skaityti referatą „Apie vienybę, su latviais“33,  
o TLDP steigiamasis susirinkimas nutaria išrinkti pasiuntinius „į La-
tvių tautą susišnekėti dėlei bendros kovos už laisvę, ir autonomiją“34. 
Jais išrenkami J. basanavičius, J. Vileišis, D. Malinauskas, J. Daujo-
tas ir J. Ambraziejus. Vis tik, dėl prasidėjusių po Didžiojo Vilniaus 
Seimo represijų, „Vilniaus Žinių“ atstovams išvykti nepavyko. Pati 
tendencija liko aktuali, nes jau vėliau J. Kriaučiūnas ir J. basanavičius 
patarė savo bendraminčiams įsiforminti kaip politinei partijai, dėl to, 
kad „yra reikalingas partijos vardas kai kuriems neatidedamiems rei-
kalams ir kaip susižinojimui su latviais“35.

Taigi, kuo dar susietos „Vilniaus žinios“, Didysis Vilniaus Seimas 
ir Tautiškoji lietuvių demokratų partija? Kokia šios sąsajos reikšmė 
lietuvių tautiniam sąjūdžiui? Pirmiausia reikšminga tai, kad TLDP, 
teigdama apie būtinus ryšius su latviais ir ketindama siųsti atstovus 
į „Latvių tautą“, pretendavo atstovauti savo tautai. Neatsitiktinai jos 
steigėjų lūpomis akcentuotas būtinumas neatidėlioti partijos steigimo. 
Žinoma, kad kitą dieną po TLDP steigiamojo susirinkimo – lapkričio 
29-ąją (gruodžio 11 d.) – „Vilniaus žinių“ redakcijoje buvo sušauk-
tas lietuviškų partijų susirinkimas dėl vienybės kovoje prieš esamą 
santvarką36 ir, turbūt, tautiniai demokratai šiame susirinkime norė-
jo dalyvauti jau kaip politinė partija. Vis tik, J. basanavičiaus liu-

31 Vaidelutė [Pleirytė-Puidienė O.], Reikia vienybės su latviais, Vilniaus žinios, 1905-11-30 
(XII. 13.), nr. 281.

32 Vilniaus seimo medžiaga, op. cit, 1. 26.
33 Ten pat, 1. 23.
34 Tautiškoji lietuvių demokratų partija Protokolas, op. cit., 1.
35 Ten pat, 1. 2.
36 D-ro Jono Basanavičiaus autobiografija, op. cit., p. 90.
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dijimu, šis susirinkimas „liko be pasekmių, socialdemokratams į tai 
nelinkstant“37. Kodėl gi taip? Pažymėtina, kad TLDP, turėdama savo 
rankose faktiškai vienintelį veiksmingą lietuvišką laikraštį, preten-
davo į lietuvių tautinio judėjimo koordinatorės vaidmenį. Čia ir sly-
pi nesutarimų su LSDP minėtame susirinkime šaknys. LSDP, būdama 
gausiausia partija ir turėdama stiprią organizacinę struktūrą, be to, 
pasiryžusi panaudoti kovai prieš carizmą radikaliausias priemones, 
nenorėjo užleisti pozicijų revoliuciniame judėjime, kuriame tautinis 
klausimas buvo pats svarbiausias. be to, lapkričio 23 d. (gruodžio  
6 d.), t. y. kitą dieną po Didžiojo Vilniaus Seimo, LSDP, nepatenkinta 
Seimo nutarimais, sušaukė savo šalininkų suvažiavimą, kuriame buvo 
nutarta imtis radikalių priemonių šiems nutarimams įgyvendinti, netgi 
griebtis ginkluotos kovos. Tai neatitiko TLDP legalios kovos metodų, 
tačiau, keičiantis politinei situacijai, TLDP darė nuolaidų. Neatsitik-
tinai „Vilniaus žinios“, netituluotas TLDP organas, 1905 m. lapkri-
čio ir 1906 m. vasario mėnesiais nė karto nepasisakė prieš ginkluotas 
akcijas, kurias Lietuvos kaime, iš esmės, vykdė LSDP vadovaujamos 
grupės. Tad neabejotina, jog TLDP, tiesiogiai nepasisakydama prieš 
socialdemokratus, nepavykus tapti koordinaciniu tautinio judėjimo 
centru, tikėjosi ir toliau išlaikyti idėjinio-politinio vadovo vaidmenį. 
Vis tik jau 1906 metų pirmosios pusės politinės veiklos patyrimas, 
ypač vasario–kovo mėnesio rinkimai į Rusijos Valstybės I-ąją dūmą, 
TLDP aplinkos nuosaikiuosius liberalus įtikino, jog keltų programinių 
tautinio judėjimo uždavinių įgyvendinimo, tautos vienijimosi partinės 
veiklos forma negarantuoja. 1907 metų rudenį LDP palikęs ir nuo spa-
lio 3 (16) d. pradėjęs leisti „Viltį“ apibūdindamas šią situaciją rašė: 
<...> Partijos darbas daugeliui pasirodė per siauras ir per ankštas, dėl to 
rados noro dideliu būriu darbuotis šalies naudai. Dauguma geidžia dirbti 
viešą, nepartinį darbą. <...> Politikos gyvenimas labai yra varžomas, tad 
naudokimės visuomenės gyvenimu. Jis priruoš mus politikos gyvenimui.38 
Taigi, nuosaikieji liberalai vėl sugrįžo prie Kudirkos „Varpo“ nuosta-
tų: pirmiausia kultūrinis darbas, o po to – politika.

Apibendrindamas savo pastebėjimus noriu pažymėti, kad  
1905 m. spalio ir lapkričio mėnesiais „Vilniaus žinių“ grupė, pasinau-
dojusi palankia politine situacija, suorganizavo lietuvių suvažiavimą 
Vilniuje (DVS) ir tuo laikotarpiu tapo politine jėga, bandančia telkti lie-
tuvių tautą. Netrukus po Didžiojo Vilniaus Seimo ši grupė įkuria TLDP, 

37 Ten pat. 
38 Smetona A. Ko mes geidžiame?, Viltis, 1907.X.3 (16), nr. l.
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turėjusią tikslą koordinuoti Seimo nutarimų įgyvendinimą. Galima 
teigti, kad „Vilniaus žinių“ grupė, įkurdama TLDP 1905 m. pabaigoje ir  
1906 m. pradžioje, siekė vadovauti lietuvių tautiniam judėjimui. Ji, tęs-
dama nelegalios periodinės spaudos, pirmiausia „Varpo“ (1889–1905), 
iš dalies „Ūkininko“ (1890–1905) bei „Tėvynės sargo“ (1896–1904),  
tradiciją bandė paversti „Vilniaus žinias“ to judėjimo idėjiniu-organi-
zaciniu centru. Dar 1889 m. V. Kudirkos „Varpe“ iškeltą lozungą vieni-
jimas lietuvių per inteligentiją 1905–1906 m. buvo bandoma pritaikyti ir 
„Vilniaus žinių“ laikraščiui. „Tautos vienybės“ idėja, nuo pat 1905 m. 
pradžios aktyviai skleista „Vilniaus žiniose“, sudarė palankias sąlygas 
Lietuvių susirinkimo (DVS) sušaukimui, pravedimui ir tautos valią iš-
reiškiančių nutarimų priėmimui.
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rijos instituto darbuotojas, o nuo 2008 m. jo direktorius. Pagrindinės mokslinių 
interesų kryptys: Lietuvos visuomenė XIX a. – XX a. pradžioje, Lietuvos lenkų 
etnopolitinė ir etnokultūrinė orientacija lietuvių tautinio atgimimo sąlygomis 
XIX a. II pusėje – XX a. pradžioje, lietuvių, lenkų, žydų ir baltarusių etninių 
bendruomenių tarpusavio santykiai ir jų dinamika XIX a. pabaigos – XX a. 
pradžios Vilniuje. Daugiau kaip 60 mokslinių straipsnių autorius, kelių knygų 
mokslinis redaktorius.
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„ŠIAUDINĖ SIENA“ TARP LIETUVOS  
IR LENKIJOS VALSTybIų 1919–1939 METAIS

XX amžiaus pirmoji pusė – tai ne tik tautinių valstybių kūrimosi 
Vidurio ir Vidurio Rytų Europoje laikmetis, bet ir nacionalizmo tiek 
pozityviąja (tautinio orumo, pasididžiavimo ugdymas, savo kalbos 
pozicijų visuomenės gyvenime stiprinimas, tautinės kultūros puoselė-
jimas), tiek ir negatyviąja prasme suvešėjimo laikotarpis. Nacionaliz-
mas tuomet buvo viena iš imperijų griovimo jėgų. Pirmojo pasaulinio 
karo pasekmės, tautinio išsivadavimo jėgų veikimas sugriovė tris im-
perijas – Rusijos, Vokietijos ir Austrijos–Vengrijos, ženkliai prisidėjo 
prie Osmanų imperijos žlugimo. Imperijų griuvėsiuose kūrėsi tautinės 
valstybės. Kita vertus, tai sąlygojo ir atsikuriančių ar naujai besiku-
riančių valstybių priešpriešą tautiniu pagrindu.

Tokioje aplinkoje Lietuvos Taryba 1918 m. vasario 16-osios Aktu 
deklaravo Lietuvos Valstybės atkūrimą, atsiribojus nuo buvusių vals-
tybinių ryšių su kitomis valstybėmis. Šiuo aktu buvo atsiribojama nuo 
valstybinių ryšių su Rusija bei Lenkija. buvo aliuzijų ir į tuo metu lie-
tuvių žemes okupavusią Vokietiją, siekusią aneksuoti šias žemes ar 
bent sukurti čia savo protektoratą. 

Pagal 1917 m. rugsėjo 18–23 d. lietuvių konferencijos Vilniu-
je Lietuvos Tarybai suteiktą mandatą skelbti Nepriklausomybę,  
1918 m. vasario 16-osios Aktu buvo skelbiamas demokrati-
niais pagrindais sutvarkytos valstybės su sostine Vilniuje kūri-
mas. Šis Aktas padėjo modernios tautinės valstybės kūrimo tei-
sinius pamatus. Akto signatarai laikėsi nuostatos, kad Lietuvos 
tautinė valstybė kuriama etnografinėse ribose (iš esmės lietuvių etni-
nėse žemėse, nežiūrint paribiuose esančios kalbų įvairovės), bet ne 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 1772 m. ar 1795 m. sienose. 
Šitai turėjo sulaikyti kaimynystėje atsikuriančią Lenkijos valstybę 
nuo teisinių pretenzijų Lietuvos valstybei grįžti į 1795 m. status quo,  
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t. y. prie unijinės Lenkijos ir Lietuvos valstybės. Etninės lietuvių žemės 
buvo suvokiamos kaip buvusių Rusijos imperijos gubernijų teritorija: 
Kauno, Suvalkų (didesnė jos dalis su Seinais ir Suvalkais iki Augusta-
vo linijos), Vilniaus (su išimtimis jos pietryčiuose) ir Gardino (dalis su 
Gardinu į šiaurę nuo Nemuno).

Lenkijoje XIX a. ir XX a. pirmojoje pusėje buvo manipuliuoja-
ma istoriniu unijinės valstybės pavadinimu. 1569 m. Liublino unija 
sukūrė dviejų savarankiškų valstybių – Lenkijos karalystės (Karū-
nos) ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės – politinį darinį, jungtinę 
valstybę, vadintą Abiejų Tautų Respublika (Rzeczpospolita Obojga 
Narodów). Šioje respublikoje, kuri ir XVIII a. pabaigoje vadin-
ta un état confédéré, abi sudėtinės dalys iki pat valstybės aneksijos  
1795 m. buvo savarankiškos valstybės, turėjusios tik bendrą Seimą 
ir jame renkamą valdovą. Nebeegzistuojančios, kaimyninių valsty-
bių pasidalintos ir aneksuotos Abiejų Tautų Respublikos pavadinimą 
Rzeczpospolita Obojga Narodów lenkų politikai XIX a., o paskui juos 
visuomenininkai bei kultūros žmonės, pradėjo versti į Rzeczpospolita 
Polska (Lenkijos Respublika), bet toks valstybinis darinys iki 1918 m. 
lapkričio neegzistavo. Lenkų istoriografijoje XIX a. ir XX a. pirmojo-
je pusėje susiformavo požiūris visą Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę 
laikantis ne tik lenkų civilizacinės misijos erdve, bet apskritai lenkų ci-
vilizacijos dalimi. Lenkų istorinei minčiai paprasčiausiai rūpėjo Lietu-
vos inkorporavimas ne tik istorinėse realijose, bet ir istorinėje mintyje. 
Taip XX a. pradžioje buvo sukurta ir mėginama pagrįsti Vilniaus ir 
kitų Lietuvos žemių savinimosi ideologija. Tokios ideologijos apraiš-
kų pasitaiko ir šiais laikais. Pavzydžiui, 2002 m. Varšuvoje išleisto ir 
mokyklose naudoto atlaso Ilustrowany atlas Polski: nasza ojczyzna, 
mapy, informacje, krajobrazy žemėlapiuose, klastojant istorines rea-
lijas, Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė dar iki Liublino unijos vadina-
ma Polska Jagiellonów (Jogailaičių Lenkija), o Abiejų Tautų Respu-
blika – jungtinė Lietuvos ir Lenkijos valstybė – tiesiog Rzeczpospolita 
Polska (Lenkijos Respublika). 

Reikia pabrėžti, kad nuo Vilniaus miesto įkūrimo iki 1919 m. ba-
landžio mėn. pabaigos Lenkija (nei Karūna, nei Rzeczpospolita Pols-
ka) Vilniaus jokia forma nevaldė bei kitaip juo nedisponavo, o Lietu-
vos žemės, ypač lietuvių etninės žemės, niekuomet nebuvo Lenkijos 
kresais (pakraščiais).

Tokiomis per šimtmetį suformuotomis nuostatomis bei požiūriais 
į Lietuvą ir jos žemes pasinaudojo 1918 m. lapkričio mėn. atkurta Len-
kijos valstybė. Kraštutinio nacionalizmo tendencijoms imant viršų, 
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nuo lenkiškojo mesianizmo požiūryje į Lietuvą pereita prie atviros 
agresijos, nepaskelbto kelerius metus trukusio karo. Taip iš Abiejų 
Tautų Respublikoje broliškai sugyvenusių tautų ir valstybių po 120 
metų atsirado dvi priešiškos valstybės, kurių viduje vešėjo šis tas dau-
giau nei tautinės tolerancijos stoka. Juokinga būtų tokią mažą valstybę 
kaip Lietuva, siekiančią savo ribose suburti tik etnines lietuvių žemes, 
kaltinti agresija prieš Lenkiją, su Lietuva lyginant didžiulę valstybę, 
nežinojusią, kur sustoti tiek Rytuose, tiek Vakaruose.

Ne tik nesiskaitymą su lietuvių tautinėmis aspiracijomis ir siekiais 
sukurti savo tautinę valstybę būtent etninėse žemėse, bet ir agresijos 
pradžią jau 1918 m. gruodžio mėn. parodė Lenkijos valstybės veiks-
mai: vyriausybinės institucijos – Rytų žemių komiteto – Varšuvoje 
įsteigimas, savanoriškų lenkų savigynos dalinių kūrimosi pogrindyje 
Rytų Lietuvoje skatinimas, šių dalinių finansavimas iš Varšuvos. Paga-
liau 1918 m. gruodžio 29 d., vienu kritiškiausių atsikūrusiai Lietuvos 
valstybei momentų, Lenkijos valstybės vadovo Juzefo Pilsudskio nu-
rodymu buvo sukurta Lietuvos ir baltarusijos generalinė apygarda, 
kurios vadu paskirtas iki tol čia savigynos būrių telkimui vadovavęs 
gen. W. Wejtko. Gen. A. Mokrzeckis buvo paskirtas Vilniaus komen-
dantu, nors čia buvo lietuvių komendantūra. Tokie Lenkijos karo va-
dovybės veiksmai ardė vienybę ir sužlugdė Vilniaus gynimo nuo puo-
lančios Tarybų Rusijos Raudonosios armijos organizavimą.

Lietuvos siekius savo valstybėje turėti Seinų–Suvalkų kraštą,  
t. y. etnines lietuvių žemes, iki XVIII a. pabaigos buvusią Lietuvos Di-
džiosios Kunigaikštystės teritoriją, komplikavo tai, kad Suvalkija buvo 
patekusi į 1915 m. Vienos kongrese suformuotą autonominę Lenkijos 
karalystę, kurios karūna ir teritorija priklausė Rusijos imperijai. 

Itin nekorektiškai Lenkijos vyriausybė pasielgė 1919 m. balandį, 
kai dar negausi Lietuvos kariuomenė, atkakliai kaudamasi su Raudo-
nąja armija, artėjo prie Vilniaus. Lenkijos vadovybė, siekdama užbėgti 
lietuviams už akių, pasiuntė savo dalinius ne tiek prieš Raudonąją ar-
miją, kiek prieš Lietuvą. Tarp Vilniaus, Lydos ir Marcinkonių tuomet 
nebuvo Raudonosios armijos pajėgų. Pasinaudodama šia spraga, Len-
kijos kariuomenė patraukė Vilniaus link, nesutikdama pasipriešinimo. 
Trečią puolimo dieną lenkai užėmė Vilnių ir veržėsi gilyn į Lietuvą. 
Šios puolimo operacijos metu Lenkija užėmė didelius Lietuvos etninių 
žemių plotus. Puolimas buvo vaizduojamas kaip Vilniaus ir aplinkinių 
teritorijų išvadavimas iš Sovietų Rusijos jungo. Išvaduotojai užmiršo 
išeiti iš svetimos teritorijos, ir tapo šio krašto okupantais. Taip „Vil-
niaus vadavimo“ operacija virto agresija prieš Lietuvą. Nebuvo jokio 
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susitarimo dėl sienų, nes Lenkija vengė derybų šiuo 
klausimu. Santarvės valstybės vėlavo įsikišti į Lenki-
jos ir Lietuvos konfliktą, nes iš esmės palaikė Lenkiją. 
Lietuvai priešiškos intensyvios lenkų propagandos 
paveikta, Vakarų politiniuose sluoksniuose formavosi 
mintis, kad Lietuvą tikslinga sujungti su Lenkija, atsi-
žvelgiant į praeities istorines realijas.

Konfliktui sureguliuoti Santarvės valstybės – Di-
džioji britanija ir Prancūzija – nustatinėjo demarka-
cijos linijas (demarkacijos linija laikinai nustatoma 
tarp dviejų šalių kariuomenių ginčijamojoje terito-
rijoje, siekiant sustabdyti jų karinius veiksmus) tarp 
Lenkijos ir Lietuvos. Demarkacijos linijos buvo keičia-
mos iš esmės Lenkijos naudai lietuvių etninių žemių 
sąskaita, bet Lenkija vis tiek nenorėjo pripažinti šių 
ribų. 

1919 m. liepos 27 d. buvo nustatyta vadinamoji 
vyriausiojo Santarvės karinių pajėgų vado, Prancūzijos 

maršalo Ferdinando Fošo (pranc. Ferdinand Foshe) linija. Ji Sūduvą 
padalijo tarp Lietuvos ir Lenkijos, lenkams palikdama daug lietuvių 
gyvenamųjų vietovių, tarp jų ir vieną pačių žymiausių lietuvybės cen-
trų – Seinus bei Punską su apylinkėmis. Nuo tada Lenkijai priskirtam 
Seinų kraštui prigijo „Suvalkų trikampio“ pavadinimas.

Lenkija nepasitenkino vien atvira agresija prieš Lietuvą, bet ėmė-
si Lietuvos Valstybę griauti iš vidaus. Lenkų politikai ir kariškiai Lie-
tuvoje sukūrė antivalstybinį pogrindį su centru Kaune. Svarbiausia 
antilietuviško pogrindžio jėga buvo Polska Organizacija Wojskowa 
(POW) padaliniai. Lietuvoje 1919 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje turėjo 
būti įvykdytas valstybės perversmas, užgrobta politinė valdžia, va-
dovavimas kariuomenei, sudaryta marionetinė vyriausybė ir kreip-
tasi į Lenkiją karinės pagalbos. Perversmo inspiratoriumi buvo pats 
Lenkijos valstybės vadovas J. Pilsudskis. Taip turėjo būti išspręstas 
J. Pilsudskio seniai puoselėtas Lietuvos ir Lenkijos federacijos klausi-
mas, kurio nepavyko išspręsti atvira agresija prieš Lietuvos Valstybę. 
Sąmokslas buvo atskleistas, jo dalyviai neutralizuoti. 

1919 m. gruodžio 8 d. Santarvės Aukščiausioji taryba deklara-
vo Lenkijos ribą Rytuose, žinomą Didžiosios britanijos lordo Džor-
džo Kerzono (angl. George Nathanill Curson) linijos vardu. Čia linija 
nuo Rytprūsių sienos ėjo iki Juodosios Ančios ir Nemuno santakos, 
o nuo Gardino beveik tiesia linija ėjo į pietus. Dalis lietuvių etninių 
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žemių, kurios pagal Fošo liniją buvo priskirtos Lietuvai, dabar perduo-
ta administruoti Lenkijai, t. y. Kerzono linija Pietų Suvalkijoje buvo 
pastūmėta į šiaurę Lietuvos sąskaita. Lietuvių etninės žemės Rytuose 
pagal Kerzono liniją atsidūrė toli nuo Lenkijos ribų ir čia siena turėjo 
būti nustatyta Lietuvos ir Sovietų Rusijos derybomis.

Kilus 1920 m. balandžio mėn. Lenkijos–Sovietų Rusijos karui, ga-
lima buvo tikėtis tiek pozityvių poslinkių santykiuose su Lenkija, tiek 
ir naujo jos agresijos proveržio prieš Lietuvą, jeigu lenkams pavyktų 
įtvirtinti savo laimėjimus fronte, kai lenkų puolimas išsiplėtė ir buvo 
užimtas Minskas bei Kijevas. Tik tuomet, kai birželio viduryje Lenkijos 
kariuomenė buvo priversta skubiai trauktis, lenkai pripažino Lietuvą 
de facto ir siekė Lietuvos vyriausybės oficialaus pareiškimo apie neu-
tralumą šiame kare. Lietuvos vyriausybė to padaryti nesutiko. Ir So-
vietų Rusija siekė kuo palankesnės Lietuvos pozicijos. Rusams pavyko 
šį tą pasiekti. Lietuvos kariuomenė pradėjo užiminėti besitraukiančių 
lenkų paliekamas Lietuvos žemes, pirmiausia iki Fošo linijos. Tokioje 
situacijoje Santarvės valstybės spaudė Lenkijos vyriausybę nedelsiant 
perleisti lietuviams Vilnių ir gretimas etnines lietuvių žemes, laikytis 
Kerzono linijos. Lenkai netgi pasirašė protokolą nedelsdami įvykdy-
ti santarvininkų reikalavimus. Lietuvos kariuomenė stengėsi įžengti 
į Vilnių pirmiau Raudonosios armijos dalinių. Lenkijos vyriausybės 
pozicija Vilniaus perdavimo lietuviams klausimu buvo dvilypė. Len-
kija visaip delsė įvykdyti savo įsipareigojimus sąjungininkams. Vilnių 
gynusiems daliniams buvo duodami dviprasmiški įsakymai. Iš pasalų 
buvo užpulti Vilniaus link žygiavę lietuvių kariai ir taip sutrukdyta 
Lietuvos kariuomenei įžengti į Vilnių bent tą pačią dieną kaip Rau-
donoji armija. Tuo pačiu metu Lietuvos kariuomenė vykdė operacijas 
Pietų Suvalkijoje, stengdamasi atsiimti etnines lietuvių žemes, ir pa-
siekė Augustavą. Visų Lietuvos kariuomenės operacijų metu apsupti 
besipriešinantys lenkų padaliniai buvo nuginkluojami. 

Iki tol Lietuvos kariuomenė jau buvo užėmusi Pietų Suvalkiją su 
Seinais ir Suvalkais, pasiekusi Augustavą. Pradėję puolimą, lenkai lie-
tuvius laikė su sovietais bendradarbiaujančiais priešais ir stūmė juos  
į šiaurę. Lietuvių kontrpuolimas nedavė lauktų rezultatų. Visgi pavyko 
atgauti Seinus, pasiekti Gibus bei Smalėnus. Santarvininkams spau-
džiant, 1920 m. rugsėjo 14 d. Kalvarijoje prasidėjo paliaubų derybos, 
bet jos greitai nutrūko dėl Lenkijos pusės nenoro atsižvelgti į lietuvių 
siekį sutelkti savo valstybėje visas etnines žemes Pietų Suvalkijoje. 
Atnaujinę puolimą, lenkai po kelių dienų vėl užėmė Seinus ir veržėsi 
gilyn į Lietuvą, užimdami Kapčiamiestį, Veisėjus, o Vilniaus kryptimi 

„ŠIAUDINĖ SIENA“ TARP LIETUVOS IR LENKIJOS VALSTybIų 1919–1939 METAIS



298

– Varėnos geležinkelio stotį. Tuo metu lietuviai Pietų Suvalkijoje buvo 
sutelkę du trečdalius savo pajėgų, apnuogindami Vilnių ir visą Rytų 
Lietuvą.

1920 m. rugsėjo 30 d. vėl prasidėjo derybos dėl kovos veiksmų su-
stabdymo. Šį kartą abiejų pusių delegacijos tarėsi Suvalkuose. Suval-
kų mieste spalio 7 d. buvo pasirašytas susitarimas dėl laikinojo modus 
vivendi nustatymo. Kitaip sakant, tai buvo susitarimas dėl paliaubų, 
kuris lietuvių istoriografijoje vadinamas tiesiog Suvalkų sutartimi, 
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siekiant daugiau sureikšminti šį dokumentą. Suvalkų susitarimu buvo 
nustatyta demarkacinė linija. Suvalkijoje ji ėjo pagal Kerzono liniją. 
Dešinėje Nemuno pusėje – Gravės upeliu iki Merkinės plento, paskui 
Merkiu, Derežnyčios upeliu iki geležinkelio (Varėnos geležinkelio sto-
tis liko lenkų pusėje) ir toliau keliu iki bastūnų geležinkelio stoties. 
Susitarimas turėjo įsigalioti spalio 10 d. 12 val.

Lenkijos vadovybė, nenorėdama atsisakyti pretenzijų į Vilnių bei 
Rytų Lietuvą ir erzinti santarvininkų, inscenizavo gen. Lucjano Że-
ligowskio, kuris, tariamai vykdydamas vietinių gyventojų valią, su 
maištaujančiais lietuvių–baltarusių daliniais spalio 8 d. nuo Lydos iš-
žygiavo „vaduoti tėviškę“, maištą. Taip Lenkija jau kelintą kartą pra-
dėjo karo veiksmus prieš Lietuvą, bet nė karto nepaskelbė karo savo 
kaimynei. Želigovskininkai spalio 9 d. užgrobė Vilnių ir veržėsi gilyn 
į Lietuvą. Įsiplieskė karo veiksmai. Tolesni mėginimai abi puses paso-
dinti prie derybų stalo ir sutaikyti jas atsimušdavo į Lietuvos reikalavi-
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mą, kad Lenkija sugrįžtų prie Suvalkų susitarimu 
nustatytos demarkacinės linijos, nors už jos į pie-
tus buvo likę nemaži lietuvių etninių žemių plotai.

Per šias kovas, dar kartą Tautų Sąjungai įsi-
kišus, karo veiksmai buvo nutraukti, o Karinės 
kontrolės komisijai spaudžiant, 1920 m. lapkričio 
29 d. pasirašytos kariaujančių valstybių paliau-
bos. Abi valstybės įsipareigojo perduoti belais-
vius Tautų Sąjungos Karinės kontrolės komisijos 
žinion ir tarp kariaujančių kariuomenių nustatyti 
neutralią zoną. Kovojusios pusės turėjo atsitraukti 
po 6 km ir palikti 12 km pločio „niekieno žemės“ 
ruožą. Lietuvai ir Lenkijai buvo pasiūlyta ginčą 
spręsti derybų keliu, tačiau abiem valstybėms su-
sitarti nepavyko.

Lietuvos diplomatams pavyko pasiekti, 
kad Tautų Sąjungoje ir Vakarų didžiųjų vals-
tybių sostinėse ši Lenkijos karinė avantiūra 
būtų pasmerkta. Jie Vakaruose kaltino Lenki-

ją ne tik sulaužius Suvalkų susitarimą, bet ir ne-
įvykdžius Tautų Sąjungai duotų įsipareigojimų. Kita vertus, Vakarų 
valstybės nesiėmė jokių konkrečių žygių pažaboti agresorių. Tautų 
Sąjunga neturėjo realios jėgos. Svarsčiusi Rytų Lietuvos okupaci-
jos bylą ir išmėginusi įvairias priemones, Tautų Sąjunga 1921 m. 
pasiūlė Lenkijai ir Lietuvai tiesiogines derybas, vadovaujant bel-
gijos užsienio reikalų ministrui Pauliui Hymansui. Sužlugdžius  
P. Hymanso parengto antrojo abiejų valstybių susitarimo projekto pri-
ėmimą, Lietuva nesutiko normalizuoti santykių su Lenkija pastarosios 
sąlygomis, reikalaudama, kad ši įvykdytų Suvalkų susitarimo nuosta-
tas, tačiau niekas šių reikalavimų negirdėjo Vakaruose, juolab Lenki-
joje. 1921 m. pabaigoje derybos žlugo. 

1922 m. gegužės 16 d. Ženevoje Tautų Sąjungos taryba svarstė 
neutralios zonos klausimą. Siūlyta pažymėti demarkacijos liniją, pa-
liekant neutralią zoną. Toji demarkacijos linija būtų turėjusi padalyti 
neutralią zoną išilgai per pusę, kad vienoje pusėje būtų Lenkijos, kitoje 
– Lietuvos valdžia. Kadangi tokia linija būtų panaikinusi lenkų sulau-
žytą Suvalkų sutartį, Lietuvos delegacija atsisakė priimti siūlymą. 

1922 m. rugsėjo 27 d. į neutralią zoną atvyko Tautų Sąjungos ko-
misaras P. Saura (Ispanija) ir jo sekretorius Lasič (Serbija), norėdami 
susipažinti su neutralios zonos gyventojų būkle. 1923 m. sausio mėn. 
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Trimitas. 1921 m. Nr. 1, p. 32



301

Paryžiuje vyko Tautų Sąjungos tarybos posėdis, kuriame šie atstovai 
skaitė pranešimą ir reikalavo neutralią zoną panaikinti.

1923 m. vasario 3 d. Tautų Sąjungos taryba rekomendavo Lietuvai 
ir Lenkijai pasidalinti neutralią zoną. Lenkija šią rekomendaciją priė-
mė, nes ji norėjo, kad užgrobtos Lietuvos sritys būtų jai pripažintos 
ir kad to meto demarkacijos linija taptų nuolatine Lenkijos–Lietuvos 
siena. Lietuvos Vyriausybė pareiškė, kad neutralios zonos klausimas 
nebuvo pavestas Tautų Sąjungos tarybai svarstyti ir kad Taryba netu-
rėjo teisės tokios rekomendacijos daryti, tad Lietuvos Vyriausybė ir 
negalinti šios rekomendacijos priimti. 1923 m. vasario 10 d. Lietuvos 
Vyriausybė nusiuntė Tautų Sąjungai protestą ir siūlymą bylą perduo-
ti Nuolatiniam Tarptautiniam teismui. Tačiau Taryba Tarptautiniam 
teismui bylos neperdavė. Lenkija tuojau pasinaudojo Tautų Sąjungos 
duota galimybe ir dar labiau suaktyvino neutralios zonos gyventojų 
puolimus. Lietuvos Vyriausybė neorganizavo atviro pasipriešinimo, 
nes dar nebuvo baigti Klaipėdos prijungimo reikalai, todėl nenorėta 
aštrinti santykių su Lenkiją palaikančiomis Santarvės valstybėmis, 
kurių sprendimai turėjo nulemti Klaipėdos krašto ateitį. 

1923 m. kovo 15 d. Tautų Sąjungos paskirtos Ambasadorių Kon-
ferencijos nutarimu neutralioji zona buvo panaikinta, o demarkacijos 
linija pripažinta administracine Lenkijos–Lietuvos siena. Vilnių ir  

„ŠIAUDINĖ SIENA“ TARP LIETUVOS IR LENKIJOS VALSTybIų 1919–1939 METAIS

Pasienio policininkai Vladas brogys (kairėje) ir Antanas Metelionis prie Lenkijos–
Lietuvos demarkacijos linijos, kurią žymi medinė kartis su šiaudų gniužte. Kryžius 
stovi Prano bansevičiaus sodyboje Seinų apskr. Sangrūdos vls. berezninkų k. Apie 
1925 m. Nuotrauka iš G. Lučinsko kolekcijos



302

Pietryčių Lietuvą Lenkija okupavo iki 1939 m. Karo padėtis formaliai 
tęsėsi iki 1938 m. kovo 19 d. Lenkijos ultimatumo Lietuvai, kuriuo 
Lenkija privertė Lietuvą užmegzti diplomatinius santykius ir kartu at-
sisakyti savo pretenzijų Lenkijai, pirmiausia dėl Vilniaus ir Pietryčių 
Lietuvos.

1939 m. Sovietų Sąjungai grąžinus Vilniaus kraštą Lietuvai – Su-
valkai, Seinai ir Punskas, t. y. lietuvių etninės žemės, liko anapus jos 
ribų. Pagal slaptą Sovietų Sąjungos ir Vokietijos sandėrį šis kraštas 
atiteko Vokietijai. Vadinamoji „Suvalkų trikampio“ teritorija buvo 
prijungta prie Rytų Prūsijos. Slopintas bet koks lietuviškas kultūrinis, 
švietėjiškas gyvenimas. Vokiečiai vertė šio krašto lietuvius „repatri-
juoti“ į Lietuvą, kitus prievarta išvarė.

Nuo 1920–1921 m. Lietuvos sienų apsauga buvo kariuomenės 
žinioje, ir jas saugojo specialūs pasienio kariuomenės daliniai. Lenki-
jos pasienyje, kur vyko kovos, tvarką palaikė ir vietos milicija, kuriai 
dažnai teko dalyvauti ginkluotuose susirėmimuose su lenkų partiza-
nais. 1920 m. lapkričio 29 d. Tautų Sąjungai tarp Lenkijos ir Lietuvos 
nustačius vadinamąją neutralią zoną, kariuomenių daliniai privalėjo 
iš tos zonos pasitraukti, nes to reikalavo Tautų Sąjunga. Neutralios 
zonos gyventojai liko be apsaugos ir be administracijos aparato. Todėl 
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Pasienio policininkai Vladas brogys (kairėje) ir Antanas Metelionis prie 
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jie patys, Lietuvos valdžios skatinami ir globojami, ėmėsi organizuoti 
neutralios zonos miliciją, kuri saugotų jų gyvybes ir turtą. Ši milicija 
veikė visiškai savarankiškai, turėjo savo užduotis. Tačiau saugodama 
neutralios zonos gyventojus nuo lenkų partizanų puldinėjimų, plėšimų 
ir žudymų, kartu saugojo ir „šioje“ zonos pusėje gyvenančius lietuvių 
ūkininkus.

1923 m. vasario 3 d. Tautų Sąjungos tarybai nustačius tarp Lenki-
jos ir Lietuvos demarkacijos liniją (nuo 1929 m. vadinama administra-
cijos linija) ir panaikinus neutraliąją zoną, šios linijos apsaugą perėmė 
Lietuvos kariuomenės pasienio pulkai. 1923 m. gegužės mėn. pasie-
nio apsauga reorganizuota ir iš Krašto apsaugos ministerijos perėjo 
Vidaus reikalų ministerijos žinion. 1924 m. sausio 1 d. naujai įkurta 
Pasienio policija perėmė iš kariuomenės dalinių Lietuvos sienų ir de-
markacijos linijos apsaugą. 

Mažiausias pasienio policijos taktikos ir vykdomasis vienetas 
buvo pasienio sargyba, vadovaujama sargybos viršininko. Priklau-
somai nuo vietovės ir padėties, pasienyje sargybą sudarydavo nuo  
5 iki 10 sargybinių. Sargybiniai buvo pėstieji ir raitieji, jie saugodavo 
ne didesnę kaip 5 km sienos atkarpą. 3–4 sargybos sudarydavo pa-
sienio policijos rajoną. Rajonai turėjo savo numerius. Rajonas saugo-
davo apie 15 km valstybės sienos. barą sudarė nuo 4 iki 10 rajonų. 

„ŠIAUDINĖ SIENA“ TARP LIETUVOS IR LENKIJOS VALSTybIų 1919–1939 METAIS

 Pasienio policijos sargyba prie Liškiavos mstl. Kairėje – policininkas  
Jonas Dvareckas. Apie 1925 m. Nuotrauka iš G. Lučinsko kolekcijos
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Jis saugojo valstybės sienos atkarpą, sutampančią su 
apskrities ribomis ir kaimynine valstybe. baras buvo ne 
tik organizacinis, bet ir administracinis vienetas. Pasie-
nio policijos baro viršininkas buvo pavaldus apskrities 
viršininkui. Sienos su Lenkija apsauga buvo padalinta  
į 7 barus (pagal apskričių pavadinimus): Zarasų, Ute-
nos, Ukmergės, Trakų, Alytaus, Seinų–Marijampolės ir 
Vilkaviškio. Iš viso sieną saugojo apie 1 000 policininkų. 
Vienam sienos apsaugos kilometrui teko 2 sargybiniai. 
Pradėjus lenkų pusėje veikti politinei emigracijai („pleč-
kaitininkų“ opozicijai) bei pasireiškus Lietuvoje teroro 
aktams, 1929 m. liepos 1 d. demarkacinė (administraci-
nė) linija buvo sustiprinta 100 vyrų.

Pasienio policijos Seinų–Marijampolės baras buvo 
Seinų ir Marijampolės apskričių ribose, o šio baro vir-
šininkas pavaldus Seinų apskrities viršininkui, kurio įs-
taiga įsikūrusi Lazdijuose. Lietuvos pusėje liko didesnė  
(1 249 kv. km ploto) Seinų apskrities dalis. 

Per šešiolika pasienio policijos gyvavimo metų 
Seinų–Marijampolės bare ne vienąkart keitėsi baro 
viršininkai, ypač baro rajonų viršininkai; pastarųjų su-
skaičiuotume kelis dešimtis. Seinų–Marijampolės baro 
viršininkais dirbo: Lucijonas Vitkauskas (1924 01 01 – 
1926 01 15), Jonas Stravinskas (1926 01 15 – 1926 12 
01), bonifacas Petrauskas (1926 12 01 – 1927 01 29), 
Viktoras Volonsevičius (1927 01 29 – 1927 06 15), Alek-
sandras Mikelėnas (1927 06 15 – 1927 09 01), Povilas 
Meškauskas (1927 11 30 – 1928 01 19), Alfonsas Sinke-
vičius (1928 03 16 – 1932 03 01), Jonas Ignatonis (1932 
03 01 – 1934 02 01), Juozas Dženkaitis (1934 02 01 – 
1935 11 16), Aleksandras Sadauskas (nuo 1935 12 01) 
ir kt.

Seinų–Marijampolės baro pasienio policininkams 
teko saugoti 127 demarkacinės (administracinės) linijos 
kilometrus. bare dirbo 14 rajonų viršininkų, 12 vyres-
niųjų sargybinių ir 278 sargybiniai. 1925 m. „Policijos“ 
žurnale rašoma: „Sienos patruliavimą atlieka pasienio 
policijos tarnautojas, ginkluotas šautuvu ir durtuvu: jis 
vadinasi sienos sargybinis. Jo prižiūrimo barelio ilgis 
dienos metu 1 val. – 1 val. 15 min. kelio, ne daugiau kaip 
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3,5–4 km. barelio ilgis nakties metu – apie 1–1,5 km lėta 
eisena per pusę valandos“. Vienas iš pasienio tarnau-
tojų spaudoje rašė: „Sargybiniui nei sekmadienių, nei 
šventadienių nėra. Jis dirba ne mažiau kaip 8 val. per 
parą, vis tiek, ar čia sninga, šąla, lyja ar karšta… Sar-
gybinis kaitroje per 8 val. suvaikščioja ne mažiau kaip  
25 km. Į pabaigą kojas vos pavelki, o šautuvas į galą 
tiek sunkus, kad, rodos, kokį kulkosvaidį užsivertęs 
neši“.

Laikina Lietuvos valstybės siena su Lenkija (nuo 
1923 m. demarkacinė, nuo 1929 m. administracinė lini-
ja) buvo labai nerami, čia buvo bene pati pavojingiau-
sia pasienio tarnyba. Nuolat buvo šaudoma iš Lenkijos 
pusės, grobiami lietuvių pasienio policininkai, persta-
tinėjamos sienos gairės, nesankcionuotai pereinama 
siena, gana intensyviai gabenama kontrabanda. Nuo  
1927 m. iki 1939 m. rugsėjo mėn., įvairių provokacijų 
metu, lenkų pasieniečiai nušovė 7, sužeidė 13 ir pagrobė 
22 Lietuvos pasienio policininkus.

Štai keletas žinučių iš Seinų–Marijampolės baro, 
liudijančių, kokios neramios ir be galo pavojingos buvo 
lietuvių pasieniečių dienos ir naktys: 

„1927 m. lenkų kareiviai pagrobė 4 rajono sargybi-
nį Juozą Zdancevičių, kurį išlaikė be priežasties kalėji-
me daugiau kaip mėnesį ir po to ištrėmė atgal Lietuvon.

1928 m. nežinomų asmenų iš lenkų pusės buvo ap-
šaudyti ir sužeisti 2 rajono sargybiniai Vailionis ir Iva-
nauskas.

balandžio mėn. 6 d. 20 val. Trumpalių kaimo lau-
kuose keletas ginkluotų plečkaitininkų ėjo mūsų pusėn. 
Sargybinis Juozas Žiuras juos apšaudė. Nuo demarkli-
nijos į sargybinį Žiurą šaudė lenkų kareiviai.

birželio mėn. 6 d. nakties metu keletas ginkluotų 
plečkaitininkų užpuolė 2-os sargybos būstą, norėdami 
paimti ir nužudyti vyr. sargybinį Valukonį. Neradę jo, 
pagrobė tarnybos dienyną, drabužius, dviratį ir pasi-
traukė.

Rugpjūčio mėn. lenkų partizanas Gusevič-Drozd 
su kitais partizanais apšaudė 9 rajono sargybinį Trapi-
ką, kuriam atsišaudžius, lenkai pabėgo.

„ŠIAUDINĖ SIENA“ TARP LIETUVOS IR LENKIJOS VALSTybIų 1919–1939 METAIS

Lenkijos kariuomenės Seinų KOP 
bataliono kariai prie Lenkijos–
Lietuvos demarkacijos linijos, 
kurią žymi medinė kartis su 
„vainiku“, įkasta į supiltą žemės 
kapčių. Nuotrauka iš leidinio: 
Żołnierz Polski. Nr. 2, 1931 r.,  
Nr. 2, s. 37
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Pavergtas Vilnius! Atvaduosime Vilnių! Lietuvos šaulių sąjungos leidinys.  
1928 m.  Atvirukas iš G. Lučinsko kolekcijos

Rugsėjo mėn. 10 d. plečkaitininkai apšaudė mūsų sargybinį Praną 
Ivanauską, kuriam peršovė kepurę.

Spalio 4 d. lenkų Gramadziškių kardono kareiviai Giluišių kaime 
statė kapčių mūsų pusėje. Rajono viršininkas Sadauskas su vyr. sar-
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gybiniu Valukoniu įspėjo, kad mūsų pusėje 
kapčių nestatytų. Lenkų puskarininkis vie-
ną kartą iššovė.

Lapkričio mėn. 8 d. ties Igarkos fol-
varku du ginkluoti plečkaitininkai apšaudė 
9 rajono sargybinį Ivanauską, sužeidė jam 
dešinę ranką. Plečkaitininkams vadovavo 
seržantas Jablonskis.“

Šį sąrašą galima tęsti be galo. Taip 
buvo ne tik Seinų–Marijampolės baro ribo-
se, bet ir prie visos administracinės linijos. 
Ne tik 1927 m. ar 1928 m., bet iki pat Len-
kijos valstybės žlugimo 1939 m.

1937 m. „Policijos“ žurnale buvo ra-
šoma: „Rugpjūčio 25 d. lenkų pasienio ap-
saugos kareiviai ties Seinų–Marijampolės 
baru, Galadusio ežere esančioje saloje (ties 
beviršių kaimu), pastatė mūsų pusėje apie 
80 m nuo administracinės linijos penkis 
kapčius su gairėmis. Pastatytus kapčius 
mūsų pasienio policija nugriovė. Rugpjū-
čio 30 d. 14 val. 20 min. lenkų pasienio 
apsaugos borisuvkos kardono seržantas ir 
šeši kareiviai, perėję administracinę lini-
ją, Galadusio ežero beviršių saloje suėmė 
mūsų pusėje pasienio policijos Seinų–Ma-
rijampolės baro 5 rajono policininką Vladą Stankevičių. be to, lenkų 
kareiviai jau buvo pastatę mūsų pusėje du kapčius. Tie patys kareiviai, 
pamatę atsiiriant į salą daugiau mūsų policininkų, iš salos pasišalino. 
Mūsų pasienio policija lenkų pastatytus kapčius išardė. Policininkui 
grąžinti žygiai padaryti, tačiau jie dar be pasekmių.“

Policininkas V. Stankevičius iš Lenkijos sugrįžo tik beveik po pu-
santro mėnesio. Jis buvo visaip kamantinėjamas, reikalaujama žinių 
apie Lietuvos kariuomenę. Daugiau kaip mėnesį jis buvo laikomas Su-
valkų kalėjime. Po to jį nuvežė į Gardiną, iš ten – į Vilnių ir pagaliau 
prie Latvijos sienos, kur perdavė latvių policijai.

1974 m. Čikagoje (JAV) išleistuose atsiminimuose buvęs Lietu-
vos pasienio policijos pareigūnas Povilas Dirkis apie demarkacijos ir 
administracijos liniją tarp Lenkijos ir Lietuvos valstybių rašė:

„ŠIAUDINĖ SIENA“ TARP LIETUVOS IR LENKIJOS VALSTybIų 1919–1939 METAIS

2014 m. vasarą nusekusiame Nemune, ties 
Vieciūnų kaimu (priešais Liškiavos mstl.),  
R. Čiurlionio surastas sudaužytas lenkų pasienio 
stulpas, naudotas iki 1939 m. rugsėjo mėn. 
Nuotraukos Arūno Amšiejaus (Druskininkai)
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Demarkacijos ir administracijos linijos

Demarkacijos linija, prie kurios man teko keletą metų dirbti 
administracinį darbą, yra laikina siena tarp dviejų valstybių, nu-
statyta tarpusaviu susitarimu paliaubų metu arba prieš taikos pasi-
rašymą. Tarp Lietuvos valstybės ir užgrobtos Vilnijos demarkacijos 
liniją teko keletą kartų nustatinėti. Ir tik po trečio karto, 1920 metais 
lapkričio 21 dieną lenkus sumušus ties Giedraičiais ir jiems trau-
kiantis, įsimaišė Tautų Sąjungos kontrolės komisija ir tuoj pareika-
lavo sulaikyti veiksmus ir Kauno stotyje surašė paliaubų protokolą. 
Abiem kariuomenėm buvo nustatyta bendra neutrali zona 6 kilome-
trų pločio, o Suvalkijoje 12 kilometrų.

1923 metais kovo 15 dieną Ambasadorių konferencija neutra-
liąją zoną panaikino – pusiau padalindama tarpe lietuvių ir lenkų, o 
pačią demarkacijos liniją pavadino administracijos linija. Adminis-
tracijos linija buvo ne kas kitas, kaip tik kompromisinis pavadinimas 
Lietuvos–Lenkijos sienos, sudarytos Želigowskio žygio, kuris nustatė 
de facto abiejų valstybių valdžios vykdymo arba veikimo ribas.

Administracijos linija dalinai buvo pravesta sausuma, dalinai 
upėmis, ežerais. Linija skyrė nepriklausomą Lietuvą nuo lenkų oku-
puotos dalies – Vilnijos. Linija gamtoje neturėjo jokių ženklų: nuo 
vienos vietos iki kitos ėjo primityviškai. Beveik vienu ir tuo pačiu taku 
ar keliu teko patruliuoti Lietuvos ir Lenkijos vyrams. Neturint aiš-
kiai atžymėtos linijos abiem pusėm susidarydavo neaiškumų, nesu-
sipratimų ir dėl to kildavo bereikalingų ginčų dėl neteisėtai pereitos 
sienos. Mes, lietuviai, į tai žiūrėjome pro pirštus, bet lenkai atbulai. 
Už tai lenkų pasienio administracija ėmėsi iniciatyvos liniją tvarkyti 
taip, kad būtų aiški riba ir su atitinkamais ženklais. Ir po to linija 
buvo nustatyta gairėmis. Nebuvo tai kartelės, bet storokos kartys, 
6–10 metrų aukščio, ir viena nuo kito per 100 metrų. Karčių viršuti-
niai galai buvo su šluotomis. Einanti per miškus linija buvo iškirsta  
50 metrų pločio, išarta, išakėta ir per vidurį įkastos gairės. Kiek vėliau 
tokios suartos ir suakėtos linijos buvo padarytos ir laukuose. Tuomet 
tos linijos laukuose vienoj pusėj patruliavo lenkų sargybiniai, kitoje 
pusėje – lietuvių sargybiniai. Lietuviai patruliavo pavieniai, o lenkai 
po du vyrus. Abiejų pusių patruliai niekad neįsileisdavo į bet kokias 
kalbas. Kadangi administracijos linija daugumoje vietų buvo per-
kirtusi ūkininkų žemes, reikėjo įruošti pereinamuosius punktus ant 
žymesniųjų kelių arba plentų. Pereinamieji punktai tarnavo vietos 
ūkininkams, kurie ypač vasaros darbymečiu jais naudodavosi. Punk-
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tai buvo laikomi atdari nustatomomis valandomis. Prie atidarytų 
punktų nuolatos budėdavo abiejų pusių sargybiniai, kurie prižiūrėjo 
ir kontroliavo praeinančius ir pravažiuojančius. Pereinamieji punk-
tai buvo atžymėti paprastais vartais, kai kuriose vietose, arba kiek 
žymesnėse, lenkai buvo pastatę net puošnius vartus, pav., Varėnoje, 
Uciekoje ir kitur. Tokiuose vartuose dažniausiai buvo daromi susi-
tikimai su lenkais įvairiems nesusipratimams išsiaiškinti. Dažniausi 
nesusipratimai buvo – gairių kilnojimas, kuo užsiimdavo lenkai.

Gairių kaitaliojimas

Kaip jau anksčiau rašiau, kad panaikinus neutralią zoną su jos 
komendantais ir abiejų pusių partizanines grupes bei perėmus nau-
jos administracinės linijos saugojimą iš Lietuvos pusės Pasienio poli-
cijai, o iš Lenkijos – lenkų kariuomenės pasienio korpo daliniams, iš-
kildavo įvairių nesusipratimų, ypač kilnojant linijoje gaires. Neutrali 
zona buvo perkirsta per pusę ir ėjo šia linija: Nemunu iki Gravės 
upelio, Grave iki jam perkertant Merkinės–Ratnyčios plentą, tiesia 
linija iki Skroblo upelio, jam į Merkį įtekant, Merkio upe iki Derežnos 
upelio intako, Derežnos upeliu iki jam perkertant Varėnos–Vilniaus 
geležinkelį, apie 2 km į žieminius nuo Varėnos stoties tarp Valkininkų 
ir Varėnos, toliau keliu per Bartelius, Eišiškes iki Bastūnų stoties Vil-
niaus–Lydos geležinkelyje. Tose vietovėse, kur linija ėjo ne sausuma, 
bet upėmis, pastatytos gairės buvo neliečiamos, bet sausumoje jų kai-
taliojimu užsiiminėjo lenkų sargybų nariai. Lietuvos pusėje ta linija 
apsaugai buvo suskirstyta rajonais, o lenkų pusėje tam tikri plotai 
buvo pavesti saugoti pasienio korpo batalionams, o pastarieji pavedė 
kuopoms. Kartais nei iš šio, nei iš to kokioje nors vietoje lenkų karei-
viai ima ir perkelia gaires į lietuvių pusę be jokio rimto pagrindo, būk 
tai, kad šlapią vietą būtų galima sausuma apeiti, ar dėl kitų panašių 
nerimtų priežasčių. Kuomet tekdavo užprotestuoti ir pareikalauti 
perkeltas gaires atstatyti į buvusią vietą, tuomet kildavo rimtų gin-
čų ir bereikalingų aiškinimusi pasienio administracijos atsakingiems 
pareigūnams. 

Tekdavo rajonų viršininkams skirti tuose punktuose susitikimus 
su lenkų kuopos vadais arba net ir su bataliono vadais. Teko susi-
tikti ir juose spręsti ginčus ne kartą ir man pačiam. Mes tokius su-
sitikimus skaitydavome mažaverčiais ir todėl didelio dėmesio arba 
reikšmės nepriduodavome. Tačiau lenkai elgdavosi visai priešingai. 
Jie su didele pompastika tuos susitikimus vykdydavo. Susitikimo vie-
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toje visuomet iššaukdavo ginkluotą kuopą, pats vadas atvykdavo su 
didžiausia svita, apsiginklavęs nuo galvos iki kojų, su keliais vertėjais 
– palydovais ir net su šunimis. Aš arba kiti mano kolegos – rajonų 
viršininkai, atvykdavome su vienu palydovu ir tos sargybos viršinin-
ku, kurio ribose įvyko sprendžiamas reikalas.

Dažniausia susitikus su lenkais tekdavo ginčytis dėl kalbos, ku-
ria kalba kalbėsimės, bet kuomet mes pasiūlydavome, kad mes sutin-
kame kalbėtis bet kokia kalba, išskyrus lenkų, tai lenkai užsigaudavo, 
kodėl išimtį darome lenkų kalbai. Kitą kartą prisieidavo klausimą 
statyti tiesiog principiniai, pav.: vokiečių, prancūzų ar anglų. Tuo-
met jiems nebelikdavo ką daryti ir pasisakydavo už rusų kalbą. Ma-
tant, kad jiems ir toje kalboje vesti aiškinimąsi nepavyksta, noromis 
nenoromis prisieidavo savo nustatymą pakeisti ir kalbėtis lenkiškai 
vien dėl to, kad greičiau prieitume prie konkretaus išsiaiškinimo. 
Besikalbant išaiškėdavo, kad gairių perkėlimas buvo padarytas be 
lenkų aukštesnės vadovybės žinios ir be jokio rimto pagrindo, vien 
paties kuopos vado užmačia. Mes, lietuviai, kiekvienu tokiu atveju ir 
aiškindavome, kad gairių kaitaliojimas yra tikras nusižengimas prieš 
tarptautinę teisę ir kad tą daryti neturi joks pavienis, nė jokio rajono 
administratorius. Tą daryti gali tik tas vyriausybių kolektyvas, kuris 
yra nustatęs ir pripažinęs tą liniją kaip sieną. Po tokių pasikalbėjimų 
lenkai būdavo priversti gaires atitaisyti. Ir dėl to rimtų ginkluotų 
susirėmimų nebūdavo, išskiriant Trasnykų įvykį, kuomet buvo nu-
šautas lenkų kareivis. Šiame atsitikime pasikalbėjimuose dalyvavo 
ne tik pasienio administracijos viršininkai, bet ir Lietuvos užsienio 
ministerijos pareigūnai.

Dėl to incidento padėtis buvo rimta, kuri, sako, ir privedusi prie 
ultimatumo. Tačiau 1939 metais gairių ir, apskritai, administracijos 
linijos likimas buvo išspręstas drauge su Vilniaus grąžinimu Lietuvai.

Administracijos linija visame ruože buvo panaikinta ir gėdingo-
sios gairės Lietuvos valdžios pareigūnų rankomis sudegintos. Pasili-
ko tik istorinis prisiminimas. 

1933 Lietuvos šaulių sąjungos leidinyje „Trimitas“ aprašoma Če-
koslovakijos žurnalistų viešnagė Lietuvoje, kurios metu jie lankėsi ir 
prie „šiaudinės sienos“ tarp dviejų valstybių:

Birželio pabaigoje Lietuvoje viešėjo 11 rinktinių Čekoslovakijos 
žurnalistų. Tai buvo pirmas Čekoslovakijos žurnalistų apsilanky-
mas Nepriklausomoje Lietuvoje. Tiesa, nebuvo tai specialus vizitas 
Lietuvai. Čekoslovakų žurnalistai buvo pakviesti į Suomiją, Estiją ir 
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Latviją. Grįždami iš šių kraštų jie aplankė ir Lietuvą, nors trumpai 
susipažindami su mūsų kraštu.

Lietuvoje Čekoslovakijos svečiai apžiūrėjo Kauną ir apylinkes, 
buvo priimti Respublikos prezidento, padarė eilę kitų vizitų. Iš Kau-
no svečiai buvo nuvežti į Klaipėdą, Nidą ir Juodkrantę. Apžiūrėjo 
Klaipėdos miestą ir uostą bei susipažino su vietos gyvenimu.

Įdomiausias dalykas čekoslovakų žurnalistams buvo prie admi-
nistracijos linijos už Vievio. Čia jie pamatė vienintelę visoje Europo-
je valstybių „sieną“. Matydami žole ir krūmais užžėlusius kelius bei 
takus, matydami išardytą ir jau dviejų metrų aukštumo pušaitėmis 
apaugusį Kaišiadorių–Lentvario geležinkelį, dėl kurio Lietuva gar-
bingai bylinėjosi ir Ženevoje, ir Hagoje, čekoslovakai traukė pečiais 
ir stebėjosi. Ypatingo įspūdžio jiems darė šiaudais aprištos gairės, 
kuriomis tarp lietuvių ir lenkų yra nužymėta pirmiau buvusi demar-
kacijos, o dabar vadinama administracijos linija. 

Parvažiavę namo, čekoslovakų žurnalistai savo laikraščiuose 
parašė apie „slamenė hranicė“ – „šiaudinė siena“. 

Mūsų bendradarbiui prie tos „šiaudinės sienos“ pavyko padary-
ti keletą įdomių nuotraukų, labai aiškiai vaizduojančių ne tik tą pačią 
liniją, bet ir Lietuvos „santykius“ su lenkais. Čia mes matome ant 
vieškelio pastatytą medinį „barjerą“, kurio anoje išgriautas tiltukas. 
Šioje pusėje stovi Lietuvos pasienio policijos sargybinis ir čekoslo-
vakų žurnalistas p. Tannenberger, besikalbąs su lenkų sargybiniais, 
kurie yra anoje linijos pusėje. Kitur irgi matome grupę čekoslovakų 
žurnalistų prie „šiaudinės“ gairės. <...>

1935 m. savaitraštyje „Diena“ V. Labūnaitis, aprašydamas savo 
kelionės įspūdžius, mini ir „šiaudinės sienos“ gaires:

Administracinė linija yra tas taškas, apie kurį sukasi visa Lietu-
vos politika ir diplomatija. Žmogui, nemačiusiam šio kruvino pjūvio, 
savaime kyla didelis smalsumas pasižiūrėti ir arčiau susipažinti su 
valstybės rubežiumi, kuris yra retenybė visoje Europoje. O kaipgi 
atrodo pati linija? Nieko ypatingo. Gražius Dzūkijos ir Aukštaitijos 
laukus vietomis rėžia grioviai arba ir be jų nusmaigyta ištisa eilė 
apipuvusių medinių karčių su šiaudų gniūžte viršuje.

Tiltai per upes nudažyti lenkiškomis spalvomis ir į mūsų pusę 
atsuktas lenkiškas aras. Anoj pusėj linijos ir ant tiltų vaikščioja lenkų 
kareiviai. Lietuvos pusėje nėra jokių užrašų. Tik tautiškomis spal-
vomis dažytos sargybinių būdelės ir aukšti lietuvių pasienio sargai 
– policininkai liudija, kad čia Lietuva. 
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1939 m. lapkričio mėn. žurnale „Karys“ rašoma, kad Kaune, Karo 
muziejuje, eksponuojama buvusi administracijos linijos gairė su šiau-
diniu ryšuliu ir pereinamojo punkto lenta su lenkų aru.

Nuo kovų neutralioje zonoje, prie demarkacijos linijos prabėgo 
beveik 100 metų. Daug kas užsimiršo. Išliko tik amžininkų prisimini-
mai ir nuotraukos bei radiniai. 2014 m. nusekusioje Nemuno upėje ties 
Vieciūnų kaimu (Liškiavos–Gailiūnų ruože) istorijos tyrinėtojas drus-
kininkietis Rimas Čiurlionis surado sudaužytą lenkų pasienio stulpą, 
pagamintą iš ketaus Lvove prieškaryje. Manoma, kad tokiais špižiniais 
stulpais buvo žymima administracijos linija vandens telkiniuose. 

Publikacijos pavadinime įrašytus žodžius „šiaudinė siena“ reikė-
tų suprasti ir kaip laikiną sieną, kurią lenkai žymėjo atitinkamais žen-
klais – 6–10 metrų aukščio vienas nuo kito per 100 metrų nutolusiais į 
žemę įkastais mediniais karčiais, kurių viršutiniai galai buvo su šiaudų 
gniūžtėmis arba šluotomis, ir kaip trapią, nepastovią, nestabilią sieną 
(neutrali zona, demarkacinė linija, administracijos linija) tarp Lenkijos 
ir Lietuvos valstybių tarpukariu.
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MOKyTOJAS, KARININKAS, ŠAULyS  
STASyS ASEVIČIUS (1895–1972)

Stasys Vladas Asevičius gimė 1895 m. vasario 26 d. Suvalkų gu-
bernijoje, Seinų apskrityje, Lazdijų valsčiuje, Kamisaruvkos kaime, 
ūkininkų Vinco Asevičiaus ir Marijonos Kutauskytės šeimoje. Tėvai 
ir visa šeima buvo patriotiškai nusistatę lietuviai. Jie turėjo 12 margų 
(8,52 ha) žemės. Šeimoje dar augo vyresnis brolis. 

1903 m. Stasys Asevičius pradėjo lankyti Lazdijų pradinę moky-
klą, kur baigė 4 skyrius su pagyrimu. Mokėsi labai gerai, todėl tėvai 
nusprendė toliau leisti į mokslus. Nuo 1908 m. mokėsi Seinų aukš-
tesniojoje keturklasėje mokykloje. Nuo 1912 m. rudens mokslą tęsė 
Veiverių mokytojų seminarijoje. Mokėjo rusų ir lenkų kalbas. 1912 m. 
sausio 30 d. mirė mama. Liepos mėnesį tėvas Vincas susituokė su an-
tra žmona, su kuria susilaukė 3 dukterų.

1913 m. rudenį Stasys Asevičius persikėlė į Suvalkus. Lankė Pe-
dagoginius kursus, kuriuose reikėjo mokytis vienerius metus. Šiuose 
kursuose lietuvių buvo 12 (iš viso 25), o Suvalkų gimnazijoje mokėsi 
dar 10 lietuvių gimnazistų. Suvalkų mieste lietuviai įkūrė literatū-
ros draugiją. Rengė susirinkimus, skaitydavo referatus, paskaitas, o  
1914 m. pradžioje suruošė koncertą, į kurį atvyko apie 100 žmonių.

1914 m. kilus Pirmajam pasauliniam karui, Stasys Asevičius buvo 
mobilizuotas į Rusijos kariuomenę ir paskirtas į 188-ąjį pėstininkų pul-
ką, kuris tuo metu dislokuotas Galdapės rajone. 1915 m. rugpjūčio mė-
nesį pasiųstas į 57-ąjį atsargos pulką, stovintį viename iš Tverės prie-
miesčių. Rugsėjo mėnesį išsiųstas į Maskvą, į Aleksejaus Karo mokyklą. 
Lapkričio mėnesį perkeltas į Irkutsko karo mokyklą. 1916 m. gegužės  
1 d., baigęs sutrumpintą kursą, įgijo karininko laipsnį ir pasiųs-
tas į 9-ąjį Sibiro atsargos pulką. Po mėnesio išsiųstas į fron-
tą 40-ojo korpuso vado žinion. Šis korpusas stovėjo Austrijo-

„ŠIAUDINĖ SIENA“ TARP LIETUVOS IR LENKIJOS VALSTybIų 1919–1939 METAIS



314

je, Černovicų miesto rajone. Paskirtas į 4-osios šaulių divizijos  
13-ąjį Didžiojo kunigaikščio Nikolajaus Nikolajevičiaus šaulių pulką, 
13-os kuopos 1-ojo būrio vadu. Ši divizija perkelta į Rumuniją, kur 
turėjo sulaikyti besiveržiančius vokiečius. Mūšis su vokiečiais įvyko 
Rumunijoje prie miestelio Tyrgul-Okna. Vokiečių kareivius pavyko 
atstumti gilyn į Karpatų kalnus. buvo paskirtas bataliono vado adju-
tantu, vėliau 1-osios kuopos vadu. 1917 m. Rusijoje kilus revoliucijai ir 
valdžią perėmus bolševikams, Rusijos kariuomenės dalys buvo nugin-
kluotos ir išformuotos, karininkai paleisti į atsargą. Nuo 1918 m. va-
sario mėn. gyveno Odesoje. Liepos mėn. įstojo į organizuojamą Rovno 
lietuvių batalioną. bolševikams jo organizavimą sutrikdžius, rugsėjo 
pabaigoje grįžo į Lietuvą. 

1918 m. spalio mėn. Stasys Asevičius pradėjo dirbti mokytoju 
Seinų apskrityje, Šventežerio parapijoje, Mikyčių pradinėje mokyklo-
je, tačiau Seinų apskrities komiteto 1918 m. gruodžio 13 d. paskirtas 
Seinų apskrities Milicijos vadu. Nuo 1919 m. gruodžio 17 d. perėjo 
tarnauti į Seinų apskrities komendantūros apsaugos komandą, kurioje 
tarnavo 3 karininkai ir 30 kareivių.

1919 m. sausio 9 d. krn. Stasys Asevičius savanoriu stojo į Lietu-
vos kariuomenę, buvo paskirtas Seinų miesto ir apskrities komendan-
tūros komendantu. 1919 m. rugpjūčio 25 d. ir rugpjūčio 28 d. vadova-
vo Seinų kautynėms. 

1919 m. spalio 1 d. krn. Stasys Asevičius perkeltas į Kauno ba-
talioną, kuris nuo 1919 m. gruodžio 15 d. pavadintas 7-uoju pėstinin-
kų pulku. 1919 m. spalio 18 d. nustatytas kapitono laipsnis. 1919 m. 
spalio 26 d. paskirtas grenadierių komandos vadu. 1919 m. lapkričio 
7 d. paskirtas laikinai eiti raitų žvalgų komandos viršininko pareigas. 
1919 m. lapkričio 10 d. paskirtas pulko ūkio dalies viršininku. 1922 m. 
vasario 23 d. paskirtas I bataliono vadu. 1922 m. kovo 16 d. paskirtas 
2-os kulkosvaidžių kuopos vadu.

1922 m. gegužės 28 d. kpt. Stasys Asevičius perkeltas į 8-ąjį pės-
tininkų pulką, gegužės 29 d. paskirtas 3-čios kulkosvaidžių kuopos 
vadu. 1922 m. gruodžio 22 d. – 1923 m. sausio 5 d. laikinai ėjo raitų 
žvalgų komandos viršininko pareigas. 1923 m. birželio 1 d. – liepos 
10 d. laikinai ėjo I bataliono vado pareigas. 1923 m. liepos 21–25 d. 
ir 1923 m. rugpjūčio 16 d. – rugsėjo 15 d. laikinai vykdė III bataliono 
vado pareigas. 1924 m. spalio 3 d. išvyko į Aukštųjų karininkų kursus.

1925 m. liepos 23 d. kpt. Stasys Asevičius baigė DLK Vytauto 
Aukštųjų karininkų kursų bendrąjį skyrių (V laida). 1925 m. rugsė-
jo 8 d. grįžo tęsti tarnybos 8-ame pėstininkų pulke 3-čios kulkosvai-
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Kpt. Stasys Asevičius (sėdi kairėje). Ukmergė, 1920 m.  
Nuotrauka iš G. Lučinsko kolekcijos

džių kuopos vadu. 1925 m. rugsėjo 13–16 d. ir lapkričio 4–12 d. lai-
kinai vykdė III bataliono vado pareigas. 1926 m. sausio 1 d. paskirtas 
laikinai vykdyti pėstininkų bataliono vado pareigas. 1926 m. sausio  
29 d. paskirtas 1-os kulkosvaidžių kuopos vadu.
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1926 m. balandžio 19 d. kpt. Stasys Asevičius perkeltas į Šar-
vuočių rinktinę, paskirtas eiti 1-os tankų kuopos vado pareigas.  
1926 m. gruodžio 17 d. – 1927 m. sausio 7 d. laikinai ėjo 2-os tankų 
kuopos vado pareigas, vykdydamas ir tiesiogines pareigas. 1926 m. 
gruodžio 17 d. dalyvavo valstybės valdžios perversme, vairavo šar-
vuotį „Karas“ ir vedė koloną prie Vyriausiojo kariuomenės štabo. 
1927 m. sausio 7 d. paskirtas Šarvuočių rinktinės švietimo komisijos 
nariu bei Tankų bataliono švietimo komisijos pirmininku.

1927 m. vasario 10 d. kpt. Stasys Asevičius perkeltas į I karo apy-
gardos štabą. 1927 m. vasario 21 d. paskirtas intendantūros skyriaus 

Mjr. Stasys Asevičius su šeima. Panevėžys, 1927 m. liepos 25 d.  
Nuotrauka iš K. Asevičiaus archyvo
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buhalteriu (bataliono vado teisėmis). 1927 m. vasario 17 d. suteiktas 
majoro laipsnis. 1927 m. gegužės 20 d. paskirtas operacijų skyriaus 
topografu (bataliono vado teisėmis). 1927 m. gegužės 30 d. – rugsėjo 
6 d. laikinai ėjo operacijų skyriaus viršininko pareigas, vykdydamas 
ir tiesiogines pareigas. 1927 m. birželio 18 d. paskirtas I karo apygar-
dos dalių ir įstaigų vyresniųjų ir jaunesniųjų karininkų garbės teismo 
nariu.

1928 m. vasario 23 d. mjr. Stasys Asevičius perkeltas į DLK 
Gedimino 1-ąjį pėstininkų pulką, nuo kovo 8 d. paskirtas III batali-
ono vadu. 1928 m. liepos 18 d. paskirtas pulko teismo pirmininku. 
1928 m. gruodžio 25 d. paskirtas Kariuomenės teismo laikinuoju nariu  
1929 metams. 1930 m. vasario 2–22 d. buvo komandiruotas į 2-ąjį ar-
tilerijos pulką, kur dalyvavo 3 savaičių artilerijos batalionų ir kuopų 
vadų kursuose. 1930 m. liepos 31 d. – rugpjūčio 31 d. dalyvavo pra-
tybose Varėnos poligone. 1930 m. gruodžio 31 d. išrinktas žemesniųjų 
karininkų Garbės teismo nariu 1931 metams. 1932 m. sausio 13 d. pa-
skirtas pulko teismo pirmininku 1932 metams.

1931 m. kovo 23 d. – rugpjūčio 17 d. mjr. Stasys Asevičius išklau-
sė ir baigė aukštesniųjų karininkų kursus prie DLK Vytauto Aukštųjų 
karininkų kursų.

1932 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos Prezidento aktu  
Nr. 382, pačiam mjr. Stasiui Asevičiui prašant, paleistas iš karo tarny-
bos į pėstininkų karininkų korpuso atsargą.

Stasys Asevičius (stovi dešinėje) su šeimos nariais savo ūkyje Kurdimakščių 
kaime. 1940 m. Nuotrauka iš K. Asevičiaus archyvo
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Karininkas Stasys Asevičius 1919 m. spalio 10 d. – 1920 m. sau-
sio 14 d. dalyvavo fronte kovose su bermontininkais, o nuo 1920 m. 
sausio 16 d. iki 1920 m. gruodžio 1 d. dalyvavo kovose su lenkais. 
buvo apdovanotas Lietuvos Nepriklausomybės 10-mečio medaliu  
(1928 m. gegužės 15 d.), Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių me-
daliu (1928 m. birželio 14 d.), Vytauto Didžiojo 5-ojo laipsnio ordinu 
(1930 m. rugsėjo 4 d.). Kaip Lietuvos kariuomenės kūrėjui savanoriui 
buvo paskirta 8 ha žemės Šiaulių apskrityje, Joniškio valsčiuje, Sida-
brinės kaime.

1919 m. gegužės 22 d. Stasys Asevičius susituokė su Domininka 
blažonyte (g. 1895). Šeimoje gimė 3 vaikai: duktė – Danutė Marija  
(g. 1920), sūnūs – Vytautas Juozas (g. 1923) ir Kęstutis Stasys  
(g. 1925).

Išėjęs į atsargą, Stasys Asevičius gyveno tėviškėje Lazdijų vals-
čiuje, Kurdimakščių kaime, kur turėjo iš tėvo paveldėtą 16 ha ūkį. 
1933 m. vasario mėn. išrinktas Lazdijų smulkaus kredito draugijos 
valdybos pirmininku ir reikalų vedėju, šias pareigas ėjo iki Lietu-
vos okupacijos. 1934 m. pavasarį pradėjo dirbti Valstybinio draudi-
mo įstaigos Lazdijų valsčiaus draudimo agentu. 1937 m. sausio mėn. 
tapo Lazdijuose įsteigto žemės ūkio kooperatyvo sekretoriumi, nuo  
1939 m. kooperatyvo reikalų vedėju.

Lietuvos Vietinės Rinktinės Lazdijų apskrities komendantūros kuopos kariai prie 
komendantūros pastato. Iš kairės: 2. Kostas Pranskevičius, 3. Komendanto padė-
jėjas Stasys Asevičius. 4. Kęstutis Asevičius. Viršuje: 2. Tadas Palionis. Centre – 
Lynikas. Lazdijai, 1944 m. kovo mėn. Nuotrauka iš K. Asevičiaus archyvo
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1936 m. gegužės 21 d. Stasys Asevičius išrinktas Lietuvos kariuo-
menės kūrėjų savanorių sąjungos Seinų apskrities skyriaus valdybos 
nariu – iždininku. 1937 m. gegužės 9 d. išrinktas skyriaus valdybos 
pirmininku, o 1938 m. gegužės 15 d. išrinktas skyriaus revizijos komi-
sijos pirmininku.

Nuo 1937 m. Stasys Asevičius priklausė Kariuomenės pirmūnų 
sąjungos Seinų apskrities skyriui, kuriame buvo 20 narių. Kariuome-
nės pirmūnais buvo pavadinti lietuviai karininkai, kariai ir kapelionai, 
kurie irstant carinės Rusijos kariuomenei, telkėsi į lietuviškus dalinius 
sudaryti ginkluotą pajėgą atsikuriančiai Lietuvos valstybei. Pirmū-
nams pagerbti 1940 m. buvo įsteigtas medalis, tačiau šių medalių ne-
spėta įteikti, nes Lietuvoje jau šeimininkavo sovietų okupantai.

Iki pirmosios sovietų okupacijos 1940 m. birželio mėn. Stasys 
Asevičius buvo Lietuvos šaulių sąjungos IX Seinų rinktinės tarybos 
nariu. 1941 m. birželio mėn. slapstėsi, nes buvo numatyta ištremti  
jį į Sibirą.

Prasidėjus Vokietijos–Sovietų Sąjungos karui, ats. mjr. Stasys 
Asevičius paskirtas Seinų apskrities komendantu, nuo 1941 m. liepos  
1 d. pradėjo eiti šias pareigas, bet likvidavus Lietuvos Laikinąją vyriau-
sybę 1941 m. rugpjūčio 15 d. komendantūros veikla buvo nutraukta. 

1941 m. rugsėjo mėn. Stasys Asevičius atkūrė žemės ūkio koope-
ratyvą, kuriame dirbo vedėju iki 1942 m. balandžio mėn. 1942 m. ge-
gužės mėnesį paskirtas Lazdijų apskrities Žemės ūkio gaminių tiekimo 
įstaigos vedėju ir šiose pareigose dirbo iki 1943 m. pabaigos.

Stasys Asevičius (sėdi centre) su šeimos nariais. Zėligenštatas (Vokietija), 
1949 m. sausio 3 d. Nuotrauka iš K. Asevičiaus archyvo
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Stasys ir Domininka Asevičiai. Klivlendas (JAV), 1953 m. vasario 1 d.  
Nuotrauka iš K. Asevičiaus archyvo
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Vokiečių okupacijos metais antinacinės pogrindinės organizacijos 
Lietuvos laisvės armijos (LLA) Seinų apylinkei vadovavo Lazdijų gim-
nazijos mokytojas ats. ltn. Kazys batūra, jam talkino ats. mjr. Stasys 
Asevičius. 1943–1944 m. LLA priklausė Vytautas ir Kęstutis Asevi-
čiai. Jie platino nelegalias proklamacijas Lazdijų apylinkėse. Gaudami 
informaciją iš vokiečių valdžios atstovų, įspėdavo gyventojus, kada 
vyks gaudynės žmonėms išvežti priverstiniams darbams į Vokietiją.

Pradėjus formuoti Lietuvos Vietinę Rinktinę, 1944 m. vasario  
25 d. ats. mjr. Stasys Asevičius paskirtas Lazdijų apskrities komen-
danto padėjėju, ūkio dalies viršininku. Vokiečiams likvidavus Lietuvos 
Vietinę Rinktinę, 1944 m. gegužės 16 d. iš tarnybos atleistas.

1944 m. liepos 29 d. Stasys Asevičius su šeima pasitraukė į Vo-
kietiją. Gyveno Drezdene, vėliau pabėgėlių stovykloje Zėligenštate.  
1950 m. emigravo į Jungtines Amerikos Valstijas, apsigyveno Kliv-
lende. 1962 m., išėjęs į pensiją, persikėlė gyventi į Kanados Toron-
to miestą, kur buvo įsikūrę sūnus Kęstutis ir duktė Danutė su savo 
šeimomis. Stasys ir Dominika Asevičiai apsistojo gyventi pas dukrą 
Danutę su žentu Kazimieru batūra. Sūnus Vytautas su šeima gyveno 
Australijoje, Sidnėjuje.

Gyvendamas Kanadoje, Stasys Asevičius priklausė Toronto apy-
linkės Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių skyriui, Lietuvos šaulių 

Stasys Asevičius (kairėje) su draugais iš Klivlendo (USA). Toronto (Kanada),  
1963 m. liepos 16d. Nuotrauka iš K. Asevičiaus archyvo
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sąjungos išeivijoje Toronto kuopai, aktyviai dalyvavo jų kultūrinėje 
veikloje. Parašė atsiminimus „Praeitin atsigręžus“, kurie išleisti atski-
ra knyga 1993 m. Lietuvoje. 

Stasys Asevičius mirė 1972 m. rugsėjo 7 d. Palaidotas Toronte,  
šv. Jono parapijos lietuvių kapinėse. Ten pat vėliau palaidota ir jo žmo-
na Domininka Asevičienė, kuri mirė 1975 m. gruodžio 25 d.

Iš archyvinių šaltinių žinome, kad Lietuvos SSR MGb Lazdijų 
apskrities skyriuje 1947 m. pradėta paieškos byla Nr. 3868 – pogrin-
dinės Lietuvos laisvės armijos nariui Stasiui Asevičiui. Ši byla buvo 
saugoma valstybės saugumo komiteto (KGb) operatyvinės įskaitos 
bylų fonde, tačiau iki mūsų dienų neišliko, 1989 m. LSSR KGb dar-

buotojams pradėjus masinį LTSR KGb archyvinių bylų nai-
kinimą bei gabenimą į Rusiją, (1990 m. sausio–vasario mėn.)  
14 640 oper. įskaitos bylų ir 468 nutrauktos paieškos bylos 
buvo sunaikintos Vilniuje, o 4688 oper. įskaitos bylos atrink-
tos išsiųsti į TSRS KGb Omsko srities valdybos archyvą.

2012 m. rugsėjo 10 d. Lietuvos gyventojų genocido ir re-
zistencijos tyrimo centro (LGGRTC) Pasipriešinimo dalyvių 
(rezistentų) teisių komisija dimisijos majorui Stasiui Asevi-
čiui pripažino kario savanorio teisinį statusą (po mirties).

Stasys ir Domininka Asevičiai. Toronto (Kanada), 1969 m. gegužės 22 d. Vedybų 
50-mečio sukakties proga. Nuotrauka iš K. Asevičiaus archyvo

Stasio Asevičiaus atsiminimų knygos „Praeitin atsigręžus“, 
išleistos 1993 m. Lietuvoje, viršelis. G. Lučinsko nuotrauka

GINTARAS LUČINSKAS



323

Istorinėje, memuarinėje, karinėje literatū-
roje karininkas Stasys Asevičius dažnai įvar-
dijamas kaip „Seinų komendantas“ ir 1919 m. 
rugpjūčio mėn. Seinų kautynių vadas. 

Skaitytojams pateikiama trumpa apž-
valga apie lenkų–lietuvių kovas Seinų krašte  
1919 metais.

1918 m. vasario 16 d. Lietuva, pasiskelbusi 
nepriklausoma valstybe, susidūrė su kaimyni-
nių šalių – Sovietų Rusijos, Vokietijos, Lenki-
jos – grobikiškais siekiais. ypač pavojinga buvo 
Lenkija, siekusi turėti savo valstybę su 1772 m. 
sienomis, t. y. prisijungti gudų, lietuvių, ukrai-
niečių tautų etnines žemes. Lenkų ir lietuvių 
santykiai Seinų krašte įgijo politinį atspalvį ir 
vis labiau ėmė ryškėti lenkybės ir lietuvybės 
nesuderinamumas. Traukiantis okupantams vo-
kiečiams, Seinų miesto ir apskrities administra-
ciją perėmė lietuviai. Seinų apskrities organi-
zacinė veikla prasidėjo 1918 m. lapkričio mėn. 
pabaigoje.

1918 m. gruodžio 10 d. į Seinus susirinko 
apskrities parapijų komitetų įgaliotiniai. Atvy-
kęs Vidaus reikalų ministerijos atstovas inž. Stasys Čiurlionis pradėjo 
susirinkimą. Jis paaiškino suvažiavimo tikslą ir pasiūlė iš suvažiavu-
sių atstovų išrinkti apskrities komitetą. Išrinktas 7 asmenų komitetas: 
pirmininkas dr. Kazys Narkevičius, sekretorius Stasys Tijūnaitis, iždi-
ninkas Juozas Vaičaitis, nariai – kan. kun. Juozas Laukaitis (g. 1873), 
Antanas Pečiulis, Liudas Čepulis ir Pranas Leončikas. Išrinkus komi-
tetą, nutarta Seinų mieste organizuoti milicininkų savanorių būrį. Ta-
čiau didesniam apsaugos būriui išlaikyti trūko lėšų ir ginklų. Gruodžio  
13 d. komitetas nutarė apmokestinti visų gyventojų turtą: iš ūkininkų 
po 20 kapeikų nuo margo (1 margas – 0,71 ha) žemės, iš namų savi-
ninkų po 3 proc., iš pirklių – 2 proc. metinio uždarbio. Dėl mokesčių 
mokėjimo nutarė išleisti aplinkraštį ir pasiųsti parapijų komitetams. 
Tame pačiame posėdyje nutarė organizuoti Seinuose miliciją ir jai va-
dovauti pakviesti buvusius Rusijos kariuomenės karininkus Stasį Ase-
vičių (g. 1895), Juozą Giedraitį (g. 1892), Petrą Kalikauską (g. 1894) 
ir prašyti Kučiūnų parapijos kleboną kun. Juozą Galecką atsiųsti  
į Seinus 10–15 jaunų vyrų. Gruodžio 15 d. atvyko kviestieji karinin-

Seinų miesto ir apskrities komendantas 
krn. Stasys Asevičius. Seinai, 1919 m. 
Nuotrauka iš G. Lučinsko kolekcijos
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kai, kuriems pavesta organizuoti miliciją. Atsišaukimus ir raginimus 
paskleidė per parapijų komitetus ir veiklesnius asmenis. Komiteto na-
riai pradėjo važinėti į miestelius ir kaimus skaityti paskaitų, rūpinosi 
varguomenės aprūpinimu maistu, ragino steigti vietos savivaldos įs-
taigas, savo miliciją, kuri gintų kraštą nuo siautėjančių plėšikų. Rūpi-
nosi organizuojamai milicijai surasti lėšų pirkti ginklų, maisto, drabu-
žių, karo amunicijos. Tada, suirutės metais, nieko nebuvo svarbiau už 
krašto apsaugą. Į Seinus rinkosi vyrai savanoriai. Iš jų sudaryta Seinų 
apskrities milicija. 

1919 m. sausio 9 d. Privalomas įsakymas Seinų miesto ir apskrities gyventojams. 
Dokumento kopija iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo
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Suskato organizuotis ir vietos lenkai. Jau 1919 m. sausio mėn. 
pradžioje gauta žinia, kad lenkų peoviakai (POW nariai) rengiasi at-
vykti iš Suvalkų bei Augustavo, nuginkluoti lietuvių miliciją ir užimti 
Seinus. Sausio 6 d., per Trijų Karalių šventę, įvyko pirmasis inciden-
tas. Lenkai, atvykę iš Augustavo ir Suvalkų, tarp jų ir civiliais persi-
rengę milicininkai, norėjo nuginkluoti lietuvių milicininkus: suplėšė 
patrulių raiščius ir ėmė juos mušti. Šis išpuolis lenkams nepavyko, nes 
įsikišo vokiečių kareiviai, grasindami panaudoti ginklus prieš lenkus, 
puolančius lietuvius. Po šio įvykio lietuvių milicininkų skaičius kele-
riopai padidėjo, ginklų įsigydavo iš vokiečių.

Nuo 1919 m sausio 1 d. vokiečių valdžiai perdavus mokyklas lie-
tuvių žinion, visoje Seinų apskrityje pradėta rūpintis tų mokyklų išlai-
kymu, imta steigti naujas. Parapijų komitetai per rinkimus tapo vals-
čių komitetais, nes tuomet formuojami valsčiai atitiko parapijų ribas. 
Visa vietos savivalda perėjo valsčių savivaldybių žinion. 

Kaip padėtis Seinuose atrodė 1919 m. sausio 15 d., sužinome iš 
Seinų apskrities komiteto pranešimo Vidaus reikalų ministerijai: 

Seinų apskričio Komisaras
1919 m. sausio 15 d. 
Nr. 20
Seinai

Turiu garbės suteikti reikalaujamų žinių apie dalykų stovį Aps-
krityje atsakydamas į pastatytuosius „Lietuvoje“ Nr. 1 klausimus.

1. Apskritis valsčiais dar nepadalytas, veikia posenovei susitvėrį 
be apskrities šeši parapijiniai Komitetai ir vienas miesto išimtinai 
susidedantis iš lietuvių. Apskričio buveinė Seinuose. Dvi parapijos 
lenkų gyvenamos, būtent Beržininkų ir Krasnapolio nuo Seinų Aps-
krities skyrium veikia.

2. Parapijų ar valsčių gyventojų  sąrašai dar nepadaryti.
3. Valsčių Komitetai nesudaryti – veikia parapijiniai komitetai, 

bet jau pradeda organizuoti valsčius.
4. Nuo parapijinių Komitetų atstovais į Apskričio Susirinkimą 

(Komitetą) tveriant parapijinius Komitetus išrinkti šie asmenys:  
1. Kapčiamiesčio – kun. Pr. Urbanavičius ir Domininkas  Sakavičius, 
2. Veisiejų – Antanas Ivoška ir Antanas Valasevičius, 3. Šventežerio – 
Jonas Benevičius ir Pranas Grėbliūnas, 4. Seinų – Pranas Leončikas 
ir Juozas Virbickas, 5. Kučiūnų – kun. J. Galeckas ir Antanas Pili-
tauskas, 6. Lazdijų – Jonas  Kardokas ir M. Palionis.
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Apskričio Komiteto sąstatas toks: Pirmininkas Dr. Kazys Nar-
kevičius, Sekretorius – Stasys Tijūnaitis, Iždininkas – Juozas Vaičai-
tis, nariai: kun. kan. Juozapas Laukaitis, Antanas Pečiulis, Liudas 
Čepulis ir Pranas Leončikas.

5. Piliečių apsaugai laikinai suorganizuota iš apskrities gyvento-
jų milicija iš 150 asmenų, bet kadangi Seinų apskričiai graso pavojus 
iš lenkų pusės, tai manoma padidinti ją ligi 300 žmonių arba daugiau. 
Dalis milicijantų paskirstyta jau po miestelius tvarkai laikyti, o kita 
dalis dar lavinama Seinuose. Milicijantams lavintis yra pakviesti trys 
buvusieji rusų armijos oficieriai Asevičius, Giedraitis ir Kalikauskas. 
Viršininku milicijos yra išrinktas Asevičius, o Giedraitis ir Kalikaus-
kas jo padėjėjai. Išlaikymui dabar esamos milicijos mėnesiui reikia 
nemažiau 16. 600 rub. Padidinus skaičių milicijantų išlaidos beveik 
bus dvigubos.

6. Į Lietuvos Konferenciją, šaukiamą š. m. sausio 16 d. nuo pa-
rapijinių Komitetų išrinkta šie atstovai: 1. Kučiūnų – kun. Juozapas 
Galeckas, o kandidatas Jurgis Chmieliauskas, 2. Šventežerio – Bo-
leslovas Dainauskas, 3. Seinų – Antanas Kubilius, 4. Lazdijų – Jonas 
Kardokas, 5. Kapčiamiesčio – kun. Simonas Povylaitis, 6. Veisiejų – 
Petras Bielskis ir 7. Seinų Apskrities Komiteto – kun. kan. Laukaitis 
ir Pranas Leončikas.

Savame laike žinios pristatytos būti negalėjo, nes apie pristaty-
mą jų sužinota tik sausio 14 d.

Komisaras Dr. Narkevičius.

Artimiausiame kariuomenės susitelkimo centre Alytuje tuo 
metu besiformuojantis Lietuvos kariuomenės 1-asis pėst. pulkas pa-
ramos Seinams suteikti dar negalėjo, nes jiems patiems grėsė Raudo-
nosios armijos invazijos pavojus, todėl sumanyta organizuoti karo 
komendantūrą Seinuose. Milicininkams leista patiems apsispręsti: pa-
silikti milicijoje arba pereiti į komendantūrą. Sąlygos buvo tokios: ei-
linis milicininkas per mėnesį gaus 300 markių (išlaikymo negaus),  
o kareivis savanoris gaus 100 markių ir visą išlaikymą, be to, nepasitu-
rinčio kareivio šeimai, kurią jis išlaiko, skirta dar 50 markių. Kareivių 
alga buvo perpus mažesnė, bet pridėjus išlaikymą (maistą ir drabužius), 
didelio skirtumo nebuvo. Tačiau kareiviai ir milicininkai atliko skirtin-
gas pareigas: kareiviai, esant reikalui, kovotų su išoriniu priešu, o milici-
ninkai tik rūpintųsi vidaus tvarka, taigi ir jų gyvybei pavojus turėjo būti 
mažesnis. Tarp milicininkų prasidėjo pasitarimai. Dauguma jų perėjo į 
komendantūrą, milicijoje liko 65 vyrai. Minėti karininkai taip pat perėjo 

GINTARAS LUČINSKAS



327

į komendantūrą, milicijos vadu pakviestas buvęs Rusijos kariuomenės 
štabskapitonas, mokytojas Juozas Liaukevičius (g. 1880).

Kadangi Seinuose nebuvo kareivinių, komendantūra įsikūrė bu-
vusiose „Šaltinio“ redakcijos ir spaustuvės patalpose, Vengrų gatvėje. 
1919 m. sausio 9 d. krn. Stasys Asevičius paskirtas Seinų miesto ir 
apskrities komendantu. Tą pačią dieną krn. Petras Kalikauskas tapo 
kuriamos kuopos, kurioje tarnavo 126 kareiviai, vadu. Kuopos vado 
pavaduotoju paskirtas krn. Juozas Giedraitis, laikinai ėjęs ir komen-
dantūros iždininko pareigas. Kuopai formuoti Krašto apsaugos mi-
nisterijos Tiekimų skyrius skyrė 10 000 markių. Sausio mėn. antroje 
pusėje komendantūroje jau veikė dvi kuopos (2-os kuopos vadas krn. 
Juozas Giedraitis), kurias sudarė savanoriai kareiviai. Milicininkai 
uniformų dar neturėjo, tik ant rankovės nešiojo geltoną juostelę, vėliau 
pakeistą žalia. Savanoriais dažniausiai tapdavo šio krašto valstiečiai, 
aprengti vokiškomis milinėmis (šineliais) ir užsidėję vietinės gamybos 
kepures. Pėstininkai dėvėjo kepurę su geltona juostele, o raiteliai – su 
balta. Vėliau Lietuvos valdžia nupirko daug amerikoniškų karo dra-
bužių, laikomų sandėliuose Prancūzijoje. Tai buvo žalsvos spalvos, iki 
kelių (trumpos) milinės, tos pačios spalvos uniforminiai švarkai (fren-
čiai) ir kelnės, be to, suvarstomi batai (kamašai). Vietoje aulų naudojo 
pavijas (bintus), tos pačios kelnių spalvos.

be milicijos ir savanorių kareivių, Seinų krašte ėmė rastis ir par-
tizanų. Pirmąjį partizanų būrį (apie 60 vyrų) dar 1918 m. pabaigo-
je suorganizavo Kučiūnų parapijos klebonas kun. Juozas Galeckas,  
o kitą būrį – Rudaminos parapijos vikaras kun. Juozas Juozaitis. Šie 
kunigai – labiausiai pasižymėję kovose su lenkais lietuvių partiza-
nų vadai. Sumanūs Seinų krašto lietuvių partizanų būrių steigėjai 
ir vadai buvo Seinų apskrities pradinių mokyklų inspektorius Jonas 
Dereškevičius (g. 1891), Leipalingio parapijos klebonas kun. Jonas 
Juodviršis (g. 1874), mokytojas Antanas Kubilius (g. 1896), Leipa-
lingio vaistininkas Antanas Laukaitis (g. 1890), mokytojas Petras 
Mockevičius (g. 1895), mokytojas Antanas Pečiulis, Šadžiūnų pradi-
nės mokyklos mokytojas Jurgis Ramanauskas, Leipalingio pradinės 
mokyklos mokytojas Juozas Sabaliauskas (Sabalius), Kapčiamies-
čio parapijos klebonas kun. Pranas Urbanavičius, buhalteris Juozas 
Vaišnoras (g. 1879) ir kt. 

Suintensyvėjus lenkų partizanų puldinėjimams bei plėšikavi-
mams, 1919 m. sausio 9 d. Seinų apskrities komendantas krn. Stasys 
Asevičius visoje apskrityje ir Seinų mieste paskelbė karo padėtį. To-
kiomis sąlygomis komendantūrai papildomai skirta: 2 kulkosvaidžiai,  
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100 šautuvų, 5 revolveriai, 5 000 šovinių, 60 000 markių, be to, avaly-
nės, mundiruotės ir kt.

1919 m. Seinų krašte kareiviai, milicininkai ir partizanai veikė 
kartu ir prieš išorinius, ir prieš vidaus priešus. Kučiūnų parapijos kle-
bonas kun. Juozas Galeckas ragino jaunus parapijiečius stoti į kariuo-
menę, vyresnius – duoti jiems maisto, drabužių, ginklų. Ir pats pirmas 
savanoriams 1919 m. kovo mėnesį padovanojo du arklius, vežimą, nu-
pirko specialų katilą maistui gaminti, įtaisė virtuvę, atveždavo iškeptą 
duoną. Kaimų žmonės nuoširdžiai, niekieno neverčiami, prisidėjo kuo 
tik kas pajėgė.

Seinų apskrities komendantūrą papildė vis nauji kareiviai bei ka-
rininkai: 1919 m. balandžio 17 d. – krn. Juozas Ragažinskas, balan-
džio 29 d. krn. Juozas Galvydis. Gegužės mėn. pradžioje Seinuose jau 
gyvavo dvi lietuvių komendantūros kuopos, kulkosvaidžių ir raitelių 
komandos. Jose tarnavo 6 karininkai, 2 karo valdininkai, 130 apmoky-
tų ir 166 neapmokyti kareiviai, 2 samdomi tarnautojai. Komendantū-
ra turėjo 2 kulkosvaidžius, 297 šautuvus, 211 granatų, 10 revolverių,  
15 670 šovinių ir kt. Rugpjūčio 28 d. iš Marijampolės atvyko krn. Jono 

1919 m. vasario 10 d. Seinų apskrities Apsaugos vado Stasio Asevičiaus raštas 
Vidaus reikalų ministerijai.  
Dokumento kopija iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo
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Mučo vadovaujama 97 kareivių kuopa. Ji tapo Seinų apskrities ko-
mendantūros 3-ąja kuopa.

Seinų krašte veiklą aktyvino ir lenkai. Remiami turtingų vietinių 
dvarininkų bei Varšuvos valdžios, jie įsigijo ginklų ir kitos reikalingos 
karinės amunicijos. Dvarininkai agitavo vyrus stoti į Lenkijos kariuo-
menės legionus. 

Pas Seinų apskrities organizacinio komiteto narį Antaną Pečiulį 
rinkdavosi lietuviai inteligentai, aptarinėjo susidariusią padėtį, pasida-
lindavo informacija apie pastebėtus lenkų įtartinus veiksmus. Remda-
miesi lenkų pavyzdžiu, ėmėsi apmokyti kaimų gyventojus, kad, reika-
lui esant, jie galėtų ginti savo sodybas.

Pirmieji ginkluoti susirėmimai tarp Lietuvos ir Lenkijos kariuo-
menių įvyko 1919 m. pradžioje. 1919 m. balandžio mėn. Lenkijos 
kariuomenė puolė Raudonąją armiją ir užėmė Vilnių. Lenkijos karių 
veiksmai vertė Raudonosios armijos pajėgas trauktis. Neapsiriboda-
ma šia kova Lenkijos kariuomenė veržėsi gilyn į Lietuvos teritoriją.  
1919 m. gegužės 8 d. lenkų kariai užpuolė lietuvių sargybas prie Vie-
vio. Nuo tos dienos tarp Lietuvos ir Lenkijos prasidėjo karo veiksmai. 
Įsikišus Santarvės valstybėms, kurios buvo suinteresuotos sureguliuo-
ti kilusį konfliktą, 1919 m. birželio 18 d. lietuvių prašymu tarp Lietu-
vos ir Lenkijos buvo nustatyta demarkacinė linija. Tačiau konfliktas 
tarp valstybių nesiliovė. 

Seinų miesto ir apskrities komendantūros tarnautojai. Stovi centre – komendantas 
krn. Stasys Asevičius. Seinai, 1919 m. Nuotrauka iš G. Lučinsko kolekcijos
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Politinę lietuvių padėtį Pietų Suvalkijoje pagerino tai, jog, pagal 
1919 m. birželio 18 d. nustatytą demarkacinę liniją, Lietuvai palikta 
beveik visa Suvalkija, išskyrus pietinę Augustavo apskrities dalį su 
pačiu Augustavu. Pasinaudojusi palankiomis aplinkybėmis, Lietuvos 
karinė vadovybė 1919 m. birželio 1 d. įsteigė Suvalkų miesto ir aps-
krities komendantūrą, jos vadu paskyrė krn. Juozą Perekšlį. Komen-
dantūros formavimui gauti 51 185 auksinai. Pradėti telkti kareiviai. 
birželio 15 d. iš Seinų į Suvalkų apskrities komendantūrą perkelti 
krn. Viktoro Giedrio vadovaujami 73 kareiviai. birželio 21 d. iš Ma-
rijampolės atvyko krn. Aleksandras Mikelėnas su 1-ojo pėst. pulko  
III bataliono 80 kareivių. Krn. Viktoras Giedrys paskirtas komendanto 
padėjėju. Suvalkų apskrities komendantūros 1-oji kuopa (apie 80 pės-
tininkų ir 15 raitelių) apsigyveno „Augustavo kareivinėse“ Augustavo 
gatvėje, o 2-oji kuopa, vadovaujama krn. Edmundo bardausko (Kauno 
apskr. dvarininko, lenkų kilmės), įsikūrė Tartoko k. (lenk. Tartak) prie 
Vygrių ežero. Liepos 8 d. iš Marijampolės I atsargos bataliono atsiųsti 
58 kareiviai, o kitą dieną iš Kauno II atsargos bataliono – 2 karininkai 
ir 109 kareiviai. Liepos 11 d. iš Krašto apsaugos ministerijos Tiekimų 
skyriaus gauta 59 500 auksinų. Komendantūra gerokai sustiprėjo. Joje 
buvo 5 karininkai, 2 karo valdininkai, 1 felčeris, 338 kareiviai. Ji turėjo 
8 arklius, 290 šautuvų, 18 501 šovinių, 15 granatų ir kt.

Suvalkų mieste klostėsi sudėtinga padėtis. Daug sulenkėjusių vie-
tinių gyventojų rodė aiškų priešišką nusiteikimą formuojamos lietuvių 
komendantūros atžvilgiu. Oficialias civilines įstaigas jie turėjo savo 
rankose. Okupacinė vokiečių valdžia Suvalkuose jautėsi tvirtai, tačiau 
konfliktuoti su lenkais didelio entuziazmo irgi nerodė. Komendanto 
krn. Juozo Perekšlio teigimu, norint Suvalkų mieste bei apskrityje 
įvesti savąją tvarką, reikėjo turėti bent 10 karininkų ir 500 kareivių.

1919 m. birželio 21 d. Vidaus reikalų ministro įsakymu Suvalkų 
miesto ir apskrities milicijos vadu paskirtas Juozas Sadula, o birže-
lio 30 d. įsakymu Juozas Sirutis paskirtas Suvalkų miesto ir apskri-
ties viršininku. Šie du tarnautojai miliciją organizavo ne Suvalkuose,  
o Marijampolėje, ir liepos 20 d. 90 eilinių bei 15 vyresniųjų milicinin-
kų su savo vadais pastotėmis išvažiavo į Suvalkus. Liepos 21 d. ryte 
milicija pasiekė Suvalkus ir apsistojo Gumenos gatvėje, 2-jų aukštų 
name. Apskrities viršininko įstaiga įsikūrė buvusio privataus br. Šei-
mano banko namuose Didžiojoje gatvėje. Atvykus milicijai į Suvalkus, 
miestas tuojau suskirstytas į 3 nuovadas, įsteigtos raštinės. Nuovadų 
viršininkais paskirti: Nemūra, Lukoševičius ir bartašiūnas. Pradėti or-
ganizuoti darbai, paskirtos datos viršaičių rinkimams valsčiuose. Mi-

GINTARAS LUČINSKAS



331

licija saugojo miesto tvarką ir atsitraukė kartu su komendantūra, kai 
Lenkijos kariuomenė apsupo miestą rugpjūčio mėnesį.

1919 m. birželio mėn. pabaigoje vokiečiai ėmė apleisti pietinę Lie-
tuvos teritoriją, tačiau tvarkai palaikyti keliolika jų žandarų dar liko 
Veisiejuose, Kapčiamiestyje, beržininke, Gibuose, Krasnapolyje ir 
Seinuose. Vokiečiams traukiantis iš Gardino, Seinų apskrities komen-
dantūrai teko užimti liniją: Druskininkai–Nemunas–Augustavo kana-
las–Miklašuvka. Tuo metu komendantūroje teturėjo vieną pėstininkų 
kuopą ir pusę kavalerijos eskadrono.

Liepos 2 d. (kitur nurodoma liepos 6 d.) per Aplankymo atlai-
dus Seinuose vyko didelė patriotinė demonstracija, kurioje dalyvavo 
keli tūkstančiai miesto ir apylinkių lietuvių. Jie reiškė protestus prieš 
Lenkijos pretenzijas į Seinų kraštą, nes Lenkija, 1916 m. atgavusi ne-
priklausomybę ir jau anksčiau spėjusi suorganizuoti savo kariuomenę, 
siekė įgyvendinti politinius tikslus – atkurti iki 1772 m. padalinimo bu-
vusią senąją unijinę Lietuvos–Lenkijos valstybę arba bent prisijungti 
Vilnių bei pietryčių Lietuvos ir dalies Gudijos bei Ukrainos žemes. 
Demonstracijoje neštos vėliavos ir plakatai su užrašais: „Lai gyvuo-
ja Seinai, Lietuvos miestas“, „Lai gyvuoja nepriklausomos Lietuvos 
valstybė“. Prakalbas sakė: A. Kubilius, K. Kaupas, kun. J. Laukaitis, 
kun. J. Juozaitis, L. Čepulis, M. Ražaitis, J. Dereškevičius.

Naudodamasi vokiečių kraustymosi iš Lietuvos proga, Lenki-
jos kariuomenė ir toliau veržėsi į Lietuvos teritoriją. 1919 m. liepos  
27 d. buvo nustatyta naujoji demarkacinė linija, vadinama Prancūzijos 
maršalo Ferdinando Fošo vardu. Ji Sūduvą padalijo tarp Lietuvos ir 
Lenkijos, lenkams palikdama daug lietuvių gyvenamųjų vietovių, tarp 
jų ir vieną pačių žymiausių lietuvybės centrų – Seinus bei Punską su 
apylinkėmis. Nuo tada Lenkijai priskirtam Seinų kraštui prigijo „Su-
valkų trikampio“ pavadinimas.

1919 m. rugpjūčio 10 d. vokiečiai pasitraukė iš Seinų, o rugpjū-
čio 22 d. paliko ir Suvalkus. Rugpjūčio 13 d. Suvalkų apskrities ko-
mendantūros 2-os kuopos 101 kareivis buvo perduotas Seinų apskri-
ties komendantūrai. Rugpjūčio 18 d. į Seinus papildomai dar nusiųsti  
105 kareiviai. Karininkai Viktoras Giedrys ir Aleksandras Mikelėnas 
su 185 kareiviais išsiųsti į Marijampolę. Rugpjūčio 16 d. Suvalkuose 
apskrities komendantūrai buvo paskelbtas paskutinis įsakymas Nr. 58, 
ir ji persikėlė į Marijampolę. 1919 m. spalio 1 d. Suvalkų apskrities 
komendantūra galutinai likviduota.

Sužinoję, kad Santarvės valstybės tarp Lietuvos ir Lenkijos nusta-
tė naują demarkacinę liniją ir Lenkijai atidavė vos ne visą Seinų aps-
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kritį, šio krašto žmonės labai sujudo, ryžosi visomis jėgomis gintis nuo 
priešų. Rugpjūčio 20 d. į Seinus atvyko Lietuvos Vyriausybės minis-
tras pirmininkas Mykolas Sleževičius. Seinams tai tapo didele švente. 
Ministras pirmininkas pasakė ilgą, turiningą ir karštą patriotinę kalbą, 
ragindamas visus ginti savo sodybas iki paskutiniųjų, kas kuo gali: 
stoti su kirviais, šakėmis ir dalgiais, ir niekam neužleisti nė vienos pė-
dos tėvų amžiais apgyventos žemės“. Mieste susirinkusi tūkstantinė 
minia, išklausiusi Mykolo Sleževičiaus kalbą, skandavo, kad „nepasi-
duosianti lenkams, neleisianti pavergti gimtojo krašto, nors reikėtų 
nustoti viso turto ar atiduoti gyvybę, pasižadėjo visi kaip vienas sto-
ti į kovą, o nesėkmės atveju – sudeginti savo namus, kad neatitektų 
priešui. Šis patriotinis sustiprinimas atliktas pačiu laiku, nes po kelių 
dienų prasidėjo lenkų puolimas.

1919 m. rugpjūčio 23 d. Seinus puolė stiprios Lenkijos kariuome-
nės pajėgos ir lenkų partizanai (apie 800 ginkluotų vyrų). Sėkmingas 
POW dalinių puolimas vyko dėl Seinų apskrities komendantūros kuo-
pos vado krn. E. bardausko išdavystės. Per jį lenkų partizanai gaudavo 
visas žinias apie Lietuvos karių dislokaciją ir todėl galėjo pasirinkti 
tinkamiausią momentą puolimui. be to, tikėjosi paramos ginklais iš 
nuginkluotos krn. E. bardausko kuopos. Krn. E. bardausko kuopos 
kareiviai nujautė lenkų partizanų ketinimus ir ragindavo savo vadą, 
kad imtųsi kokių nors veiksmų, tačiau jis juos nuramindavo ir liepdavo 
vykdyti savo pareigas. Prasidėjus priešų puolimui, krn. E. bardaus-
kas pats nuginklavo prie savęs buvusią dalį kuopos karių, o kitą dalį, 
kuri stovėjo Pronckuose (lenk. Frącki), paliepė nuginkluoti kuopos 
viršilai. Apie 18 kareivių, drąsesnių savanorių, nepasidavė ir ilgokai 
kovėsi su lenkais. Po mūšio lietuvių kariai ir milicininkai buvo pri-
versti atsitraukti. Užėmę Seinus, lenkai pradėjo suiminėti ir grūsti  
į kalėjimą nespėjusius pasitraukti Seinų apskrities komiteto narius, 
vietos inteligentus, net gimnazijos moksleivius – tautinį lietuvių ak-
tyvą. Kai kuriuos lietuvius, įtariamus esant partizanais, ruošėsi su-
šaudyti. buvęs kuopos vadas krn. E. bardauskas, pasidavęs lenkams, 
apsirengė jų uniforma ir vėliau tarnavo Lenkijos kariuomenėje.

Rugpjūčio 24 d. Seinų apskrities komendantūros žinion iš Mari-
jampolės į Lazdijus atsiųsta I atsargos bataliono 1-oji kuopa (2 ka-
rininkai ir 120 kareivių), o iš Alytaus apskrities komendantūros –  
30 kareivių, vadovaujami karininko. Komendantui krn. Stasiui Asevi-
čiui įsakyta užimti Seinus.

Rugpjūčio 25 d. 7 val. ryto krn. Stasio Asevičiaus vadovaujami 
150 kareivių staigiai ir lenkams netikėtai iš šiaurės vakarų pusės puolė 
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ir užėmė Seinus. Iš kalėjimo išlaisvinti 127 belaisviai: kareiviai bei mi-
licininkai ir keliolika lietuvių visuomenės veikėjų. Mieste rasti nukauti 
3 Lenkijos kariuomenės karininkai, tarp jų ir Seinų POW komendan-
tas Vaclovas Zavadzkis ir 18 kareivių bei 27 partizanai. Tačiau apie  
13 val. gausių lenkų pajėgų (apie 700 vyrų) iš visų pusių spaudžiami 
lietuvių kovotojai paliko Seinus ir grįžo į Lazdijus. Lenkai savo spau-
doje aprašinėdami šį mūšį pabrėžia, kad lietuviams padėję vokiečiai. 
Tuo metu vokiečių šiame krašte jau nebuvo, tik kai kurie lietuviai dė-
vėjo iš vokiečių karių pirktą aprangą.

Rugpjūčio 26 d. Lazdijuose įvyko didelis mitingas prieš lenkus 
ir Santarvės valstybes, kurios lenkams pataikavo. Mitinge dalyvavo 
apie 4 000 žmonių iš Lazdijų, Šventežerio, Rudaminos, Kučiūnų, Seinų 
ir kt. parapijų. Priimtoje rezoliucijoje reikalauta, kad lenkai išeitų iš 
užimtų Lietuvos žemių. Po mitingo kun. Juozas Juozaitis suorganizavo 
apie 200 partizanų, kurie pasižadėjo ginklu kovoti prieš lenkus. 

Rugpjūčio 27 d. iš Marijampolės atsiųsta dar viena kuopa kareivių 
ir dvi patrankos. Kun. Juozo Juozaičio vadovaujamiems partizanams 
išduoti ginklai. Krn. Stasys Asevičius gavo įsakymą su Lazdijuose 
esančia įgula ir partizanais užimti Seinus. Rugpjūčio 28 d. lietuviai, at-
siėmę Seinus, išvadavo suimtuosius, susigrąžino dalį palikto apskrities 
įstaigų turto, bet netrukus vėl turėjo palikti miestą. Kautynėse prieš 
lenkus ties Seinais sužeisti 32 lietuvių kariai, 17 dingo be žinios, o  
krn. Juozas Galvydis pateko į nelaisvę. I atsargos bataliono krn. An-
tanas Kemėžis Seinuose paėmė lenkišką vėliavą su užrašu „Dieve, 
gelbėk Lenkiją“ (lenk. Boże zbaw Polskę), o krn. Stasys Asevičius – 
Londone išleistą didelį sieninį žemėlapį, kuriame Lenkija pavaizduota 
„nuo jūros iki jūros“ (lenk. Polska od morza do morza), t. y. nuo balti-
jos iki Juodosios jūros. Tame žemėlapyje Lenkija apėmė visą Lietuvos 
teritoriją ir Latviją iki Dauguvos upės.

Lenkijos istorikai teigia, kad Seinų miestas per tą laikotarpį iš 
rankų į rankas ėjo 13 kartų. 1919 m. rugsėjo 6 d. Lietuvos kariuome-
nė pasitraukė iki liepos 27 d. nustatytos Fošo demarkacinės linijos,  
o likusioje už jos Seinų apskrities dalyje pradėjo šeimininkauti lenkai, 
naikindami bet kokius lietuviškumo židinius. Prasidėjo kruvinos lietu-
vių-lenkų kovos, kurios tęsėsi iki 1920 m. rudens.

Už pasižymėjimus Seinų kautynėse krn. Stasys Asevičius Lie-
tuvos kariuomenės Suvalkijos fronto vado plk. Konstantino Žuko 
buvo pristatytas apdovanoti Vyčio Kryžiaus ordinu, bet Lietuvos 
kariuomenės Vyriausiajame štabe pristatymo apdovanojimui nepa-
tvirtino.
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SPARNUOTAS SŪDUVIS – 
ANTANAS GUSTAITIS

Šiandien retas žino, kad tarpukariu Lietuva garsėjo Europoje savo 
aviacija, sugebėjo konstruoti puikius lėktuvus. Vienas žymiausių, gal 
pats žymiausias Lietuvos lėktuvų konstruktorius buvo Sūduvos krašto 
sūnus, Lietuvos aviacijos generolas Antanas Gustaitis.

Iš Antano Gustaičio biografijos

Antanas Gustaitis gimė 1898 metų kovo 26 dieną Obelinės kaime, 
pasiturinčių ūkininkų Kazimiero ir Petronėlės Gustaičių šešių vaikų 
šeimoje. Šis kaimas dabar priklauso Marijampolės savivaldybei. Jis 
yra Varnabūdės girioje, prie Sasnos upelio, 7 km į pietryčius nuo Sas-
navos. Obelinės kaime, vietoje, kur stovėjo Gustaičių sodyba, dabar 
stovi paminklas, skirtas vienam iškiliausių Sūduvos sūnų, Lietuvos 
aviacijos pradininkui, lėktuvų konstruktoriui generolui Antanui Gus-
taičiui.

Gustaičiai norėjo, kad jų sūnus būtų išsimokslinęs žmogus. Pa-
siuntė jį į Marijampolės pradžios mokyklą, o vėliau į Marijampolės 
gimnaziją. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, Marijampolės gim-
nazija buvo evakuota į Jaroslavlį (Rusiją). Antanas Gustaitis išvyko 
ten kartu su kitais draugais. Mokslus Jaroslavly baigė 1916 m. Tais 
pačiais metais įstojo į Petrapilio Imperatoriaus Aleksandro I susisie-
kimo kelių inžinerijos institutą. 1917 m. buvo paskelbta mobilizacija 
į Rusijos kariuomenę. baigęs pirmą kursą, Antanas Gustaitis įstojo  
į Petrapilio Konstantino artilerijos mokyklą. Rusijoje kilo revoliucija 
ir bolševikai perėmė valdžią. Antanas Gustaitis nenorėjo dėtis nei su 
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baltagvardiečiais, nei su „raudonaisiais“. Sugrįžo į Lietuvą ir mokslus 
tęsė Lietuvos karo aviacijos mokykloje. 1919 m. gegužės mėnesį kaip 
žvalgas su Lietuvos karo aviacijos mokyklos instruktoriumi pirmą 
kartą pakilo į padangių erdves.

1919 m. gruodį Antanas Gustaitis, baigęs mokyklą (jam buvo 
suteiktas inžinerijos leitenanto laipsnis), kaip ir kiti jaunuoliai stojo 
į Lietuvos savanorius. Tarnavo 2-ojoje, o vėliau 1-ojoje eskadrilėje, 
dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais. 1920 m. sausio mėn. 

jis paskirtas karo aviacijos mokomojo būrio 
vado padėjėju, o balandžio mėn. – pirmosios 
oro eskadrilės lakūnu mokiniu. 1920 m. spalio  
4 d. gavo užduotį bombarduoti lenkų užim-
tą Varėnos geležinkelio stotį. Lėktuvu „Albatros  
C III“ pakilo į orą, tačiau bombomis perkrau-
tas jo lėktuvas neteko greičio ir nukrito. Laimei, 
bombos nesprogo, ir Antanas liko gyvas.

Gustaitis mėgo skraidyti. Iki 1920 m. vasa-
ros atliko per 150 skrydžių. 1921 m. kovo mėne-
sį jis buvo perkeltas į antrąją oro eskadrilę. Čia  
sėkmingai baigė aukštojo pilotažo kursus ir buvo 
paskirtas aviacijos teorijos instruktoriumi.

Antanas Gustaitis buvo geras matematikas 
ir puikus šachmatininkas. 1922 m. jis tapo Lie-
tuvos šachmatų čempionu. Mėgo taip pat futbo-
lą, keletą metų žaidė Kauno „Aviacijos“ futbolo 
komandoje.

1923 m. vasario 21 d. buvo perkeltas į mo-
komąją oro eskadrilę ir paskirtas jos vadu. Jam 

suteiktas vyresniojo leitenanto laipsnis. Tais pa-
čiais metais gavo paliepimą vykti į Italiją priimti nupirktus 10 dvivie-
čių žvalgybos lėktuvų „Ansaldo SVA“.

Testuodamas lėktuvus ne kartą patyrė nelaimingų atsitikimų, 
bet iš jų dažniausiai išeidavo sveikas. 1923 m. liepos 13 d., bandy-
damas vokišką dvimotorį bombonešį „Friedrichshafen G III a“, 200 
metrų aukštyje pateko į suktuką ir nukrito. Lėktuvas sudužo. Antanas 
Gustaitis ir kartu skridę lakūnai V. Čemarka, S. Tumas, M. Mačiokas,  
V. Reimontas ir mokinys G. Heidrikis buvo tik nežymiai sužeisti.

baigęs aukštojo pilotažo kursus, tapo aviacijos instruktoriumi. Po 
dvejų metų buvo paskirtas mokomosios oro eskadrilės vadu.

SIGITAS bIRGELIS

Lėktuvų konstruktorius, Lietuvos Karo 
aviacijos viršininkas Antanas Gustaitis
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„ANbO-I“

1922 metai – įsimintina data Lietuvai ir Antanui Gustaičiui. 
Jurgis Dobkevičius – karo aviacijos lakūnas – savo lėšomis pastato 
pirmąjį Lietuvoje sportinį lėktuvėlį „Dobi-I“. Tai buvo vienvietis me-
dinis sportinis monoplanas. Pirmą kartą jis pakilo į orą Kauno aero-
drome tų pačių metų liepos pradžioje. Lėktuvėlis buvo naudojamas iki 
avarijos, kuri įvyko 1925 m. gruodžio 1 d.

SPARNUOTAS SŪDUVIS ANTANAS GUSTAITIS

Lėktuvėlio „Dobi-I“ parametrai:
· ekipažas – 1,
· ilgis – 4,5 m,
· sparnų ilgis – 7,9 m,
· sparnų plotas – 7,5 m²,
· tuščioji masė – 167 kg,
· variklis – „Haacke“ HFM-2, 30 AG,
· didžiausias greitis – 175 km/h,
· skridimo greitis – 130 km/h,
· didžiausias aukštis – 3,8 km.
Jurgio Dobkevičiaus pėdomis pasekė Antanas Gustaitis. 1925 m. 

jis suprojektavo ir aviacijos parko dirbtuvėse savo lėšomis pastatė lėk-
tuvą „ANbO-I“. Tai buvo vienvietis sportinis lėktuvėlis su nedideliu 
varikliu.

Apie „ANbO-I“ lėktuvo pastatymo aplinkybes G. Ramoška1 rašo: 
„Matyt, jau tapęs eskadrilės vadu A. Gustaitis pradėjo taupyti pinigus 

1 http://www.plienosparnai.lt/page.php?27.
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projektuojamam lėktuvui – nedideliam, su mažo galingumo varikliu, 
„įkandamu“ gaunant eskadrilės vado atlyginimą. Naujas 3 cilindrų 
žvaigždinis 30 AG variklis „Anzani“ kainavo apie 7–8 tūkstančius litų, 
todėl konstruktorius pirko padėvėtą žymiai pigesnį. Lėktuvui statyti 
gavo Aviacijos viršininko leidimą ir galimybę pasitelkti Mokomosios 
eskadrilės mechanikus, Aviacijos dirbtuvių darbininkus bei panaudoti 
reikalingas medžiagas.

A. Gustaičio kaip aviakonstruktoriaus pagrindinės nuostatos ne-
sikeitė nuo pirmojo kūrinio. Tai: mišrios metalo ir medžio konstrukci-
jos, tiek statyboje, tiek eksploatuojant ekonomiškus monoplanus.

Nors Lietuva metalus turėjo įsivežti, ištisai medinės konstrukci-
jos lėktuvą A. Gustaitis laikė ne tik mažiau atspariu, bet ir netaupiu, 
nes medis trumpaamžis, jautrus drėgmei, medinę konstrukciją tenka 
dažniau remontuoti. Tai svarbiausia lėktuvo liemeniui, kuris turi būti 
atsparesnis. Nesant galimybių gaminti ištisai metalinių (metalinio ke-
valo) liemenų, A. Gustaitis pasirinko ferminę konstrukciją iš plona-
sienių plieno vamzdelių, dengtą audiniu, fanera, duraliuminio skarda. 
Metalo konstrukcijas naudojo ir uodegos plokštumoms.

Kaip ir J. Dobkevičius, A. Gustaitis buvo monoplanų (vienspar-
nių lėktuvų) šalininkas ir dvisparnius dėl menkesnės aerodinaminės 
kokybės laikė atgyvena, nors jie dar ilgai pasaulyje buvo populiarūs. 
Niekuomet neužmiršdavo ir pakankamo pavaldumo (ypač tupiant), 
matomumo iš piloto kabinos, kuo mažesnio svorio ir matmenų reika-
lavimų. Treniruočių ir mokomiesiems lėktuvams parinkdavo mažesnio 
galingumo – mažiau kuro naudojančius ir pigesnius – variklius.“

Lėktuvo statybos darbai užsitęsė keletą metų. Apie tai G. Ramoš-
ka2 rašo: „1924 m. A. Gustaitis gavo Aviacijos viršininko leidimą ir 
1924–25 metų žiemą pradėjo statydinti lėktuvą. Kaip minėta, skirtin-
gai nuo „Dobi“ pirmasis ANbO turėjo ferminį suvirintą iš plieninių 
vamzdelių liemenį, tačiau jo gamyba problemų nesukėlė. Dar 1921 m. 
Aviacijos dirbtuvėse buvo įsteigtas suvirinimo skyrius. Kol nebuvo 
suvirintojų, metalo suvirinimo darbus atlikdavo pats dirbtuvių inži-
nierius P. Litas, o netrukus šį amatą įsisavino darbininkas b. Petraitis.

ANbO medinės konstrukcijos sparnų gamyba nuo įprastinių sky-
rėsi tik viršutiniame paviršiuje esančiais prijungimo mazgais spyriams.

1925 m. gegužę buvo atliktas preliminarus lėktuvo surinkimas iš 
dar neapdengtų dalių. Paskui liemuo, uodegos plokštumos ir sparnai 

2  http://www.plienosparnai.lt/page.php?27.
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buvo aptraukti audeklu, ir liepos 14 d. dar nenudažytu lėktuvu vyr. ltn. 
A. Gustaitis atliko pirmąjį skridimą. Paaiškėjo, kad lėktuvo skridimo 
savybės geros.“

„ANbO-I“ lėktuvo parametrai buvo tokie:
· ekipažas – 1,
· sparnų ilgis – 10 m,
· sparnų plotas – 1,4 m2,
· didžiausias lėktuvo greitis – 142 km/h,
· variklis – 35 AG galingumo,
· aukščio riba – 4200 m.
„ANbO-I“ lėktuvėlis buvo pusiau metalinės konstrukcijos su oru 

aušinamu varikliu.
Apie „ANbO-I“ lėktuvo konstrukcijos detales G. Ramoška3 rašo: 

„ANbO-I – žemasparnis monoplanas, varomas 35 AG variklio „An-
zani“. Sparnai – medinės konstrukcijos, plane iki eleronų stačiakam-
piai, toliau – trapeciniai (priekinė briauna nuo tiesios linijos nukrypsta 
7 cm, o elerono briauna eina lanku), sparnigaliai suapvalinti. Sparnų 
profilis – 16,55 % storio Go-527. Nuo spyrių prijungimo vietos į abu 
galus jis plonėja maždaug iki 12 %. Sparnai dviejų lonžeronų, su me-
dinėmis nerviūromis, viršuje tarp nerviūrų – kartelės tikslesniam iš-
gaubto paviršiaus profilio išlaikymui. Sparnai sutvirtinti plieninėmis 
sukryžiuotomis atatampomis. Lonžeronai dėžiniai: lentynos iš spruso, 
sienelės iš klijuotos faneros. Klijuota fanera dengta priekinė sparno 
briauna, taip pat ištisai dengti sparnų eleronai, kurių ilgis 2,2 m, o di-
džiausias plotis 0,35 m. Eleronai nekompensuoti, tačiau įtvirtinti prie 
pagalbinio lonžerono mažesniu kampu negu sparnai. Sparnai dengti 
audeklu ir turi po keturis prijungimo taškus: po du lonžeronų galuose 
prie liemens, ir po du sparnų viršuje – spyriams. Kiekvieną sparną su 
spyriais nesudėtinga nuimti – tereikia prie liemens ištraukti tris kaiš-
čius. Sparnai apskaičiuoti aštuoniakartei teigiamai perkrovai.

Keturkampio skerspjūvio liemuo yra suvirintas iš plieninių vamz-
džių, kurie uodeginėje dalyje sustandinti atatampomis, o priekinėje 
sudaro trikampes fermas. Už variklio įtvirtintas alyvos bakas. Prieš pi-
loto sėdynę liemenyje yra benzino bakas. Kuras į karbiuratorių paten-
ka laisvu tekėjimu. Variklis izoliuotas priešgaisrine skardos pertvara.

Už piloto kabinos – bagažinė. Variklio magnetų jungiklis yra ne 
tik piloto kabinoje, bet ir ant sparno priekinės briaunos, kad sukda-
mas propelerį lakūnas pats galėtų įjungti degimą. Prieš lakūno veidą 

3 http://www.plienosparnai.lt/page.php?27.
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celiulioido skydelis, o už kabinos angos – profiliuotas aptakas. Visas 
liemuo dengtas audeklu, tik priekinė sekcija prie variklio – aliuminio 
skarda. Audeklo siūlė liemens apačioje suvarstoma virve, kuri gali 
būti išvarstyta, kai liemens dangą reikia nuimti.

Uodegos plokštumos yra save laikančios konstrukcijos. Kilis ir 
stabilizatorius mediniai, dengti klijuota fanera, o posūkio ir aukščio 
vairai suvirinti iš plieninių vamzdžių ir dengti audiniu.

Važiuoklė tuo metu naujoviška, be pagalbinės ašies. Važiuoklės 
spyriai prijungti tiesiai prie ratų ašies, o amortizatoriai įtaisyti prie-
kiniuose spyriuose. Važiuoklės ašis – 1,25 m ilgio, dengta profiliuotu 
duraliuminio skardos aptaku. Ratai su padangomis 0,65 m skersmens, 
stipinai dengti audeklu. Tokia važiuoklė atsparesnė skersiniam tupdy-
mui.

Prancūzijoje pagamintas trijų cilindrų, žvaigždinis, oru aušinamas 
3 litrų darbinio tūrio variklis „Anzani“, esant 1250 sūk./min., išvystė 
30 AG, o pasiekęs 1500 sūk./min. – 35 AG. Variklio masė – 60 kg.“

Įdomi „ANbO“ abreviatūra (akronimas). Pagal S. Raštikį, lėk-
tuvo pavadinimas: ANtanas + brOnė = ANbO. Šis aiškinimas kelia 
abejonių. Antanas Gustaitis susituokė su brone Aleksandravičiūte  
1927 m., o pirmasis „ANbO“, pilotuojamas Gustaičio, iš Kauno aero-
dromo pakilo 1925 m. Daug patikimesnis yra Lietuvos aviatorių aiš-
kinimas, kad lėktuvo pavadinimas reiškia: „Antanas Nori būti Ore“.

1925 m. Antanas Gustaitis, pilotuodamas „ANbO-I“ lėktuvėlį, 
pakilo į savo pirmąjį skrydį. Gausiai susirinkusių žiūrovų nuostabai 
lėktuvėlis atliko keletą gražių piruetų. Nutūpė labai gražiai, mažai te-
riedėdamas žeme. „ANbO-I“ buvo pastatytas tik vienas egzemplio-
rius.

Apie „ANbO-I“ lėktuvo pirmuosius ir vėlesnius skrydžius G. Ra-
moška4 rašo: „Lėktuvą išbandė pats konstruktorius, visus nustebinda-
mas staigiais posūkiais. Paaiškėjo, kad lėktuvas stabilus ir pavaldus. 
Didžiausias greitis buvo matuojamas 1 km bazėje, praskrendant ją ke-
turis kartus priešingomis kryptimis: gautas 142,8 km/h vidurkis. Lėk-
tuvas tiko ir akrobatiniam skraidymui – lengvai išrietė mirties kilpą. 
Vairai efektyvūs – net skrendant tūpimo greičiu jų nereikėjo atlenkti 
iki galo. Mažiausias skridimo greitis – 50 km/h. Nesant vėjo lėktuvas 
kildamas riedėdavo 40 m, o tūpdamas – 30 m.“

Antano Gustaičio konstruotas „ANbO-I“ lėktuvėlis keletą metų 
tarnavo Lietuvos karinėje aviacijoje. 1926 m. jį nupirko karinė avia-

4  http://www.plienosparnai.lt/page.php?27.
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cija. Lėktuvas buvo paskirtas 1-ajai eskadrilei. Šios eskadrilės lakū-
nai juo vykdė tūpimo pratimus. Gustaitis ir toliau naudojosi „ANbO-
I“ lėktuvu. 1926 m. jis buvo nuskridęs į tėviškę – Obelynės kaimą.  
1927 m. spalio 19 d. įvyko pirmasis sėkmingas lietuvių lėktuvo pa-
sirodymas svečioje šalyje. Gustaitis nuskrido į Rygą, kur latvių karo 
lakūnams su „ANbO-I“ pademonstravo ir keletą akrobatinių figūrų: 
mirties kilpą, slydimus, kritimą lapu.

„ANbO-I“ nebuvo pačios geriausios konstrukcijos lėktuvas. Jo 
skraidymus ribojo padėvėtas, supaprastintų technologijų, aviacijos 
mėgėjams skirtas variklis. Tačiau techniniais rodikliais jis buvo pra-
našesnis už „Dobi-I“.

„ANbO-I“ variklis buvo palyginti avaringas. Dėl jo gedimų lėktu-
vas turėjo nemažai avarijų. Antai 1927 m., skrendant į Rygą, Antanui 
Gustaičiui teko leistis už babtų prie Šeduvos. Spalio 19 d. jis gelbėjo-
si tūpdamas nepatogioje vietoje prie Lielupės prieplaukos. „Anbuką“ 
teko garlaiviu plukdyti į Jelgavą, o iš ten traukiniu pargabenti į Kauną.

Nemažai avarijų skrisdami „ANbO-I“ turėjo ir kiti lakūnai. La-
kūnui J. Liorentui lėktuvas neatsiplėšęs nuo žolės įvirto į griovį ae-
rodromo pakraštyje. Paskutinis „ANbO-I“ 1930 m. skraidė ltn. Jonas 
Mikėnas.

„ANbO-I“ likimas

Neįtikėtina, bet Sovietų Sąjungos nuteisto mirčiai „liaudies prie-
šo“ konstruotas pirmasis „anbukas“ išliko per visą sovietų okupaciją 
ir yra šiandien eksponuojamas Kauno karo muziejuje. Kaip tai įmano-
ma?

Tarpukariu „ANbO-I“ buvo atiduotas Karo aviacijos ekspozici-
jai. Tada jam pagamintas naujas celiulioidinis piloto skydelis, ant spar-
nų nupiešti Vyčio kryžiai bei užrašas „ANbO-I“. Prasidėjus antrajai 
sovietų okupacijai, ekspozicija buvo likviduota, o eksponatai pernešti  
į saugyklas. Ten padėtas ir išardytas „ANbO-I“.

Apie „ANbO-I“ lėktuvo likimą G. Ramoška5 rašo: „Vytauto Di-
džiojo karo muziejus oficialiai atidarytas 1936 m. vasario 16 d. Karo 
aviacijos ekspozicija jame išbuvo iki 1944 m. Prasidėjus sovietinei 
okupacijai ji buvo likviduota, eksponatai sugrąžinti į saugyklas, ten 
padėtas ir išardytas ANbO-I. Išardyta ir sudėta saugyklose buvo ir 

5  http://www.plienosparnai.lt/page.php?27.
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Transatlantinių skrydžių ekspozicija. Į Karo muziejaus rūsius nukelia-
vo „Lituanikos“ liekanos ir kitos Dariaus ir Girėno relikvijos.

<...> 1958 m. „Lituanikos“ ekspozicija buvo atkurta kampinėje 
antrojo aukšto salėje. Teigiama, kad JAV lietuviai komunistai įtikino 
LSSR komunistų partijos vadą A. Sniečkų, jog tautos didvyrių Dariaus 
ir Girėno neigimas politiškai nenaudingas.

Tačiau Karo aviacijos ekspozicija, ryškiai demonstruojanti nepri-
klausomos Lietuvos pasiekimus, sovietinės okupacijos sąlygomis ne-
turėjo teisės gyvuoti. Tuo pačiu ir lėktuvas ANbO-I.

<...> 1970 metais – pirmą kartą po 26 metų – pirmasis ANbO iš Is-
torijos muziejaus (taip tuomet vadintas Karo muziejus) rūsių į dienos 
šviesą buvo iškeltas kaip proginės parodos apie Lietuvos aviaciją eks-
ponatas. Tai tapo įmanoma aviacijos veteranams radus bendrą kalbą 
su Istorijos muziejaus direktoriumi Algirdu Kvedaru ir jo pavaduotoju 
Zigmu Kondratu. Po trejeto mėnesių uždarius parodą „anbukas“ vėl 
grįžo į požemius, bet aviatoriai jau siejo su juo didelius planus...

<...> Ieškant patalpų aviacijos muziejui, 1972 m. sklandytojas ir 
lakūnas, tuometinis Jaunųjų technikų stoties direktorius Tadas Koron-
kevičius pasiūlė kambarį šioje įstaigoje, A. Mickevičiaus gatvėje. Pa-
siūlymas buvo puikus, nes vieta labai patogi – Kauno miesto centras, 
netoli – geležinkelio ir autobusų stotys. Netrukus muziejaus kambarys 
tapo traukos centru besidomintiems aviacijos istorija veteranams ir 
jaunimui ne tik iš Kauno.

1973 m. pavyko įgyvendinti tai, ko muziejaus steigėjai labiausiai 
troško – atsivežti legendinį „anbuką“ į Jaunųjų technikų stoties kam-
baryje formuojamą ekspoziciją. Jis buvo pakabintas palubėje, o aplink 
dėliojami ir rikiuojami kiti eksponatai, pirmiausia – buvusieji Karo 
aviacijos skyriaus 1935–44 metų ekspozicijoje.

<...> ANbO-I Visuomeniniame sportinės aviacijos muziejuje pra-
buvo 17 metų – kaip svarbiausias jo eksponatas ir ryškus Lietuvos 
aviacijos ir Lietuvos nepriklausomybės atspindys. 1990 – Lietuvos Ne-
priklausomybės atkūrimo metais, kuomet buvo įkurtas Lietuvos avia-
cijos muziejus (iki 1995 m. vadinosi Technikos muziejumi), „anbukas“ 
perkeltas į jį – prie savo gimtojo aerodromo, kuriame prieš 60 metų 
kildavo į padangę.

<...> Tais metais į oro uosto keleivių laukiamąją salę buvo atgaben-
tas ir ANbO-I. Metus pabuvęs joje, 1991 metais perkeltas į Oro uosto 
aktų salę, kur surengta pirmoji muziejaus ekspozicija, skirta Lietuvos 
aviacijai. Čia pabuvęs iki 1993 metų, pagaliau grįžo į Karo muziejų –  
į savo namus, buvo pastatytas didžiojoje salėje.
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<...> Pradėjęs savo patalpų kapitalinį remontą, Karo muziejus nu-
sprendė ANbO-I vėl paskolinti Aviacijos muziejui.

<...> Daugiau kaip 80 metų – lėktuvui labai solidus amžius. AN-
bO-I būklė gerokai pablogėjo: restauracijos laukia važiuoklė, ypač 
padangos, taip pat sparnai, kurių kraštinės nerviūros prie liemens yra 
lūžę arba deformavęsi, ir kt. Restauravimą komplikuoja ir tai, jog Lie-
tuvoje dar nėra kvalifikuotų aviacinės technikos restauratorių.

Tačiau svarbiausia yra tai, jog Nepriklausomoje Lietuvoje vienos 
iš pirmųjų lietuvių aviacinių konstrukcijų jau nebereikia slapstyti ar 
maskuoti, o galima deramai eksponuoti visuomenei.“

1925 m. Antanas Gustaitis išvyko į Paryžių, kur pradėjo studijas 
lėktuvų konstravimo aukštosios aeronautikos ir mechaninių konstruk-
cijų mokykloje (École Superieure d’Aeronautique et de Construction 
Mechanique). 1926 m. vasario 18 d. jis buvo pakeltas į kapitonus. 
Paryžiuje Antanas Gustaitis suprojektavo dvivietį lėktuvą lakūnams 
mokyti „ANbO-II“. 1928 m. liepos 23 d., gavęs inžinieriaus diplomą, 
grįžo į Lietuvą. Čia jis buvo paskirtas karo aviacijos viršininko padė-
jėju, o šiek tiek vėliau – štabo viršininku. Jam buvo suteiktas majoro 
laipsnis.

„ANbO-II“

„ANbO-II“ buvo dvivietis monoplanas, skirtas pradiniam lakū-
nų mokymui. Lėktuvas buvo varomas mažo galingumo oru aušinamu 
5 cilindrų žvaigždiniu varikliu. Pirmas bandomasis skrydis atliktas  
1927 m. lapkričio 10 d.

Sparnai buvo medinės konstrukcijos, dengti drobe, dviejų lonže-
ronų. Sparnų profilis plokščias apačioje ir išgaubtas viršuje. Liemuo 
keturkampio pjūvio, suvirintas iš plieninių vamzdelių. Sėdėjimo vietos 
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pakankamai erdvios lakūnams su parašiutais. Tarp variklio sekcijos ir 
pirmosios sėdynės buvo įdėti tepalo ir benzino bakai.

Lėktuvo techniniai duomenys:
· ekipažas – du (pilotas ir instruktorius),
· ilgis – 6,75 m,
· sparnų ilgis – 10,72 m,
· sparnų plotas – 20 m²,
· tuščioji masė – 280 kg,
· pilnoji masė – 550 kg,
· variklis – Walter NZ, 60 AG,
· didžiausias greitis – 160 km/h,
· tūpimo greitis – 60 km/h,
· aukščio lubos – 3,5 km,
· kopimo greitis – 1 km per 8 min.
„ANbO-II“ lėktuvas pasižymėjo pastovumu, puikiai skrido ir pa-

leidus vairus. Tačiau vairai buvo pakankamai jautrūs skrendant mažu 
greičiu, t. y. nebuvo problemų tupiant.

1928–1930 m. „ANbO-II“ lėktuvas tarnavo jaunųjų karo lakū-
nų mokymui. 1931 m. jis buvo padovanotas Lietuvos aeroklubui. Čia 
buvo eksploatuojamas 4 sezonus. 1934 m. rugpjūčio 26 d. lėktuvas 
sulūžo ore. Lakūnas žuvo. Katastrofos priežastis – grubios pilotavimo 
klaidos.

Nors lėktuvas nebuvo gaminamas serijomis, jis tapo prototipu ki-
tiems „ANbO“ konstrukcijoms.

„ANbO-III“

1929 m. spalio 5 d. į orą pakilo Gustaičio konstrukcijos Karo  
aviacijos dirbtuvėse pagamintas dvivietis, aukštasparnis monoplanas 
„ANbO-III“. Tai buvo trečioji Antano Gustaičio konstrukcija. Lėk-
tuvas tiko mokymui ir aukštajam pilotažui. Tai buvo pirmasis lietu-
viškos konstrukcijos lėktuvas, gamintas serijomis. Pirmas bandomasis 
skrydis atliktas 1929 m. spalio 5 d. Iš viso pagaminti 9 „ANbO-III“ 
lėktuvai.

„ANbO-III“ techniniai duomenys:
· ekipažas – du (pilotas ir instruktorius),
· ilgis – 7,0 (7,5) m,
· sparnų ilgis – 10,55 m,
· sparnų plotas – 18,2 m²,
· tuščioji masė – 556 (580) kg,
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· skridimo svoris – 856 (880) kg,
· variklis – Walter, 120 AG,
· didžiausias greitis – 185 km/h,
· tūpimo greitis – 80–100 km/h,
· aukščio lubos – 4,8 km,
· kopimo greitis – 1 km per 5 min.,
· skridimo laikas – 3 (4) val.,
· skridimo nuotolis – 450 (600) km.

„ANbO-IV“

1932 m. Antanas Gustaitis suprojektavo „ANbO-IV“, skirtą žval-
gybai ir bombardavimui. Tai buvo vienas geriausių jo konstrukcijos 
lėktuvų. Pirmą kartą jis pakilo į orą 1932 m. liepos 14 d. 1934 m. šis 
vykęs ir gerai ginkluotas lėktuvas pakeitė visus Lietuvos karinio oro 
laivyno lėktuvus.

Lėktuvo liemuo ir sparnai buvo dengti drobe. 1934–1935 m. pa-
statyta 14 lėktuvų, kurie Karinėse oro pajėgose buvo naudojami iki 
1940 m.

Po Lietuvos aneksijos, „ANbO-IV“ buvo naudojami sovietų kari-
nėse oro pajėgose. yra duomenų, kad 1941–1942 m. šis lėktuvas buvo 
naudojamas Luftwaffės karo aviacijos pajėgose.

„ANbO-IV“ techniniai duomenys:
· tuščioji masė – 1360 kg,
· skridimo masė – 2200 kg,
· sparnų ilgis – 13,2 m,
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· sparnų plotas – 29 m²,
· liemens ilgis – 8,84 m,
· variklis – bristol Pegasus IIM2, 585 AG,
· didžiausias greitis – 290 km/h (1,5 km aukštyje),
· mažiausias greitis – 90 km/h,
· aukščio lubos – 8 km,
· kopimo greitis į 5 km – 12 min.,
· kuro talpa – 400 l.
Lėktuvo ginkluotė:
· 2 lakūno kulkosvaidžiai,
· 2 žvalgo kulkosvaidžiai,
· bombų talpa: 144 kg.
1934 m. trijų „ANbO-IV“ eskadrilė sėkmingai apskrido dvylikos 

Europos valstybių sostines, įveikdama 10 tūkst. km.
1935 m. Antano Gustaičio vadovaujama Lietuvos aviacija pralen-

kia daugelį pirmaujančių Europos valstybių. „ANbO-41“ konstrukcija 
pralenkia moderniausius to laiko Europos žvalgybinius lėktuvus.

„ANbO-V“

„ANbO-V“ – tai Antano Gustaičio konstruotas, Lietuvos karo 
aviacijos tiekimo skyriuje pagamintas dvivietis aukštasparnis moko-
masis monoplanas. Pirmieji lėktuvai buvo varomi čekų gamybos vari-
kliais (85 AG Walter „Vega“ ir 110 AG Walter „Venus“). Paaiškėjus, 
kad šie varikliai yra avaringi, jie buvo pakeisti į „Armstrong Siddeley“ 
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firmos oru aušinamą žvaigždinį 7 cilindrų 140 AG variklį „Genet Ma-
jor“. Pirmas skrydis įvyko 1931 m. Pagaminta 5 egz.

„ANbO-VI“

„ANbO-VI“ – tai Antano Gustaičio konstrukcijos mokomasis 
dvivietis aukštasparnis monoplanas. Jis sukurtas „ANbO-III“ pa-
grindu. Lėktuvo variklis Curtiss R-600 Challenger. Jo galia 180 AG. 
Lėktuvas buvo pagamintas Lietuvos karo aviacijos tiekimo skyriuje. 
Pirmą kartą į orą pakilo 1933 m. Iš viso buvo pagaminti 4 vnt.
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„ANbO-VII“

„ANbO-VII“ buvo sportinis Antano Gustaičio suprojektuotas 
monoplanas. Lėktuvas pradėtas statyti Lietuvos aeroklube 1933 m. Jis 
buvo skirtas treniruotėms. Tai vienintelis neužbaigtas Gustaičio pro-
jektas.

„ANbO-VIII“

Paskutinis Antano Gustaičio suprojektuotas lėktuvas vadinosi 
„ANbO-VIII“. Jis pastatytas kilus Antrajam pasauliniam karui. Tai 
buvo labai modernus, žemasparnis, dvivietis lengvasis bombonešis. 
Pradėtas konstruoti 1938 m. gegužės 5 d. Išbandytas 1939 m. rugsėjo 
5 d. buvo planuojama pastatyti 60 šio modelio lėktuvų, tačiau dėl ki-
lusio karo pagamintas tik vienas.

„ANbO-VIII“ lėktuvo techniniai duomenys:
· variklis – bristol Pegasus XVIII, 930 AG,
· tuščioji masė – 2300 kg,
· skridimo masė – 3700 kg,
· sparnų ilgis – 13,5 m,
· sparnų plotas – 30 m²,
· liemens ilgis – 9,5 m,
· didžiausias greitis – 411 km/h (5 km aukštyje),
· mažiausias greitis – 113 km/h,
· kuro talpa – 640 l.
Lėktuvo ginkluotė:
· 4 kulkosvaidžiai sparnuose,
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· 1 žvalgo kulkosvaidis,
· bombų talpa: 600 kg arba 400 kg po sparnais.
Lietuvos generolas Stasys Raštikis savo prisiminimuose rašo: 

„ANbO lėktuvai, inž. Gustaičio konstrukcijos, pastatyti savų inži-
nierių, mechanikų bei darbininkų, savose dirbtuvėse, vadovaujant 
jam pačiam, karo aviacijos viršininkui. Ir visa tai buvo padaryta per 
trumpą nepriklausomybės laikotarpį, virš šimtmetį vergavus... Mūsų 
ANbO raižė sparnais ne tik Lietuvos padangę, bet ir daugelio Europos 
kraštų sostines...“

1937 m. Antanui Gustaičiui buvo suteiktas brigados generolo 
laipsnis. Iki sovietų okupacijos likus kelioms dienoms, jis stengėsi 
gauti audienciją pas Prezidentą Antaną Smetoną. Norėjo perspėti apie 
artėjantį pavojų. Deja, Prezidentas generolo nepriėmė. Netrukus so-
vietai įvedė į Lietuvą kariuomenę.
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Antanas negali būti ore

1940 m. birželio 15 d., rusams okupavus Lietuvą, prasidėjo Lie-
tuvos kariuomenės likvidavimas. Sovietai, tyčiodamiesi iš Lietuvos, 
karo aviacijos likvidacinės komisijos pirmininku paskyrė Antaną Gus-
taitį. Tų metų gruodžio 31 d. likvidacinė komisija pasirašė Lietuvos 
karo aviacijos likvidavimo aktą ir nutraukė savo veiklą. Gustaičio pa-
sididžiavimas – „ANbO-VIII“ – iš aviacijos dirbtuvių buvo išmestas 

Antanas Gustaitis prie savo lėktuvų
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į kiemą. Ten jis ilgokai stovėjo, kol buvo išmontuotas, pakrautas ant 
geležinkelio platformos ir išgabentas nežinoma kryptimi. Liko tik pri-
siminimai.

Sovietų komisarai bandė „prijaukinti“ Antaną Gustaitį, kalbino 
jį važiuoti į Rusiją konstruoti lėktuvų. Kai Antanas atsisakė, komisa-
rai tik šyptelėjo su atvira ironija. Nuo tol buvo sekamas kiekvienas jo 
žingsnis.

1941 m. sausio 1 d. Antanas Gustaitis dėl „etatų mažinimo“ buvo 
atleistas iš Lietuvos kariuomenės. Jis įsidarbino VDU Statybos fakul-
teto dėstytoju, docentu. Prasidėjus masiniams trėmimams, nusprendė 
trauktis iš Lietuvos. 1941 m. pradžioje sutvarkė savo žmonai ir duk-
roms repatrijavimo į Vokietiją dokumentus. Pats leidimo išvykti ne-
gavo. Stengėsi dėl JAV vizos, bet veltui. Tuomet Lietuvos aviacijos 
generolas nusprendė iš Lietuvos pasitraukti nelegaliai.

Jam padėti pažadėjo vokiečių organizacijos Lietuvoje „Kulturver-
band“ vadovas ir žvalgybos rezidentas Richardas Kosmanas (vokie-
čių okupacijos metais jis buvo Kauno SS oberšturmfiureris). Per sieną 
Gustaitį turėjo pervesti trys Mockavos ir Mockų kaimo gyventojai: 
Jonas ir Vytautas Prabuliai ir Vincas Anza.

Viskas vyko taip. 1941 m. kovo 4 d. aviacijos generolas, Jono Pra-
bulio lydimas, traukiniu išvyksta iš Kauno į Alytų. Šeštokuose Gus-
taičio laukia rogėmis atvykęs V. Prabulis ir V. Anza. Pusė kilometro už 
Šeštokų geležinkelio stoties roges sustabdo sovietų pasieniečiai. Gus-
taitis pasileidžia bėgti. Pasigirsta šūviai. Gustaitis pasiduoda. Tą pačią 
dieną jis su sulaikytais broliais Prabuliais ir Anza nugabenamas į Kau-
no kalėjimą. Po kelių dienų, kovo 7-ąją, NKGb komisaro V. Merkulo-
vo įsakymu su specialia palyda Antanas Gustaitis išvežamas tardyti  
į Maskvą. Čia jis uždaromas į butyrkų kalėjimą. Prasideda tardymai, 
kurie trukdavo po 8–10 valandų be pertraukos.

1941 m. birželio 22 d. rytą vokiečiai užpuola Sovietų Sąjun-
gą. Prieš SSRS sutelkia 170 divizijų ir dvi brigadas, kuriose buvo  
2,680 mln. karių, 37 500 pabūklų ir minosvaidžių, 1475 naujus tankus 
Kb ir T-34, 1540 karinių lėktuvų. Vokietijos puolimas Raudonajai ar-
mijai yra netikėtas. beveik visi jos lėktuvai, dislokuoti artimiausiuose 
aerodromuose, subombarduoti net nepakilę.

birželio 27 d. Antanui Gustaičiui pateikiamas kaltinimas šnipi-
nėjimu vokiečių žvalgybos naudai. Jis kaltinamas aktyvia veikla ku-
riant antisovietinį pogrindinį centrą, Lietuvos laisvės komitetą. Žiau-
rių tardymų palaužtas, teisme Gustaitis atsisako tarti paskutinį žodį.  
1941 m. liepos 7 d. sovietų Aukščiausiojo Teismo karinės kolegijos 
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uždarajame posėdyje jis nuteisiamas mirties bausme. 1941 m. spalio 
16 d. sušaudytas butyrkų kalėjime.

Antano Gustaičio atminimo išsaugojimas

Lietuvos karo aviacijos viršininkas generolas Antanas Gustai-
tis ilgam laikui buvo užmirštas. Apie jo likimą nežinojo net tuo metu 
Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenusios jo žmona bei dukros.  
1968 m. dukra Rasa gavo žinią iš Amerikos Raudonojo Kryžiaus, kad 
jos tėvelis 1941 m. spalio 16 d. mirė.

1988 m. LSSR Aviacijos sporto federacija prašė SSRS generalinio 
prokuroro patikrinti, ar 1941 metais Gustaitis buvo teisėtai nuteistas. 
1990 m. balandžio 26 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiasis Teismas 
Antaną Gustaitį reabilitavo.

Aviacijos generolas nepriklausomoje Lietuvoje neliko užmirštas. 
1998 m. Lietuvos paštas į apyvartą išleido du jam skirtus pašto žen-
klus (dail. Gediminas Pempė) ir voką (dail. Antanas R. Šakalys), ku-
rie Kauno centriniame pašte buvo žymimi specialiu pirmosios dienos 
antspaudu. Algirdas Gamziukas parašė knygą „Antanas Norėjo būti 
Ore“ (Vilnius, 1997). Jo gimimo 100-mečiui Lietuvos televizija sukūrė 
dokumentinį filmą „ANbO“. Rež. bronius Talačka. Jo tėviškėje tais 
pačiais metais buvo pastatytas simbolinis paminklas. 2010 m. įsteigtas 
Antano Gustaičio medalis (pagal Gyčio Ramoškos projektą), skirtas 
pagerbti didžiojo Lietuvos aviatoriaus atminimą ir pažymėti asmenis, 
nusipelniusius ugdant Lietuvos aviaciją.
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MARIUS TALUTIS

VySKUPO VINCENTO bORISEVIČIUS  
SĄSAJOS SU SŪDUVOS KRAŠTU

Įžanga

2018 m. lapkričio 16 dieną, kai buvo minima Aušros Vartų  
Švč. Mergelės Marijos liturginė iškilmė, Telšiuose įvyko ypatingas 
istorinis renginys, kuriame dalyvavo vyskupas ordinaras Kęstutis 
Kėvalas, kunigai ir pasauliečiai – buvo pabaigtas Telšių vyskupo ir 
kankinio beatifikacijos proceso diecezinis lygmuo. Pagal bažnyčios 
teisės reikalavimus surinkta, sutvarkyta, užantspauduota vyskupo ir 
kankinio Vincento borisevičiaus byla su gausia biografine medžiaga 
buvo perduota į Šventųjų skelbimo kongregaciją Vatikane. 

Kad Vyskupas Vincentas borisevičius būtų iškeltas į altoriaus 
garbę, Telšių vyskupijoje imta rūpintis nuo 1990 metų. Pirmoji prie-
žastis, paskatinusi vyskupą Vincentą kelti į šventųjų gretas, buvo jo 
aiški kankinystė dėl tikėjimo Kristumi. Jis 1946 m. vasario 5 d. buvo 
suimtas ir įkalintas Vilniaus KGb rūmų rūsiuose. Prieš tai vyskupui 
primygtinai buvo siūloma bendradarbiauti su okupacinėmis bolševi-
kų pajėgomis, pateikti savo įžvalgas, informaciją apie vieną ar kitą 
dvasininką, tačiau vyskupas griežtai atsisakė tai daryti. Ši didvyriška 
borisevičiaus laikysena tapo pagrindine mirties nuosprendžio prie-
žastimi, nepaisant to, kad jis jau seniai kėlė problemų okupacinei so-
vietų valdžiai. KGb kalėjime vyskupas buvo tardomas, nuteistas mir-
ties bausme ir tų pačių metų lapkričio 18 d. nužudytas – sušaudytas. 
Vyskupą šūviu į pakaušį nužudė sadistiniu žiaurumu pagarsėjęs KGb 
budelis borisas Prikazčikovas, kuris vėliau jau nebešaudė nuteistųjų, 
o juos tiesiog sadistiškai uždaužydavo kirviu ar plaktuku. Vincentas 
borisevičius yra pirmasis Lietuvos vyskupas, miręs kaip kankinys. 
Nukankindama didelį autoritetą turintį vyskupą borisevičių, sovietų 
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valdžia norėjo įbauginti katalikų dvasininki-
ją – suprask, jiems nėra jokių kliūčių ir jokių 
autoritetų. Deja, tai neišgąsdino dvasininkų ir 
dauguma jų liko ištikimi Dievui, bažnyčiai ir 
Tėvynei. Nužudytojo vyskupo Vincento kūnas 
buvo užkastas masinėje kapavietėje Tuskulėnų 
parke. Ilgą laiką nebuvo žinoma kapavietė ir tik 
1994 metais Tuskulėnuose buvo pradėta ieškoti 
jo palaikų. Palaikai surasti 1999 metais ir iškil-
mingai palaidoti Telšių katedroje, tais pačiais 
metais vyskupas Vincentas buvo apdovanotas 
Vyčio Kryžiaus ordinu už laisvės kovą.

Antroji priežastis, skatinusi pradėti vysku-
po Vincento šventumo bylą, buvo jo meilė arti-
mui ir darbai, kuriuos vyskupas dėl šios meilės 
darė nuo pačios jaunystės. Kristaus Evangelijos 
įkvėptas jis kilniaširdiškai dalinosi savo gėry-
bėmis su varguoliais, atliko įvairius darbus, 
demonstruojančius meilę artimui, nacių okupaci-
jos metais gelbėjo žydus, o bolševikų okupacijos metu – visapusiškai 
rėmė Lietuvos partizanus. Jis pirmiausia žvelgdavo į žmogaus širdį,  
į jo gyvenimo poreikius, o ne į žmogaus priklausomybę vienai ar ki-
tai tautai, ar ideologijai. Pasakojama, jog, jei jis žiemos metu išeidavo  
į miestą su pirštinėmis, tai visuomet grįždavo be jų – tiesiog atiduoda-
vo varguoliams. Vyskupo veikla, susijusi su meile artimui, primena jo 
vardo šventojo globėjo šv. Vincento Pauliečio gailestingumo darbus. 
Pavyzdžiui, kai 1933 metais vyskupas Teofilius Matulionis drauge su 
kitais kaliniais buvo paleistas iš bolševikinės Rusijos kalėjimo, greitai 
apsilankė Telšiuose, kur tuo metu prelatas borisevičius ėjo kunigų se-
minarijos rektoriaus pareigas. Pamatęs, kad grįžęs vyskupas neturi net 
baltinių, borisevičius atidavė Teofiliui visus savo baltinius. Pasidalijo 
baltiniais, o vėliau teko abiem ir kankinyste dalintis. 2003 metais, jau 
po mirties, vyskupas Vincentas apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo 
kryžiumi. 

Gimtinė bebrininkuose

Vyskupas Vincentas yra tikras Sūduvos krašto sūnus, jo tėvai ir 
seneliai gyveno šioje žemėje. Šis kraštas Lietuvai davė daug iškilių 
veikėjų. Gabūs ir išsilavinę, Tėvynės meilės vedami šios žemės vaikai 
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kūrė XX amžiaus Nepriklausomą Lietuvą su jos pilietiška, katalikiš-
ka, išsilavinusia visuomene. Vincentas borisevičius gimė 1887 metais, 
lapkričio 23 dieną, bebrininkų kaime, Paežerių valsčiuje (Marijampo-
lės raj.), Šunskų parapijoje, Augustino borisevičiaus ir Marijos Rū-
gieniūtės šeimoje. Šeima ūkininkavo, turėjo apie 30 ha žemės, buvo 
labai darbštūs, pasitūrintys žmonės. Vyskupas Vincentas pakrikštytas 
Šunskų šv. Marijos Magdalietės bažnyčioje. Šeimoje gimė 15 vaikų, 
užaugo – 9 vaikai. Vyresnis Vincento brolis Kazimieras borisevičius 
(1884–1920) taip pat tapo kunigu, studijavo Seinų kunigų semina-
rijoje, bet, deja, jaunas mirė, palaidotas Šunskų kapinėse. Pradžios 
mokslus vienerius metus Vincentas ėjo Gudelių pradžios mokykloje, o 
vėliau – Šunskų pradžios mokykloje. Vincento borisevičiaus sprendi-
mui tapti kunigu didelę įtaką padarė šeimoje puoselėtos krikščioniškos 
vertybės ir gražus Šunskų klebono Vincento Natkevičiaus kunigiškos 
tarnystės pavyzdys. 

Vėlesnes studijas Vincentas drauge su savo broliu Kazimieru 
tęsė Peterburgo šventosios Kotrynos katalikiškoje gimnazijoje, kuri 
pasižymėjo griežta disciplina ir katalikišku ugdymu. Šioje mokykloje 
Vincentas išmoko, kaip planuoti laiką, tinkamai panaudoti kiekvieną 
minutę, metodiškai dirbti; šias pamokas jis išmoko visam gyvenimui.

Vincentas įkūnijo turbūt gražiausias ir geriausias Sūduvos krašto 
žmonių savybes. Jis buvo ne tik labai gabus, bet ir apdovanotas gra-
žia išvaizda. Visą gyvenimą atrodė jaunas, buvo smulkių veido bruo-
žų, gana vešlių tamsių antakių, po jais spindėjo meilumo pilnos akys. 
Veidą visada puošė maloni šypsena. Malonus, mielas, draugiškas, nie-
kada neparodęs kokio nors nepasitenkinimo. Tai buvo reto nuoširdumo 
žmogus be jokios puikybės, kaip tikras sūduvietis teisingas, sąžiningas 
ir darbštus. Nors kunigas, o vėliau ir vyskupas, Vincentas kentėjo nuo 
nemigos, tai, nors ir nemiegojęs visą naktį, pavargęs, būdavo malonus 
ir geras. Net ir užėmęs aukštas pareigas bažnytinėje hierarchijoje, jis 
išliko visiems prieinamas,  paprastas, tėviškas ganytojas, atrodė, kad 
jis tiesiog nemoka būti išdidus. 

Studijos Seinų kunigų seminarijoje

Puikiais pažymiais pabaigęs gimnaziją Peterburge, Vincen-
tas kartu su savo broliu Kazimieru nusprendė siekti kunigystės ir  
1903 metais įstojo į Seinų kunigų seminariją. Seinuose neseniai buvo 
miręs vyskupas Antanas baranauskas (1902 m.), vyskupiją valdė pre-
latas Juozapas Antanavičius, seminarijai vadovavo prelatas Vincentas 

MARIUS TALUTIS



355

blaževičius, jai didelę įtaką darė kunigas Romualdas Jalbžykovskis. 
Seminarijoje Vincentas gerai elgėsi, buvo gabus mokslui ir gyveno 
malda. Studijuodamas Seinuose susipažino su lietuviška veikla, savo 
tėviškėje platino „Šaltinį“. Seminariją baigė 1909 metais, būdamas la-
bai jaunas. Kaip nepaprastai gabus ir darbštus klierikas, Vincentas dar 
iki šventimų buvo išsiųstas studijuoti į Fribūro universitetą Šveicarijo-
je, ir ten gavo teologijos licenciato laipsnį. 1910 m. gegužės 29 d. buvo 
įšventintas į kunigus. Dėl sunkokų gyvenimo sąlygų pašlijus sveika-
tai, kun. Vincentas borisevičius turėjo nutraukti mokslus — atsisakyti 
doktorato ir grįžti į Lietuvą. be gimtosios lietuvių, mokėjo rusų, vokie-
čių, lotynų ir lenkų kalbas. 

Vikaro ir kapeliono tarnystė Kalvarijoje

Nuo 1913 metų balandžio mėnesio iki 1915 metų kunigas Vincen-
tas borisevičius atliko pastoracinę tarnystę Suvalkų Kalvarijos para-
pijoje – tai pirmoji jo tarnystės vieta. buvo parapijos vikaru ir kalėjimo 
kapelionu. Uolus ir darbštus kun. V. borisevičius iš širdies ėmėsi para-
pijos darbo. Jo pareigingumas lankant kalinius, šeimas, ugdant žmonių 
religinį ir dorovinį gyvenimą buvo plačiai žinomas. Parapijiečiai greit 
pamilo savo jaunąjį kunigą, ir žmonės važiavo iš plačios apylinkės jo 
pamokslų klausytis. Kun. V. borisevičiaus pamokslai nebuvo vien žo-
džiai, jie buvo įkvėpti gyvenimo, persunkto krikščioniška meile žmo-
nėms. Todėl caro valdžia nuo pat pradžios žiūrėjo į jį su nemažu įtari-
mu. ypač dėl to, kad buvo studijavęs užsienyje, jiems kunigas atrodė 
nepatikimas. Caro valdžiai nepatiko plačiai išvystyta jo veikla katalikų 
organizacijose, todėl, kilus Pirmajam pasauliniam karui, kunigui tuo-
jau buvo pasiūlyta išsikelti į Rusiją, tikinant, kad karo metu jam ten 
būsią saugiau. Nebeliko kun. Vincentui ką daryti, kaip tik paklusti, 
todėl jis drauge su savo tėvu, broliu, seserimis nuvyko į Minską. 

Gimnazijos kapeliono ir seminarijos profesoriaus tarnystė  
Marijampolėje ir Gižuose

Praėjus Pirmajam pasauliniam karui, 1918 m. kunigas Vincentas 
grįžo į Lietuvą ir buvo paskirtas Marijampolės „Žiburio“ gimnazijos 
kapelionu, o nuo 1922 iki 1926 metų buvo Seinų kunigų seminarijos, 
kuri veikė jau Gižuose, profesorius, dėstė moralinę ir pastoralinę teo-
logiją. Dirbdamas mokykloje jis uoliai mokė jaunimą katalikų tikėjimo 
pagrindų, krikščioniškos doros, organizavo ateitininkų, eucharistie-
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čių sąjungų veiklą. Dar darbuodamasis 
Minske jis aktyviai įsijungė į Krikščionių 
demokratų partijos veiklą, todėl gyven-
damas Marijampolėje kaip šios partijos 
atstovas priklausė miesto tarybai, kurį 
laiką buvo miesto tarybos pirmininku. 
Važinėjo po apylinkes skaitydamas pas-
kaitas įvairiomis tautinėmis, religinėmis, 
visuomeninėmis temomis, parapijose 
steigė knygynėlius, bibliotekas, rinko 
lėšas vargšams. Marijampolėje įsteigus 
realinę gimnaziją, buvo paskirtas jos ka-
pelionu, kur savo pareigas atliko taip pat 
uoliai ir su pasišventimu, nepaisydamas 
iš ateistų pusės kylančio pasipriešinimo,  
o kartais net ir pavojaus gyvybei. 

Tik ketverius metus dėstydamas 
Seinų kunigų seminarijoje Gižuose, jis 
pasižymėjo tuo, kaip gerai išmanė savo 
mokslines sritis, moralinę ir pastoracinę 

teologiją, nes buvo baigęs puikias studijas Šveicarijoje. Kitaip nei kiti 
dėstytojai, kunigas profesorius Vincentas ne skaitydavo, o gyvai kal-
bėdavo, savo dėstymą iliustruodamas praktiniais pavyzdžiais. Semi-
narijoje jis buvo šventos kunigystės, tėviškos ir dosnios širdies pavyz-
dys visiems klierikams. Auklėtiniai matydavo kunigą Vincentą dažnai 
panirusį maldoje, visuomet susikaupusį, tačiau artimą paprastam 
žmogui. Kadangi buvo linkęs į visuomeninę veiklą, jis neapsiribojo 
tik kunigų formacijos reikalais, bet dirbo Gižų parapijos katalikiškose 
organizacijose: pavasarininkuose, Katalikių moterų draugijoje, baž-
nytinėse brolijose. Per adventą ir gavėnią parapijose vesdavo rekolek-
cijas. Nors ir neprivalėjo, tai iš didžiulio kunigiško uolumo skaitė daug 
paskaitų organizacijų susirinkimuose, suvažiavimuose, kongresuose. 
Jo visuomeninė veikla buvo ypač nukreipta  į tai, kad Lietuva būtų 
atkurta ir žmonės šviečiami.

20 metų veiklos Telšiuose

1926 m. popiežius Pijus XI įkūrė bažnytinę Lietuvos provinciją, 
naujai paskirto Telšių vyskupo Justino Staugaičio kviečiamas kuni-
gas Vincentas atvyko darbuotis į Žemaitijos sostinę – Telšius. Ten 
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jam kraštietis vyskupas Justinas Staugaitis pa-
vedė kurijos kanclerio pareigas. 1927 m. įsteigus 
Telšių kunigų seminariją, tapo jos rektoriumi.  
1927–1940 m. dirbo Telšių kunigų seminarijos 
profesoriumi ir rektoriumi. Aktyviai dalyvavo 
Lietuvių katalikų mokslo akademijos veikloje. Mo-
kėjo lotynų, lenkų, rusų ir vokiečių kalbas. ben-
dradarbiavo katalikiškoje spaudoje. Jo straipsniai 
išspausdinti „Ateityje“, „Tiesos kelyje“, „Žemai-
čių prieteliuje“.

1940 m. popiežiaus Pijaus XII sprendimu pre-
latas Vincentas borisevičius buvo paskirtas Telšių 
vyskupo pagalbininku. Vyskupu konsekruotas 
1940 m. kovo 10 d. Telšių katedroje. Jį konsekra-
vo Telšių vyskupas Justinas Staugaitis, Panevėžio 
vyskupas Kazimieras Paltarokas ir Kaišiadorių 
vyskupas Juozapas Kukta. Po vyskupo Staugaičio 
mirties 1944 m. pavasarį tapo Telšių vyskupu or-
dinaru, 1946 metais areštuotas okupantų sovietų 
valdžios. 

Išvados

Remdamiesi pateiktais vyskupo ir kankinio Vincento borisevi-
čiaus gyvenimo faktais, galime teigti, kad jis buvo stipriai susijęs su 
Sūduvos kraštu ne tik dėl savo prigimties, bet ir kunigiškos veiklos. 
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Vysk. Vincento borisevičiaus bereljefas 
Telšių katedros duryse

Vyskupas Vincentas borisevičius NKGb kalėjime. 1646 m.



358

Kilęs iš žemdirbių šeimos, jis perėmė lietuviško Sūduvos kaimo gyve-
nimo tradicijų turtingumą ir grožį, šiam kraštui būdingą darbštumą ir 
atsakomybę. Asketiškas savo poreikiams, jis pasižymėjo didžiu dosnu-
mu ir rūpindavosi kitais žmonėmis, nepaisydamas tautybės ar religijų 
skirtumų. Kadangi žmogui darant gyvenimo pasirinkimus ypatingą 
reikšmę turi tos vietos ir tos aplinkybės, kurios darė įtaką gyvenimo 
ar studijų pradžioje, todėl galime drąsiai tvirtinti, kad vyskupo Vin-
cento tarnystę visuomet lydėjo jo gimtojo kaimo ir Seinų seminarijos 
padaryta įtaka bei formacija. 

Kaip tikras didvyris jis atidavė savo gyvenimą Dievui ir Lietuvos 
ateičiai. Greitai sulauksime tos dienos, kada kreipsimės į jį: „Palaimin-
tasis vyskupe ir kankiny Vincentai – melski už mus“. 
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STRESZCZENIA ARTyKUłÓW

JAĆWIEŻ W LAbIRyNTACH CZASU

Zdzisław Zaborowski
GRODZISKO W POSEJNELACH 

Obiekt jest rozległy i zewsząd otoczony wodami i bagnami,  
z tego też względu posiada znakomite walory obronne. Wzgórze gro-
dziska porośnięte jest obecnie lasem i ma powierzchnię około dwóch 
hektarów. Grodzisko składa się z sześciu płaszczyzn-tarasów, któ-
re zostały sztucznie wyrównane i ograniczone krawędziami wałów 
ziemnych. Największy taras ma powierzchnię aż 75 arów. Najwyższa 
cześć obiektu (majdan grodziska) oddzielona jest od podgrodzia suchą 
fosą o długości około 60 metrów i szerokości 15 metrów. Majdan jest  
w przybliżeniu trójkątny o wymiarach 30 x 34 m. Wał majdanu zo-
stał przekopany przez Jerzego Antoniewicza w 1969 roku. Znalazł 
on ślady podwójnej palisady z okresu średniowiecza, a poniżej – po-
zostałości starszego wału przekładkowego z wczesnej epoki żelaza  
(II–III wiek p.n.e.). Wiek najstarszej fazy osadniczej określono na pod-
stawie obecności tzw. ceramiki sztrychowanej (gliniane skorupy naczyń), 
która była charakterystyczna dla tego regionu we wczesnej epoce żelaza. 
Niestety badania archeologiczne grodziska dotyczyły tylko wału majda-
nu obronnego i nie były później kontynuowane.

Główna brama do grodu znajdowała się od strony południo-
wo-zachodniej. Prowadził do niej drewniany most o długości około  
50 metrów ponad wodami rzeki Sejny (Marychy). Kilkadziesiąt metrów 
dalej rozciągała się jedna z kilku osad otwartych. 

Każdy z tarasów podgrodzia posiadał wał ziemny zwieńczo-
ny palisadą. Kolejne rzędy palisady skutecznie zabezpieczały gród  
od strony południowo-zachodniej, która była mniej stroma, i przez  
to najbardziej podatna na potencjalny atak wroga.

Obecność ceramiki sztrychowanej wskazuje, ze pierwsi osadnicy po-
jawili się w Posejnelach już kilka stuleci przed naszą erą i byli bałtami.  
W tym samym czasie zaczęły też funkcjonować podobne ośrodki osad-
nicze w Osinkach i Szurpiłach koło Suwałk, Żubronajciach koło Wigier 
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oraz w Rudaminie (Rudamina) i Werstominach (Verstaminai) koło łoź-
dziej (Lazdijai). Oznacza to, że Posejnele należały do głównych centrów 
osadniczych regionu. Świadczy o tym nie tylko wielkość grodziska, ale 
również obecność licznych osad w najbliższej okolicy.

Zdzisław Zaborowski
JENORAJŚCIE – OSTATNI KONIEC ŚWIATA 

Jenorajście – to mała wieś położona nieco na zachód od granicz-
nego jeziora Gaładuś. Historia wsi sięga daleko w przeszłość, któ-
rej świadectwem jest wzgórze o wyglądzie charakterystycznym dla  
jaćwieskiego grodziska średniowiecznego. Góra Piliakalnis widnieje  
w południowej części zabagnionej doliny rzeki Duś, tuż za zabudowa-
niami stodoły i chlewni byłego PGR-u. Wzgórze to swoją sztuczną for-
mą zdecydowanie wyróżnia się w krajobrazie. Przypomina kopiec lub  
średniowieczny kurhan grzebalny, co wskazuje, że góra jest pozostało-
ścią dawnego grodziska, a nie skutkiem jakichś działań gospodarczych 
byłego PGR-u. Wysokość i położenie wzgórza nadają mu naturalne wa-
lory obronne. Zwraca też uwagę obecność dobrze zachowanego, choć 
płytkiego wału, skośnie opasującego wzgórze od strony zachodniej aż po 
koronę wzniesienia. Dla wprawnego oka widoczne są także ślady dwóch 
kolejnych wałów. Ich regularny przebieg sugeruje obecność kilku rzędów 
płotów palisadowych otaczających koronę wzgórza – majdan grodu. Naj-
wyższa część majdanu zajmowała powierzchnię zaledwie kilku arów, ale 
jego niższa płaszczyzna była dwukrotnie większa. 

W najwyższym miejscu majdanu stała prawdopodobnie jakaś drew-
niana konstrukcja obronna (wieża) o podstawie kwadratowej wzmoc-
niona kamieniami. Dwa tarasy majdanu otoczone były kilkoma rzędami 
palisady wykonanej z zaostrzonych drewnianych kołów. była to typowa 
konstrukcja dla jaćwieskich obiektów obronnych z wczesnego średnio-
wiecza, zaliczanych z powodu niedużych rozmiarów do tzw. grodów mi-
niaturowych.

Na podstawie wiedzy i badań podobnych obiektów w na-
szym regionie można wnioskować, że we wczesnym średniowieczu  
(VII-XIV w.) w dzisiejszym Jenorajściu znajdowała się wieś jaćwie-
ska, a właściwie dainawska, ponieważ tak zwano odłam plemie-
nia Jaćwingów mieszkających nad Gaładusiem. Wieś mogła liczyć  
30-50 mieszkańców tworzących grupę rodową. Przybyli oni zapew-
ne z okolic dużego ośrodka osadniczego z potężnym grodem w Ruda-
minie położonym w pobliżu dzisiejszych łoździej (Lazdijai). W tam-
tych czasach to właśnie Rudamina była głównym miejscem, z którego 
rozprzestrzeniało się osadnictwo w kierunku jeziora Duś na wschodzie  
i Gaładuś na zachodzie.
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Z okolic jeziora Gaładuś znane są dotychczas tylko dwie osa-
dy z obiektami grodowymi położone w miejscowościach buniškiai  
i Ūdininkai po wschodniej stronie jeziora. Na zachód od jeziora Gaładuś 
takich osad dotąd nie stwierdzono. Osada Jenorajście stanowiłaby zatem 
ważny krok w uzupełnieniu wiedzy na temat zasięgu osadnictwa dainaw-
skiego w rejonie jeziora Gaładuś.  

Gintaras Lučinskas
ZNALEZISKA MONET RZyMSKICH W DZUKII

Monety stanowią najważniejsze źródło wiedzy o historii numizma-
tyki i gospodarki. Z zakodowanych w nich informacji często korzysta ar-
cheologia i inne dziedziny nauki. Mimo to znaleziska monet jako ważne 
źródło historyczne zostały docenione dość późno. Najpierw skarby monet 
stały się przedmiotem prawa. Pierwsze wzmianki o takich znaleziskach 
pochodzą z wydanego w 1566 roku II statutu litewskiego.

W ponad czterdziestu dzukijskich miejscowościach znaleziono 
monety z różnych krajów datowane na lata 1392-1799. W niniejszym 
artykule zostały opisane wyłącznie znaleziska monet pochodzących  
z byłego Cesarstwa Rzymskiego.

Sporządzone w 1931 r. przez archeologa Petrasa Tarasenkę opisy 
miejscowości powiatu olickiego (Alytus) zawierają wzmianki dwóch 
miejsc, w których znajdowano rzymskie monety.

1937 r. w gazecie „Lietuvos aidas” („Echo Litwy”) zamieszczo-
no informację, że w miejscowości Punia znaleziono monety rzymskie  
z IV w.

Publikacja Muzeum Narodowego Litwy „Numizmati-
ka” („Numizmatyka”) z 2000 r. zawiera wzmiankę, iż w latach 
1930-1935 podczas prac polowych w miejscowości Mankūnai, 
powiat olicki, gmina Mirosław (Miroslavas), znaleziono mo-
siężną monetę rzymską. Jej posiadaczem został J. Juravičius – krajo-
znawca, były przewodniczący kołchozu „Saulė” („Słońce”). W 1985 r.  
J. Juravičius przekazał monetę do muzeum. Znaleziony w Mankūnai pie-
niążek to sestercja Marka Aureliusza (161-180 r.).

Znaleziska monet rzymskich w Zaniemeniu świadczą o dużym zna-
czeniu Niemna jako szlaku komunikacyjnego. Monety rzymskie drogą 
rzeczną do Zaniemenia wędrowały prawdopodobnie z Litwy Zachodniej, 
której ludność utrzymywała bliskie stosunki z prowincjami imperium 
rzymskiego.

Znalezisko w Mankūnai jest cenne również z innego względu. Uzu-
pełnia ono wiedzę o osadnictwie na Zaniemeniu w pierwszych wiekach 
n.e. Można przypuszczać, że w owym okresie w okolicach Mirosławia 
znajdowała się dotychczas przez archeologów nieodkryta osada.



362

W publikacji zostały zamieszczone również wspomnienia ko-
lekcjonera J. Juravičiusa „Marek Aureliusz zabiera mnie na studia”,  
w których opisał, jak dzięki rzymskiej monecie stał się studentem Uni-
wersytetu Wileńskiego.

Jonas Juravičius
W POSZUKIWANIU JAĆWIESKICH ŚLADÓW NA bIAłORUSI 

Autor artykułu zaprasza na poszukiwania śladów miejsc nie-
gdyś zamieszkanych przez Jaćwingów. Podczas zwiedzania muzeum  
w zamku Stefana batorego w Grodnie przewodnicy w pierwszej kolejności 
informują, że pierwszymi mieszkańcami Grodna byli Jaćwingowie. 

W 1897 roku carska Rosja przeprowadziła pierwszy powszechny 
spis ludności. 30 000 mieszkańców guberni grodzieńskiej określiło siebie 
jako Jaćwingów. Na południe od Grodna, w rejonach świsłockim i wołko-
wyskim, autor artykułu napotkał cztery miejscowości o nazwach wywo-
dzących się od etnonimu Jaćwing.  

W starych archiwach, znajdujących się na terenie obecnego obwo-
du brzeskiego, V. Kamuntavičienė natrafiła na informację, że w XVII w. 
część ludności zamieszkującej tamte tereny nie wyznawała wiary katolic-
kiej ani prawosławnej. Ludność ta określała się „Starą Litwą”. Uważa się, 
że były to jaćwieskie wsie. 

Podczas zbierania materiałów na temat miejscowości Jurewicze (Ju-
ravičiai) na białorusi autor artykułu natknął się tylko na jedną wzmian-
kę o Jaćwingach: „Pod rządami księcia Włodzimierza w Rusi Kijowskiej  
w 983 r. miała miejsce wyprawa, podczas której została zaatakowana lud-
ność znad bugu oraz Jaćwingowie.”

Przed kilkoma laty autor artykułu przeczytał książkę biało-
ruskiego historyka Vladimira Isajenki ,,Jurewicze znad Prype-
ci” („Juravičiai prie Pripetės”). Zaintrygowany tytułem publi-
kacji zainicjował korespondencję z dyrektorką szkoły średniej  
w Jurewiczach Aną Chomenkovą. Wkrótce został zaproszony przez nią 
do złożenia wizyty w Jurewiczach. Zapewniono mu przewodnika i godne  
zwiedzenia miejsca.

OKIEM LINGWISTy

Jūratė Čirūnaitė
IMIONA ORAZ ANTROPONIMy LITEWSKIE bOJARÓW 
POWIATU GRODZIEŃSKIEGO W 1565 ROKU

W artykule zanalizowano imiona bojarów grodzieńskich – mę-
skie i żeńskie – oraz antroponimy bałtyckie (najprawdopodobniej li-
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tewskie) wyekscerpowane ze spisu wojsk Wielkiego Księstwa Litew-
skiego z 1565 r. Imiona męskie i żeńskie podzielono na chrześcijańskie 
i niechrześcijańskie. Podano wszystkie zarejestrowane kanoniczne  
i ludowe formy imion chrześcijańskich, odnotowano również przypadki 
wschodniego i zachodniego ich zapisu; przytoczono znajdujące się w ba-
danym rejestrze imiona charakterystyczne wyłącznie dla osób wyznania 
rzymskokatolickiego bądź wyłącznie dla osób prawosławnych, wiążąc je 
z przynależnością ich nosicieli do litewskiej lub rusińskiej grupy etnicz-
nej. W artykule zostały wymienione i sklasyfikowane elementy bałtyc-
kie (najprawdopodobniej litewskie) w badanej toponimii i antroponimii, 
szczególną uwagę poświęcając nazwom osobowym, zawierającym rdzeń 
Eismont- i Eismontovič-. Antroponimy litewskie zostały podzielone na 
antroponimy dwuczłonowe, formy skrócone, powstałe od antroponimów 
dwuczłonowych, derywaty sufiksalne utworzone od antroponimów dwu-
członowych, litewskie apellatywa oraz derywaty sufiksalne z litewskim 
sufiksem. Litewskie nazwy osobowe wskazują, że ich nosiciele byli Litwi-
nami lub mieli litewskie pochodzenie. 

Vilija Ragaišienė
ObRAZ CZłOWIEKA W „SłOWNIKU GWAR  
POłUDNIOWyCH DIALEKTU  
POłUDNIOWOAUKSZTAJCKIEGO”

W artykule autorka, opierając się na materiałach zebranych w „Słow-
niku gwar południowych dialektu południowoauksztajckiego” („Pietinių 
pietų aukštaičių šnektų žodynas”), przedstawia obraz mieszkańca tego 
areału językowego, tj. jego wygląd, cechy fizyczne, cechy charakteru  
i usposobienia, sytuację społeczną oraz relacje z otoczeniem.

W gwarach południowych dialektu południowoauksztajckiego lek-
semu człowiek używa się w trzech znaczeniach: 1) osoba (mężczyzna, 
kobieta, dziecko); 2) osoba danej narodowości; 3) małżonek żony, mąż. 
Najwięcej zdań dotyczy zapisów w pierwszym, tj. głównym znaczeniu 
tego wyrazu. Znaleziono niewiele przykładów obrazujących znaczenie 
drugie i trzecie.

W słowniku opisani zostali Dzukowie rejonu orańskiego (Varėna) 
oraz ich tajemniczy, harmonijny, spokojny, a zarazem dźwięczny, za-
skakujący i żywiołowy świat. Melodyjna, bogata w słownictwo  
i archaiczna gwara odzwierciedla światopogląd, obyczaje i życie codzien-
ne mówiących nią mieszkańców wsi rozrzuconych wśród lasów. 

Poprzez wnikliwą obserwację procesów gospodarczych i społecz-
nych oraz niekorzystnych trendów demograficznych autorzy słownika 
podejmują próbę przedstawienia obrazu ginącego starego, bezpiecznego 
świata i człowieka w obliczu zachodzących zmian. 
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Mieszkaniec areału obejmującego gwary południowe dialektu po-
łudniowoauksztajckiego, to człowiek dobry, serdeczny, otwarty, wesoły, 
dowcipny, pracowity i twórczy. W jego światopoglądzie stary mityczny 
świat przeplata się z tajemnicami wiary katolickiej i realiami współcze-
sności. Mimo zachodzących na świecie zmian, zaniku starych wartości 
oraz obyczajów mieszkaniec regionu gwar południowych dialektu połu-
dniowoauksztajckiego spogląda na świat optymistycznie.

Przeprowadzona analiza dowodzi, że „Słownik gwar południowych 
dialektu południowoauksztajckiego” należy uważać za tekst kulturowy, 
który przekazuje wiedzę o człowieku i jego otoczeniu, ujawnia zachodzą-
ce zmiany w życiu materialnym i duchowym.

Algis Uzdila
MAłA GEOGRAFIA – MIKROTOPINIMy OKOLIC PUŃSKA  
I SEJN 

Artykuł dotyczy drobnych obiektów geograficznych, zazwyczaj 
przynależących do poszczególnych gospodarstw. Wspomniane obiek-
ty – to przede wszystkim bagna, stawy, wzgórza, pagórki, góry, pola, 
gaiki, sośniaki, młodniki świerkowe, lasy, puszcze, doliny, łąki, wyżyny, 
jeziorka, zarośnięte jeziora, trzęsawiska, torfowiska, rowy i drogi. Stano-
wią one po części zachowany przez mieszkańców okolic Puńska, Smolan  
i Sejn, ale już zanikający zbiór mikrotoponimów. 

Jovita Nevulytė-Grėbliūnienė
DORObEK JęZyKOZNAWCZy JUOZASA VAINy Z PUŃSKA

W artykule omówiono materiały o charakterze językoznawczym, 
zebrane przez Juozasa Vainę (Józef Vaina), znanego wśród litewskiej 
enklawy w Polsce bardziej jako nauczyciela matematyki i fizyki, dzia-
łacza społecznego i etnografa (założyciela Muzeum Etnograficznego  
w Puńsku) oraz zbieracza folkloru litewskiego. Do prac o charak-
terze językoznawczym w tym przypadku należałoby zaliczyć kil-
kanaście artykułów, w których opisuje specyficzne cechy językowe 
gwary puńskiej, w tym fonetyczne i akcentuacyjne (np. asybilację, 
depalatalizację, palatalizację, prejotację czy prelabializację), morfolo-
giczne i składniowe (np. używanie formy illativus zamiast miejscow-
nika, formy deminutywne, odmianę czasownika, zapożyczenia itp.).  
W swoich artykułach J. Vaina porusza również problematykę, związa-
ną z etymologią toponimów i hydronimów oraz wpływami zachodnich 
bałtów na polskie gwary (Kurpie, Mazurzy). bardzo ważne z punk-
tu widzenia opisu i charakterystyki gwar litewskich z terenu Polski 
są dwa tomy książki „Nuo Punsko iki Seinų” („Od Puńska do Sejn”), 
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w których przedstawiony został zebrany przez niego materiał. Dzięki 
różnorodności przedstawionych w nich tekstów (piosenki, opowiada-
nia, legendy, przysłowia, powiedzenia, zagadki) można prześledzić nie 
tylko zachowane cechy fonetyczne i morfologiczne gwar litewskich  
z Polski, ale również w pewnym stopniu przeanalizować ich składnię. 
Na szczególną uwagę zasługują przygotowane przez Juozasa Vainę fiszki 
w imponującej liczbie około 6000 sztuk, na których skrupulatnie zapi-
sywał leksykę gwar puńskiej i sejneńskiej (rzeczowniki, przymiotniki, 
imiesłowy, czasowniki, przyimki, zaimki, liczebniki). Na tych kartkach 
notował nie tylko formy podstawowe poszczególnych części mowy, 
ale też podane informacje ilustrował licznymi przykładami (od 3 do 
7 zdań). Dodatkowo należy podkreślić, że w każdym wyrazie, także  
w zdaniach przykładowych, zaznaczał miejsce akcentu. Z powyż-
szych względów prace J. Vainy są niezwykle ważne dla badań doty-
czących gwar litewskich w Polsce. Ich wagę podkreśla dodatkowo fakt, 
że zebrane przez etnografa teksty i dane językowe pochodzą z okresu,  
w którym badania tychże gwar nie były zbyt popularne, dlatego mogą 
stanowić nader wartościowy materiał dla historyków języka lub badaczy 
kontaktów językowych.

Juozas Vaina
Z OPOWIADAŃ MIESZKAŃCÓW O WSI WIDUGIERy

W pierwszej części artykułu zostały przedstawione teksty ludowe 
zebrane przez Juozasa Vainę (Józef Vaina) we wsi Widugiery i zapisane 
gwarą dzukijską. W drugiej zaś części zawarto komentarze do tych tek-
stów i krótki opis wsi.

Nijolė birgelienė
IMIONA NADAWANE DZIECIOM W GMINIE PUŃSK  
NA PRZEłOMIE XX I XXI W. 

Celem niniejszego artykułu jest przegląd imion nadawanych dzie-
ciom na przełomie XX i XXI w. (w latach 1997-2017) na terenie gmi-
ny Puńsk. Do badań wykorzystano dane Urzędu Stanu Cywilnego  
w Puńsku dotyczące liczby urodzeń, zapisywania poszczególnych 
imion w aktach stanu cywilnego oraz informacje o dokonanych  
w nich zmianach w zakresie pisowni. Analiza wykazała, że w minionym 
okresie rejestr imion został wzbogacony zarówno o antroponimy żeń-
skie, jak i męskie o różnej etymologii. Obecnie badany system imienni-
czy jest swoistą kompilacją dwóch rejestrów – polskiego i litewskiego,  
w którym funkcjonują imiona bałtyckie, słowiańskie oraz zapożyczo-
ne z innych języków. Wśród imion żeńskich dominują imiona uniwer-
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salne, „ładnie brzmiące” również w innych językach. Imiona męskie 
wywodzą się głównie z tradycji chrześcijańskiej. W aktach urzędu sta-
nu cywilnego przybywa antroponimów litewskich, jednak ich liczba 
w poszczególnych latach jest różna i trudno tu mówić o konkretnych 
przyczynach. Można jednak dostrzec związek pomiędzy wyborem 
imienia (i jego zapisem) a postawą rodziców wobec rodzimej kultu-
ry i tradycji. Specyfika i pewne odrębności badanego rejestru wynikają  
z nakładających się na siebie trendów w modzie imienniczej, stanowiąc 
nową rzeczywistość, będącą odzwierciedleniem zarówno dwukulturo-
wości regionu, jak i globalizacji systemów imienniczych.

NA KRęTyCH ŚCIEŻKACH HISTORII

Kostas Leončikas
DZIAłALNOŚĆ bISKUPA MICHAłA FRANCISZKA 
KARPOWICZA W WIGRACH

Pierwszy biskup wigierski Michał Franciszek Karpowicz (Myko-
las Pranciškus Karpavičius) musiał zmierzyć się z wieloma problemami 
po tym, jak król pruski 19 stycznia 1797 r. podpisał jego nominację na 
stanowisko biskupa w nowo utworzonej diecezji wigierskiej.

Rząd pruski miał dużo zastrzeżeń względem tekstu przysięgi, którą 
nowo powołany biskup M. F. Karpowicz miał złożyć papieżowi. Kolidował 
on z zasadą suwerenności państwa pruskiego, dlatego też władze wszelki-
mi sposobami starały się nie dopuścić do złożenia przysięgi według tekstu 
papieskiego.

W wyznaczonym terminie, tj. 9-11 lipca 1800 r., odbyło się przeka-
zanie klasztoru kamedułów nowej diecezji wigierskiej, podpisanie aktu 
erekcyjnego i objęcie katedry. Pieczę nad przebiegiem ceremonii sprawo-
wał delegowany przez biskupa płockiego Onufrego Kajetana Szembeka  
ks. Jan Klemens Gołaszewski. Władze pruskie reprezentował tajny radca 
królewski Justyn Jackstein. 

biskup posiadał dwa dość intratne probostwa. Pierwsze znajdowa-
ło się Grażyszkach (Gražiškiai) w pobliżu granicy pruskiej, drugie zaś  
w Prenach (Prienai) nad Niemnem.

Nową diecezję biskup M. F. Karpowicz organizował od podstaw. Naj-
bliższym współpracownikiem biskupa był wikariusz in spiritualibus i ofi-
cjał generalny części dawnej diecezji łuckiej ks. Jan Klemens Gołaszewski 
ze zgromadzenia księży misjonarzy, kanonik przemyski, prepozyt parafii 
Waniewo.

Rezydencja biskupa mieściła się w południowo-zachodnim narożu 
zespołu klasztornego kamedułów. Obecnie w tym miejscu znajduje się 
tzw. Dom Królewski, odbudowany po II wojnie światowej. Na począt-
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ku XIX w. wybudował go M. F. Karpowicz. W budynku przeznaczonym 
dla gości, w którym obecnie jest kaplica kanclerska, znajdował się szpital  
i mieszkanie proboszcza. Nowy gospodarz przebudował wnętrze kościo-
ła, podniesionego do rangi katedry. W celu powiększenia części prezbite-
rialnej przesunięto ołtarz główny ku ścianie wschodniej i zlikwidowano 
dawny chór zakonny. Przy ścianie elewacji frontowej wybudowano chór 
muzyczny, występujący na nawę.

Od początku utworzenia diecezji wigierskiej w parafiach brako-
wało księży. Znaczna ich część, nie chcąc pozostać w Prusach, wyje-
chała do swoich rodzimych diecezji znajdujących się poza granicami 
państwa. Władze pruskie skonfiskowały dobra zakonu kamedułów,  
a wszyscy zakonnicy byli zmuszeni przenieść się do zakonu na warszaw-
skich bielanach. 

Rząd pruski chciał mieć decydujący wpływ na sprawy Kościo-
ła katolickiego na przyłączonych w wyniku zaborów terytoriach.  
Z jednej strony, starał się diecezję wigierską uniezależnić od wpływów 
Gniezna oraz od bezpośredniego oddziaływania Stolicy Apostolskiej,  
z drugiej zaś – ułożyć sprawy Kościoła według potrzeb polityki pruskiej. 
Na tym tle często dochodziło do tarć pomiędzy władzami pruskimi a bi-
skupem M. F. Karpowiczem.

benjaminas Kaluškevičius
ANTANAS STANIUKyNAS – ZAłOŻyCIEL TAJNEJ 
ORGANIZACJI W SEMINARIUM DUCHOWNyM  
W SEJNACH I NIELEGALNy KOLPORTER KSIĄŻEK 

W 1864 roku w Imperium Rosyjskim wprowadzono zakaz druku  
w języku litewskim z użyciem alfabetu łacińskiego. Zakaz objął również 
leżącą w obrębie Królestwa Polskiego gubernię suwalską.

Swój opór wobec tego zakazu jako pierwsi stawili litewscy duchowni 
rzymskokatoliccy. W diecezji żmudzkiej z centrum w Worniach (Varniai) 
na terenie guberni kowieńskiej z inicjatywy bpa Motiejusa Valančiusa 
powstała tajna organizacja, zajmująca się przemytem książek. W diece-
zji sejneńskiej pierwszy z inicjatywą zorganizowania tajnej działalności 
wystąpił proboszcz parafii Sudargi (Sudargas) Martynas Sederevičius, 
następnym był wikariusz parafii Kalwaria (Kalvarija) ks. Adomas Gri-
nevičius.

Znaczna część kleryków Seminarium Duchownego w Sejnach po-
przednio uczyła się w gimnazjach w Mariampolu (Marijampolė) lub 
w Suwałkach. Zależało im na utrzymaniu litewskości, wzmacnianiu  
i kultywowaniu tożsamości narodowej.

W 1884 r. do seminarium wstąpił Antanas Staniukynas,  
ur. 4 maja 1865 r. we wsi  Saltininkai, gm. Krasna (Krosna), obecnie re-
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jon łoździejski (Lazdijai). był on absolwentem gimnazjum w Suwał-
kach. Dobrze przygotowany, samodzielnie studiował literaturę religijną.  
W gimnazjum otrzymywał zakazaną litewską prasę, był jej kolporterem.

bliższa znajomość z patriotycznie nastawionymi klerykami se-
minarium ujawniła, że każdy z nich jest w posiadaniu publikacji  
w języku litewskim. Po konsultacji z kilkoma zaufanymi alumnami  
A. Staniukynas wystąpił z propozycją założenia tajnej biblioteczki litew-
skich książek. Miało to miejsce około 1885 roku. Po jakimś czasie ini-
cjował założenie tajnej organizacji kleryków. Jej członkami zostali czy-
telnicy wspomnianej biblioteczki. Wśród głównych celów znalazło się 
rozpowszechnianie zakazanej prasy litewskiej oraz doskonalenie języka 
ojczystego w mowie i piśmie. A. Staniukynas opracował statut tej orga-
nizacji, która swą działalność rozpoczęła w 1888 r. Tajne stowarzyszenie 
„Šaltinis” („Źródło”) działało również po zniesieniu zakazu druku aż do 
wybuchu I wojny światowej.

Z powodu prowadzonej aktywnej działalności prolitewskiej wi-
kariusz Antanas Staniukynas był przenoszony między parafiami.  
W 1904 r. wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie skutecznie konty-
nuował swoją działalność. Zmarł 15 grudnia 1918 r. Został pochowany na 
miejskim cmentarzu katolickim w Chicago.    

Kęstutis Subačius
RADZIWIłłOWIE – KSIĄŻęTA WKL I ŚLADy ICH byTNOŚCI 
NA ZIEMI WIEJSIEJSKIEJ 

Nazwa miejscowości Wiejsieje (Veisiejai) bezpośrednio i w kontekście 
duchowym wywodzi się od krainy Veisė. Powstanie nazwy miasta nale-
ży datować od pierwszej wzmianki o Wiejsiejach w akcie króla Mendoga 
(Mindaugas) z lipca 1253 r. Po upływie 150 lub więcej lat do tego regionu 
przybyli Radziwiłłowie – szlachecki ród litewskich patriotów. Rodzina ta 
wiernie służyła Litwie, pozostawiając po sobie bogatą spuściznę duchową, 
kulturową i materialną. Do 1831 r. spośród przedstawicieli rodu Radziwił-
łów była 1 królowa, 1 kardynał, 3 biskupi, 37 wojewodów, 22 ministrów 
(kanclerze, hetmani, marszałkowie, skarbnicy) oraz szereg innych dygnita-
rzy (m.in. starostowie, kasztelani, łowczy, podczaszowie). 

Radziwiłł Rudy przez króla był uważany za jednego z niewielu godnych 
do omawiania tematów związanych z łowiectwem. Pod koniec 1546 r. monar-
cha mianował go łowczym WKL oraz zarządcą birsztan (birštonas). Częste 
polowania młodego króla Radziwiłł wykorzystywał do omówienia najważ-
niejszych spraw państwowych. Kiedyś łowiectwo stanowiło ważną gałąź 
gospodarki. Począwszy od XV w. Radziwiłłowie zajmowali się zakładaniem 
i zarządzaniem dworu łowieckiego, a w późniejszym okresie dworu-miasta  
w Wiejsiejach. Całkiem logiczny wydaje się więc wniosek, że naj-
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ważniejszy łowczy Litwy, posiadający insygnia łowczego WKL, dbał  
o mienie łowieckie, organizował królewskie polowania we własnych  
i królewskich puszczach. Można przypuszczać też, że w należących do 
Radziwiłłów lasach znajdowało się co najmniej kilka domów-dworów lub 
pałacyków łowieckich, wliczając dawny dworek znajdujący się na terenie 
obecnego miasteczka Wiejsieje, w Wysokim Dworze (Aukštadvaris), Lisz-
kawie (Liškiava) i innych.

Radziwiłł Rudy był jednym z najaktywniejszych polityków  
XVI wieku, działaczem państwowym i wojskowym WKL, obrońcą su-
werenności kraju oraz zwolennikiem reformacji. Wraz ze swoim kuzy-
nem zabiegał o małżeństwo siostry barbary Radziwiłłówny i króla Polski, 
wielkiego księcia litewskiego Zygmunta Augusta w 1547 r. Po śmierci 
kuzyna przejął obowiązki wojewody wileńskiego, kanclerza WKL, został 
zaufanym doradcą i powiernikiem Zygmunta Augusta. 

Na podstawie wydanych w okresie od 1514 r. do 05.02.1523 r. przy-
wilejów Zygmunta Starego do majątku Jerzego Radziwiłła w Serejach 
(Seirijai) została przyłączona ponad połowa Puszczy Mereckiej, część 
Puszczy Olickiej i lasów punijskich. Granice posiadłości Radziwiłła prze-
biegały rzeką Marychą przez jezioro Sejny nieopodal obecnego Puńska, 
rzekami Kirsna i Lazdos-Raišupis, jeziorami Rimietis i Duś (Dusia), dalej 
przez jezioro Simno do Żuwinty (Žuvintas) za balwierzyszkami (bal-
bieriškis) aż do Niemna (Nemunas). W oparciu o dokumenty Metry-
ki Litewskiej przedstawiono nowe fakty dotyczące powstania dworów  
w Wiejsiejach, Serejach, doprecyzowano pochodzenie nazwy Lejpuny 
(Leipalingis), Lipliūnai, przytoczono nowe fakty dotyczące miejscowości 
Druskienniki (Druskininkai).

Duży wkład w historii WKL oraz rozwoju regionu i dworu-miasta 
Wiejsieje mieli potomkowie Michała Radziwiłła. Najbardziej znani z nich 
to Janusz i bogusław Radziwiłłowie. W najtrudniejszych okresach wojny 
polsko-szwedzkiej wspierali Litwę w walce zbrojnej i w dyplomacji. 

Ludwika Karolina (1667-1695) miała dopiero dwa lata, gdy na-
gle 31 grudnia 1669 r. zmarł jej ojciec książę bogusław Radziwiłł.  
W spisanym 27 grudnia 1668 r. testamencie cały swój majątek po-
zostawił jedynej córce i wyraził życzenie, aby poślubiła ona ewan-
gelika. Całe swoje życie Ludwika Karolina utrzymywała kontakt  
z Kościołem Ewangelicko-Reformowanym w WKL, wspierała jego dzia-
łalność, ustanowiła 12 stypendiów dla litewskich młodzieńców na studia  
uniwersyteckie we Frankfurcie nad Odrą, w berlinie i w Królewcu. była 
fundatorką wydanego w 1680 r. pierwszego w WKL katechizmu-elemen-
tarza w języku litewskim. Po zawarciu związku małżeńskiego z synem 
elektora brandenburgii Ludwikiem Leopoldem, Ludwika Karolina zyska-
ła na znaczeniu politycznym. Elektorat brandenburgii był połączony unią 
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personalną z Księstwem Pruskim tworząc państwo o rosnącym znaczeniu 
na arenie międzynarodowej.

Radziwiłłowie byli wielkimi mecenasami sztuki, zgromadzili ogrom-
ne kolekcje dzieł. Za przykład ich patronatu można podać najstarszy 
litewski zbiór portretów graficznych – album portretów Radziwiłłów  
z XVII wieku.  

Kęstutis Subačius
MIESZKAŃCy GMINy WIEJSIEJE POWIATU SEJNEŃSKIEGO, 
ICH WyKSZTAłCENIE ORAZ ROZWÓJ OŚWIATy DO 1918 
ROKU

Historia gminy Wiejsieje (Veisiejai) powiatu sejneńskiego sięga 
wiele wieków wstecz i ma powiązania z okresem historycznym grodzisk 
na litewskich ziemiach etnicznych. Potwierdzają to źródła historycz-
ne. W regionie działało terytorialne stowarzyszenie społeczności ziem-
skiej Veisė, do której przynależało prawdopodobnie sześć grodów wraz  
z przygrodziami, w tym – gród w Wiejsiejach, o którym pierwszą 
wzmiankę znajdujemy w dokumentach donacyjnych Mendoga (Mindau-
gas) z 1253 roku. 

Przez wiele stuleci centrum tego regionu o zmiennej strukturze ad-
ministracyjnej, poczynając od ziemsko-parafialno-gminnej, następnie 
gminy miejskiej, a obecnie gminy wiejskiej pozostało bez zmian – po dziś 
dzień jest nim miejscowość Wiejsieje. Miało to istotny wpływ na to, że  
w tym regionie spotyka się najwięcej archaicznych hydronimów i innych 
reliktów językowych i, co najważniejsze – na przestrzeni wieków zachował 
się tu litewski etnos, co miało istotny wpływ na włączenie tego regionu  
w skład odradzającego się państwa litewskiego. To stwierdzenie jest po-
parte przedstawionymi w artykule danymi o strukturze narodowej po-
pulacji w skali kraju i zachodzących w nim zmianach. W opracowaniu 
przytoczono aspekty, które miały wpływ na taką strukturę narodowo-
ściową regionu oraz stosowanie przez polskich i carskich urzędników 
drastycznych środków, którymi dążono do zniszczenia kultury etnicznej  
i wynarodowienia miejscowej ludności. W porównaniu z innymi regiona-
mi Litwy mieszkańcy tego obszaru doświadczyli znacznie silniejszej po-
lityki wynarodowienia. W tym przypadku zadziałały podwójne czynniki 
wykorzenienia narodowego – przewaga polsko-rosyjskich urzędników  
we wszystkich instytucjach rządowych i ich tendencja do polonizacji 
Litwinów, zamieszkujących ziemie etniczne, zarówno statystycznie, jak  
i duchowo, poprzez szkołę, a zwłaszcza kościół.

W artykule dokonano krótkiego przeglądu poziomu wykształ-
cenia mieszkańców regionu, problematyki narodowościowej i rozwo-
ju oświaty począwszy od szkół wyznaniowych, poprzez przydomowe 
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szkółki i nauczycieli tajnego nauczania (tzw. daraktorów) do poja-
wienia się gminnych szkół podstawowych. Opisane położenie wy-
jaśnia przyczynę niekorzystnych danych statystycznych zawartych  
w sporządzonych przez E. Volterisa w 1889 roku spisach ludności gminy 
Wiejsieje (spisy te w oddzielnym opracowaniu zostały wydane dopiero  
w 1901 r.). Spośród zanotowanych w nich 5197 osób narodowości litew-
skiej nie znalazła się ani jedna umiejąca czytać i pisać po litewsku. Ponie-
waż władze prześladowały wspomnianą nielegalną działalność oświato-
wą, dlatego ludzie nie przyznawali się do udziału w niej. 

Autor artykułu wyraża wdzięczność mieszkańcom ziemi wiejsiej-
skiej, którzy przez wieki z miłością i oddaniem kultywowali język, oby-
czaje, tradycje oraz ludzkie wartości.

Algimantas Katilius
MARIANIE W DIECEZJI SEJNEŃSKIEJ (AUGUSTOWSKIEJ) 
(1821-1911) 

W diecezji sejneńskiej (augustowskiej) działały trzy klasztory 
marianów – w Mariampolu (Marijampolė), Mirosławiu (Miroslavas) 
oraz w Igłówce (Igliauka). Największym z nich był klasztor mariam-
polski, natomiast najmniejszym – w Igłówce. Po powstaniu stycznio-
wym w Królestwie Polskim klasztory były likwidowane. W 1864 r. 
zamknięto wszystkie klasztory marianów, działające poza granica-
mi diecezji sejneńskiej (augustowskiej). Po kilku latach zlikwidowa-
no również zakony w Mirosławiu oraz Igłówce. Pozostał jedynie klasz-
tor w Mariampolu, do którego przeniesiono zakonników z zamkniętych  
w Królestwie Polskim placówek. Władze carskie nie zezwoliły na przyjmo-
wanie nowych członków zgromadzenia, dlatego powoli obumierał również 
klasztor w Mariampolu, który ostatecznie zamknięto w 1904 r. Dane do 
zaprezentowanych biogramów braci zakonnych w większości zaczerp-
nięto z corocznie wydawanych elenchów diecezjalnych. Nie wszystkie 
roczniki publikacji zostały znalezione. Stąd informacje o zakonnikach nie 
zawsze są pełne. Z danych zawartych w elenchach udało się ustalić peł-
nione przez nich funkcje oraz miejsce pobytu. bracia zakonni często byli 
przenoszeni z klasztoru do klasztoru.

Algimantas Katilius
bISKUP ANTONI bARANOWSKI O PRZEDMIOTACH 
ROSyJSKOJęZyCZNyCH WyKłADANyCH  
W SEMINARIUM DUCHOWNyM W SEJNACH

Przedmioty nauczane w języku rosyjskim, tj. język rosyjski i lite-
ratura oraz historia Rosji, w Seminarium Duchownym w Sejnach zosta-
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ły wprowadzone w 1864 r. i były wykładane do 1915 roku. Realizacja 
tych przedmiotów w seminariach duchownych była w centrum zaintere-
sowania rosyjskich władz świeckich, ponieważ miały one służyć do osią-
gnięcia określonych celów – ukształtowania z katolickich duchownych 
lojalnych obywateli imperium rosyjskiego, znających rosyjską kulturę  
i historię. Przez długi czas prawnie nieuregulowana pozostawała kwestia 
uczestnictwa przedstawicieli władz świeckich na egzaminach z przed-
miotów rosyjskojęzycznych. Sprawa ta została ostatecznie rozwiąza-
na podpisaną przez tron apostolski i rząd Rosji umową z 9 lipca 1907 r.  
o nauczaniu języka rosyjskiego, literatury rosyjskiej i historii ojczyzny 
oraz zasadach przeprowadzania egzaminów w seminariach duchownych 
w Królestwie Polskim. Powodem włączenia się bpa Antoniego baranow-
skiego (Antanas baranauskas) do dysputy dotyczącej nauczania tychże 
przedmiotów w Seminarium Duchownym w Sejnach było pismo mini-
stra spraw wewnętrznych Iwana Goriemykina z dnia 16 czerwca 1898 r.  
W owym liście twierdzono, że nauczanie języka rosyjskiego, literatury 
rosyjskiej oraz historii ojczyzny w seminariach duchownych w Króle-
stwie Polskim jest prowadzone niewłaściwie i należy je udoskonalić. bp 
A. baranowski twardo stał na stanowisku, że nauczanie tych przedmiotów  
w Seminarium Duchownym w Sejnach nie wymaga żadnych zmian,  
tj. zwiększenia liczby godzin tygodniowo, jednak ostatecznie był 
zmuszony ustąpić. W niniejszym artykule zostały opublikowane 
(w tłumaczeniu na język litewski) sporządzone przez bpa A. bara-
nowskiego cztery pisma do ministra oraz plan i program nauczania 
języka rosyjskiego, literatury i historii w Seminarium Duchownym  
w Sejnach. Oryginały tych dokumentów znajdują się w Rosyjskim Pań-
stwowym Archiwum Historycznym w Sankt Petersburgu.

Sigitas birgelis
ŻyCIE I DZIAłALNOŚĆ bISKUPA ANTONIEGO 
bARANOWSKIEGO W SEJNACH

Litewski poeta i biskup sejneński Antoni baranowski (Antanas ba-
ranauskas) – to barwna, zasłużona dla litewskiego narodu, aczkolwiek 
nieraz kontrowersyjnie oceniana postać. Napisano o nim wiele prac nauko-
wych. Jego działalność i twórczość zostały szczegółowo przeanalizowa-
ne. Arcydzieło litewskiej literatury „borek oniksztyński” („Anykščių 
šilelis”) doczekało się kilkunastu wznowień i zostało przetłumaczone na 
język rosyjski, polski, łotewski oraz angielski. 

Celem artykułu jest spojrzenie na autora wspomnianego poematu 
przez pryzmat bardziej lub mniej znanych faktów z okresu jego życia  
w Sejnach, oczami jego rodaków – Litwinów z Sejneńszczyzny. W artyku-
le podjęto również próbę omówienia postawy Antoniego baranowskiego  
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w kwestiach tożsamości narodowej i kulturowej oraz w świetle nasila-
jących się konfliktów dotyczących dodatkowych nabożeństw odprawia-
nych w językach litewskim i polskim.

bp A. baranowski był przychylny wobec kleryków narodowości li-
tewskiej, jednak dążył do znalezienia modelu wspólnej litewsko-polskiej 
działalności wychowanków seminarium. Starał się przestrzegać właści-
wych jego pozycji zasad politycznych i taktycznych. Niejednokrotnie był 
zmuszony ukrywać się nie tylko przed władzą, ale również przed swoimi 
rodakami. Nie chcąc narazić się na oskarżenia o litwomanię, mimo du-
żego niezadowolenia ze strony Litwinów, adorował niektórych Polaków, 
szukając u nich przychylności i wsparcia.

Antoni baranowski – to klasyk literatury litewskiej. Miał on duży 
wkład w litewskie odrodzenie narodowe. 

Juozas Vaznelis
KARCZMy W PUŃSKU I OKOLICZNyCH WSIACH 

W artykule została opisana sieć karczm działających w Puń-
sku i okolicznych wsiach w okresie od założenia parafii (1597 r.) do  
XX w. W dawnych czasach gospody były własnością władcy i dopie-
ro od XVI w. ich posiadaczami mogli być również inni ludzie. W takich 
miasteczkach jak Puńsk karczem było wiele. Różniły się miedzy sobą 
przede wszystkim rodzajami sprzedawanych napojów alkoholowych. 
Początkowo w gospodach był serwowany miód pitny, wino i piwo,  
a później również wódka. 

Prawdopodobnie jeszcze przed 1597 r. na włościach dworu sej-
wejskiego co najmniej w kilku wsiach były gospody. Niestety, bra-
kuje bardziej dokładnych danych. W Puńsku, podobnie jak w innych 
ośrodkach parafialnych, karczmy były budowane nieopodal kościoła.  
W pozostałych wsiach – wraz z kuźniami – oberże budowano przy głów-
nych drogach. Tak było we wsiach: Ogórki, Oszkinie, Szołtany, Widugie-
ry, Poluńce, Trakiszki i innych. W niektórych miejscowościach karczmy 
stały jedna obok drugiej. W małych wsiach kuźni i gospód nie było wcale. 

Karczmarzami zazwyczaj byli Żydzi. W późniejszym okre-
sie funkcję tę pełnili również Litwini, Polacy czy Niemcy. W poło-
wie XIX w. opodatkowano sprzedaż wódki, wprowadzono godzi-
ny pracy oberż, określono wymaganą moc sprzedawanej wódki. 
Żądano zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom nietrzeź-
wym.                                                                                                                                                                                                                                        

Na podstawie relacji starszych mieszkańców można odszukać,  
w których wsiach, gdzie stały karczmy i jak wyglądały. Przeważnie były 
to budynki drewniane, czasami budowane z gliny i kryte słomą. W jednej 
części domu mieszkał karczmarz z rodziną, a w drugiej stał stół z kil-
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koma ławami i piec. Zimą dość często nocowali na tych ławach podróż-
nicy. Mieszkańcy wsi w karczmach omawiali różne sprawy lub spędzali 
czas nad kuflem piwa. Zazwyczaj ludzie wybierali oberże w swojej wsi.  
Właściciel dworu w Sejwach wydał zakaz przebywania przez mieszkań-
ców jego wsi w karczmach znajdujących się w innych miejscowościach. 
Nieposłusznych karano chłostą.

Kazimieras baranauskas                                 
SŪDIŠKĖS – ZAGINIONA WIEŚ 

Niewielu zapytanych o wieś Sūdiškės potrafiłoby wskazać, gdzie ona 
się znajdowała. Większość zapewne stwierdziłaby, że takiej miejscowości 
w gminie nie ma. Młodsze pokolenie prawdopodobnie nie zdaje sobie na-
wet sprawy, że miejsce ich zamieszkania w przeszłości nosiło zupełnie 
inną nazwę.

Niewielka wieś Sūdiškės (obecnie znajdująca się w obrębie wsi Wo-
łyńce) zniknęła z mapy w XVII w. Dokładny rok założenia miejscowości 
nie jest znany. Jedynym żywym reliktem z tamtych czasów są pozostało-
ści po ogromnej niegdyś brzezinie, zwanej Degusys.

Nazwa wsi prawdopodobnie pochodzi od leksemu ,,Sūdis” – na-
zwiska wytwórcy węgla drzewnego i dziegciu, węglarza, przez miej-
scowych nazywanego kopciuchem (lit. suodžius). Pierwszym osad-
nikiem tej miejscowości prawdopodobnie był drwal zatrudniony  
w budzie Zawidugierskiej, należącej do starostwa sejwejskiego. Z topo-
rem w ręku i strzelbą myśliwską na ramieniu codziennie chodził on do 
lasu. Przygotowywał miejsce do wyrobu dziegciu i smoły – ścinał drze-
wa, wyrywał pniaki, karczował las. Po znalezieniu odpowiedniego miej-
sca osiedlił się, założył rodzinę, a swoim potomkom pozostawił nazwę wsi 
noszącą znamiona starego rzemiosła.

Z biegiem czasu miejscowość rozrosła się, rozwinęła i zmieni-
ła nazwę. Zgodnie z wykazem inwentarskim starostwa sejwejskiego  
z 1642 r., wieś nosiła nazwę Naujieji Kampuočiai (Nowy Kampoć?). Póź-
niej, po osiedleniu się w okolicy kilku rodzin o nazwisku Wołyniec (Va-
linčius), wsi nadano nazwę Wołyńce (Valinčiai).

Rimantas Miknys
„VILNIAUS ŽINIOS” I WIELKI SEJM WILEŃSKI

W artykule opisano rolę pierwszej litewskiej gazety „Vilniaus ži-
nios” („Wiadomości Wileńskie”; 1904-1907), jaką odegrała ona w orga-
nizowaniu Wielkiego Sejmu Wileńskiego oraz w obwieszczaniu ważnych 
komunikatów. Sejm zebrał się w Wilnie w dniach 4-5 grudnia 1905 r. Au-
tor rozważa, czy gazeta przejęła funkcje dotychczasowej podziemnej li-
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tewskiej prasy periodycznej, takiej jak „Varpas” („Dzwon”; 1899-1905), 
„Ūkininkas” („Rolnik”; 1890-1905) czy „Tėvynės sargas” („Strażnik Oj-
czyzny”; 1896-1904), z którą związani byli działacze litewskiego ruchu na-
rodowego. Potwierdzałby to fakt, że w krótkim czasie – między wrześniem  
1905 r. a marcem 1906 r. – periodyk skupiał działania litewskiego ru-
chu narodowego dotyczące organizowania Wielkiego Sejmu Wileńskie-
go, kierowania nim oraz przekazywania i obwieszczania wygłaszanych  
w jego trakcie przemówień wyrażających wolę narodu litewskiego.

Gintaras Lučinskas
TZW. „SłOMIANA GRANICA” LITEWSKO-POLSKA  
W LATACH 1919-1939

W 1918 roku Rada Litewska na mocy Aktu Niepodległości Litwy 
ogłosiła odbudowę państwa litewskiego, zrywając wszelkie więzy, które 
w przeszłości łączyły Litwę z innymi krajami. Na mocy tej deklaracji 
zerwano stosunki międzypaństwowe z Rosją i Polską.

Wyjątkowo niepoprawnie zachował się polski rząd w kwietniu  
1919 r., gdy nieliczne jeszcze wojska litewskie walcząc z Armią Czer-
woną zbliżały się do Wilna. Polskie dowództwo, chcąc uprzedzić działa-
nia Litwinów, wysłało swoje oddziały nie tyle do walki przeciwko Armii 
Czerwonej, ile przeciwko Litwie. W celu zapanowania nad konfliktem, 
państwa Ententy – Wielka brytania i Francja – przystąpiły do wytyczania 
linii demarkacyjnych.

27 lipca 1919 r. została ustanowiona linia Focha, wytyczona 
przez francuskiego dowódcę Ferdinanda Focha. Linia przebiegała przez 
Sudowię. Po polskiej stronie znalazło się wiele miejscowości zamieszka-
nych przez litewską ludność, w tym Puńsk wraz z okolicznymi wsiami  
i jeden z najważniejszych ośrodków działalności litewskiej – Sejny. 

8 grudnia 1919 r. Rada Najwyższa Ententy ogłosiła wschodnią gra-
nicę Polski, zwaną linią Curzona od nazwiska lorda Wielkiej brytanii 
George Cursona. Linia ta od granicy Prus Wschodnich wiodła do ujścia 
Czarnej Hańczy do Niemna (Nemunas), a od Grodna prawie w linii pro-
stej biegła na południe. Część litewskich ziem etnicznych, które zgodnie 
z linią Focha były po stronie litewskiej, obecnie znalazły się po stronie 
polskiej – zgodnie z wytyczoną linią Curzona granica w południowej Su-
dowii została przesunięta na północ na niekorzyść Litwy. 

W wyniku interwencji Ligi Narodów spowodowanej prowadze-
niem walk między dwoma państwami przerwano działania wojenne  
i, pod naciskiem komisji ds. wojskowych, 29 listopada 1920 r. ogłoszono za-
wieszenie broni. Oba państwa zobowiązały się do przekazania komisji ds. 
wojskowych Ligi Narodów jeńców oraz ustanowienie pasa neutralnego, 
dzielącego skonfliktowane wojska. Walczące między sobą strony zostały 
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zobowiązane do wycofania się na odległość 6 km od granicy w głąb kraju, 
tworząc w ten sposób strefę „ziemi niczyjej” o szerokości 12 km. Litwie  
i Polsce zaproponowano rozstrzygnięcie konfliktu w drodze negocjacji, 
jednak nie przyniosły one skutku.

15 marca 1923 r. postanowieniem powołanej przez Ligę Narodów 
Konferencji Ambasadorów strefa neutralna została zniesiona, a linia de-
markacyjna uznana administracyjną granicą polsko-litewską. Wilno i po-
łudniowo-wschodnia Litwa pozostała pod polską okupacją do 1939 r. Stan 
wojenny oficjalnie trwał do wystosowania przez Polskę ultimatum wobec 
Litwy w dniu 19 marca 1938 r., którym Polska zmusiła Litwę do nawiąza-
nia stosunków dyplomatycznych.

W artykule opublikowano wspomnienia m.in. P. Dirkisa i V. Labūnaitisa 
o wydarzeniach związanych z wytyczaniem linii demarkacyjnych i admi-
nistracyjnych, o stawianiu i przesuwaniu przez Polaków słupków granicz-
nych.

Od czasu walk w strefie neutralnej przy linii demarkacyjnej minę-
ło prawie 100 lat. Wiele faktów zostało zapomnianych. Pozostały tylko 
wspomnienia świadków tych wydarzeń, zdjęcia i znaleziska.

Gintaras Lučinskas
STASyS ASEVIČIUS (1895-1972) – NAUCZyCIEL, OFICER, 
STRZELEC 
  
Stasys Asevičius urodził się 26 lutego 1895 r. we wsi Kamisaruvka 

(gm. łoździeje (Lazdijai) pow. sejneński) w rodzinie rolniczej Vincasa 
Asevičiusa i Marijony Kutauskytė. W 1903 r. Stasys Asevičius rozpoczął 
naukę w szkole podstawowej w łoździejach, gdzie ukończył 4 klasy. Od 
1908 r. uczył się w czteroletniej szkole w Sejnach. Od jesieni 1912 r. kon-
tynuował naukę w seminarium nauczycielskim w Wejwerach (Veiveriai). 
Jesienią 1913 r. S. Asevičius przeniósł się do Suwałk, gdzie uczęszczał na 
kurs pedagogiczny.

Po wybuchu I wojny światowej w 1914 r., S. Asevičius został zmo-
bilizowany do armii rosyjskiej. We wrześniu 1915 r. wysłano go do 
szkoły wojskowej w Moskwie. W listopadzie został przeniesiony do 
analogicznej uczelni w Irkutsku. 1 maja 1916 r., po ukończeniu przy-
śpieszonego kursu, uzyskał stopień oficera i został wysłany do 9. Re-
zerwowego Pułku na Syberii. Po miesiącu skierowano go na front. 
Został adiutantem dowódcy batalionu, następnie dowódcą kompanii. 
Po wybuchu w Rosji rewolucji (1917 r.) i przejęciu władzy przez bol-
szewików część armii rosyjskiej została rozbrojona i rozwiązana,  
a oficerowie przeniesieni do rezerwy.

W październiku 1918 r. S. Asevičius rozpoczął pracę pedagogiczną 
w powiecie sejneńskim. 13 grudnia 1918 r. został powołany na naczelnika 
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milicji powiatu sejneńskiego. Od 17 grudnia 1919 r. służył w Powiatowej 
Komendzie bezpieczeństwa w Sejnach.

9 stycznia 1919 r. oficer S. Asevičius wstąpił jako ochotnik do li-
tewskiego wojska, został komendantem komendy miejskiej i powiatowej  
w Sejnach. W dniach 25 i 28 sierpnia 1919 r. dowodził walkami w Sejnach. 

1 października 1919 r. oficer S. Asevičius został przeniesiony do ba-
talionu w Kownie (Kaunas), który 15 grudnia 1919 r. otrzymał nazwę  
7. Pułku Piechoty. 18 października 1919 r. został awansowany do stopnia 
kapitana.

28 maja 1922 r. kpt. S. Asevičius został przeniesiony do 8. Pułku Pie-
choty. 3 października 1924 r. podjął naukę w szkole oficerskiej.

23 lipca 1925 r. kpt. S. Asevičius ukończył sekcję ogólną (V rocznik) 
w Wyższej Szkole Oficerskiej im. Wielkiego Księcia Litewskiego Witol-
da. Od 8 września 1925 r. kontynuował służbę w 8. Pułku Piechoty.

19 kwietnia 1926 r. kpt. S. Asevičius został przeniesiony do jednostki 
pancernej. 17 grudnia 1926 r. brał udział w zbrojnym zamachu stanu. 

10 lutego 1927 r. kpt. S. Asevičius został przeniesiony do sztabu  
I okręgu wojskowego.

23 lutego 1928 r. mjr S. Asevičius został przeniesiony do 1. Pułku 
Piechoty WKL Giedymina.

1 lipca 1932 r. na mocy aktu Prezydenta Republiki Litewskiej nr 382, 
na własny wniosek zwolniony ze służby wojskowej i przeniesiony do re-
zerwy oficerów korpusu piechoty.

W okresie od 10 października 1919 r. do 14 stycznia 1920 r. oficer  
S. Asevičius brał udział w walkach z Zachodnią Armią Ochotniczą, a od 
16 stycznia 1920 r. do 1 grudnia 1920 r. w walkach litewsko-polskich. Zo-
stał odznaczony Medalem X-lecia Niepodległości Litwy (1928 r.), Meda-
lem Ochotników Założycieli Armii Litewskiej (1928 r.), Orderem Witolda 
Wielkiego V Stopnia (1930 r.).

22 maja 1919 r. Stasys Asevičius poślubił Domininkę blažonytė  
(ur. 1895 r.). Małżeństwo wychowało troje dzieci: córkę – Danutė Mariję 
(ur. 1920 r.) i synów – Vytautasa Juozasa (ur. 1923 r.) oraz Kęstutisa Sta-
sysa (ur. 1925 r.).

Po przejściu do rezerwy S. Asevičius zamieszkał w odziedziczonym 
po ojcu gospodarstwie o powierzchni 16 ha we wsi Kurdimakščiai (gm. 
łoździeje). W lutym 1933 r. został wybrany przewodniczącym zarządu  
i zarządcą małego towarzystwa kredytowego w łoździejach. Obowiązki 
te pełnił do czasu aneksji Litwy.

Do pierwszej okupacji Litwy w czerwcu 1940 r. S. Asevičius był 
członkiem Rady IX Oddziału Związku Strzelców Litewskich w Sejnach. 
W czerwcu 1941 r. ukrywał się, ponieważ znajdował się na liście osób 
wyznaczonych do zesłania na Syberię.
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Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej major rezerwy S. Asevi-
čius został mianowany  komendantem powiatu sejneńskiego, jednak po 
likwidacji litewskiego rządu tymczasowego 15 sierpnia 1941 r. działal-
ność jednostki została przerwana. 

We wrześniu 1941 r. S. Asevičius reaktywował spółdzielnię rolniczą. 
W maju 1942 r. został kierownikiem Powiatowego Urzędu Dystrybucji 
Płodów Rolnych w łoździejach. Funkcję tę pełnił do końca 1943 r.

W latach okupacji niemieckiej S. Asevičius był uczestnikiem antyna-
zistowskiej organizacji podziemnej w Litewskiej Armii Wolności (LLA). 

Po przystąpieniu do tworzenia Litewskiego Korpusu Lokalnego 25 
lutego 1944 r. mjr  rezerwy S. Asevičius został pomocnikiem komendanta 
powiatu łoździejskiego. Po rozwiązaniu przez Niemców Litewskiego Kor-
pusu Lokalnego 16 maja 1944 r został zwolniony ze służby.

29 lipca 1944 r. S. Asevičius wraz z rodziną wyjechał do Niemiec. 
Mieszkał w Dreźnie, następnie przebywał w obozie dla uchodźców w Se-
ligenstadt. W 1950 r. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i zamiesz-
kał w Cleveland. W 1962 r., po przejściu na emeryturę, przeniósł się do 
Toronto w Kanadzie. Napisał wspomnienia „Praeitin atsigręžus” („Pa-
trząc wstecz”), które w 1993 r. doczekały się wydania na Litwie. 

S. Asevičius zmarł 7 września 1972 r. Został pochowany w Toronto, 
na cmentarzu parafii litewskiej św. Jana. Obok spoczęła również jego żona 
D. Asevičienė, która zmarła 25 grudnia 1975 r. 

Sigitas birgelis
ANTANAS GUSTAITIS – PILOT I KONSTRUKTOR 
SAMOLOTÓW Z SUDOWII 

Dzisiaj mało znany jest fakt, że w okresie międzywojennym Litwa 
znana była w Europie za sprawą awiacji – budowała wspaniałe samoloty. 
Jednym z najlepszych litewskich konstruktorów był pochodzący z Sudo-
wii generał lotnictwa Antanas Gustaitis.

Skonstruowane przez A. Gustaitisa samoloty ANbO zostały zbu-
dowane przez rodzimych inżynierów, mechaników i pracowników, we 
własnych warsztatach, pod osobistym nadzorem generała. Wszystko 
osiągnięto w krótkim okresie międzywojennej niepodległości Litwy. Sa-
moloty ANbO latały nie tylko nad Litwą, ale również nad wieloma stoli-
cami państw europejskich.

Po rosyjskiej okupacji Litwy 15 czerwca 1940 r., przystąpiono do 
likwidacji litewskiego wojska. Chluba A. Gustaitisa – samolot „ANbO-
-VIII” – został w warsztacie lotniczym załadowany na platformę kolejo-
wą i wywieziony w nieznanym kierunku.

Sowieccy komisarze próbowali zwerbować Antanasa Gustaiti-
sa. Namawiali go na wyjazd do Rosji w celu podjęcia się budowy sa-
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molotów. Antanas odmówił. Od tego czasu śledzono każdy jego krok.  
27 czerwca 1941 r. oskarżono go o szpiegostwo dla niemieckiego wywia-
du. 16 października 1941 r. został rozstrzelany w więzieniu na butyrkach.

Marius Talutis
bISKUP VINCENTAS bORISEVIČIUS I JEGO ZWIĄZKI  
Z SUDOWIĄ 

W 2018 roku w diecezji w Telszach (Telšiai) zakończyło się po-
stępowanie diecezjalne w sprawie beatyfikacji sługi bożego i męczen-
nika biskupa Vincentasa borisevičiusa. Mimo, że jego proces beaty-
fikacyjny jest nadzorowany przez diecezję telszańską, jednak był on 
blisko związany z Sudowią nie tylko z powodu pochodzenia, ale rów-
nież działalności kapłańskiej i społecznej, co stanowi główny temat  
i cel tego artykułu. biskup Vincentas borisevičius urodził się w 1887 roku 
w rolniczej rodzinie we wsi bebrininkai w suwalskiej guberni. Ochrzczo-
ny w parafii Szumsk (Šunskai), uczył się w seminarium duchownym  
w Sejnach, kilka lat pracował w parafii Kalwaria (Kalvarija) oraz w gim-
nazjum w Mariampolu (Marijampolė). Po przeniesieniu seminarium do 
Giż (Gižai) wykładał tam teologię moralną i pastoralną. Słynął z zami-
łowania do pracy w imię miłości do bliźniego. W 1946 roku został roz-
strzelany w podziemiach siedziby KGb w Wilnie i pochowany w grobie 
masowym w Tuskulanach (Tuskulėnai). W 1999 roku odbył się uroczysty 
pochówek duchownego w katedrze w Telszach. Jest to pierwszy litewski 
biskup męczennik XX wieku. Został odznaczony orderami Krzyża Pogo-
ni i Krzyża za Ratowanie Życia. 
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SUMMARIES OF THE ARTICLES

IN THE LAbIRyNTH OF yOTVINGIAN TIMES

Zdzisław Zaborowski
A HILLFORT IN PASEINĖLIAI 

A hillfort in Paseinėliai is an extensive place surrounded by water 
and swamps. It has excellent defensive qualities. The hill is overgrown 
with forest and has an area of   about two hectares. The settlement consists 
of six planes - terraces that have been artificially aligned and limited by 
the edges of ramparts. The largest terrace has an area of   75 ares. The 
highest part of the object (the ward of the hillfort) is separated from 
the borough by a dry moat about 60 meters long and 15 meters wide. 
The ward is approximately triangular with dimensions of 30 x 34 m. The 
moat was explored by Jerzy Antoniewicz in 1969. He found traces of a 
double palisade from the Middle Ages as well as the remains of an older 
interlocking rampart from the early Iron Age (2nd-3rd century bC). The 
age of the oldest settlement phase was determined by the presence of the 
so-called pottery ceramics (pieces of pottery), which was characteristic 
of this region in the early Iron Age. Unfortunately, the archaeological 
exploration of the hillfort focused only on the ramparts of the ward and 
was not continued later.

The main gate to the castle was located on the south-west side. 
There was a wooden bridge about 50 meters long over the Seina River 
(Marycha). There was one of the open settlements located several meters 
farther from the hillfort. 

Each of the terraces of the ward had a rampart with a palisade. There 
were several rows of the palisade. They effectively protected the hillfort 
from the south-western side which was less steep and therefore, the most 
susceptible to the potential enemy attack.

The presence of the pottery ceramics indicates that the first settlers 
appeared in Paseinėliai several centuries bC and they were balts. At 
the same time, similar settlements functioned in Osinki and Šiurpilis 
near Suvalkai, in Żubronajcie near Vygriai as well as in Rudamina 
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and Verstamina near Lazdijai. Therefore, Paseinėliai is one of the main 
settlements of the region, which is evidenced not only by the size of the 
settlement, but also by the presence of numerous settlements in the area.

Zdzisław Zaborowski
JONARAISTIS – AT THE ENDS OF THE EARTH

Jonaraistis is a small village located just to the west of the border 
lake Galadusys. However, it has a long history and a hill which looks 
like a medieval yotvingian fort. Piliakalnis hill is in the southern part 
of the boggy Dusia river valley, just behind the buildings of the former 
State Agricultural Farm (PGR): a barn and a pig house. The hill, which 
has artificial form, stands out in the landscape. It resembles a hillfort or  
a medieval burial mound, which indicates that the hill is a remnant of an 
ancient settlement, and not the result of some economic activities of the 
former State Agricultural Farm. The height and location of the hill give 
it natural defensive qualities. Also noteworthy is the presence of a well-
preserved, though shallow rampart from the western side up to the top of 
the hill. Traces of two successive ramparts are also visible to the trained 
eye. The regular course of the ramparts suggests the presence of several 
rows of palisade fences surrounding the ward. The highest part of the 
ward was located only on few ares, but its lower plane was twice as large.

In the highest place of the ward there was probably a wooden 
defensive structure (tower) with a square base reinforced with stones. 
Two terraces of the ward were surrounded by several rows of palisade 
made of sharpened wooden stakes. It was a typical construction of the 
yotvingian defensive objects built in the early Middle Ages. Due to its 
small size such structures are called miniature hillforts.

based on the knowledge and research of similar objects in 
our region, it can be concluded that in the early Middle Ages  
(7-14th centuries) in the area of Jonaraistis there was a yotvingian, or 
rather Dainava region village. The tribe of yotvingians living near 
Galadusys were called people of Dainava. There were probably about 30-
50 residents of the village forming a family group. They must have come 
from a large settlement centre such as a hillfort in Rudamina near Lazdijai. 
At that time Rudamina was the main place from which settlements spread 
towards Lake Dusia in the east and Galadusys in the west.

In the territory near Lake Galadusys, only two settlements with 
hillforts are known: buniškiai and Ūdininkai on the eastern side of the 
lake. To the west of Lake Galadusys such settlements have not been found 
yet. The settlement of Jonaraistis would therefore be an important step in 
complementing the knowledge of the extent of the Dainava settlement in 
the region of Lake Galadusys.
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Gintaras Lučinskas
THE FINDINGS OF ROMAN COINS IN DZŪKIJA  

The findings of coins is the most important source of the history of 
numismatics and economy. Also, it is often the background of Archaeology 
and other disciplines of history. Nonetheless, the value of coin findings as 
a source of history was evaluated relatively late. Previously, the treasures 
of the coins became the object of Law. For the first time such treasures 
were spoken about in the second Statute of Lithuania published in 1566.

The treasures of old coins from various countries dating from 1392 
to 1799 were found in 41areas of Dzūkija; however, this publication 
describes only the coin findings from the former Roman Empire.

In 1931 the archaeologist Petras Tarasenka mentioned 2 locations of 
the Roman coin findings when describing the areas of Alytus County.

In 1937 the newspaper ‘Lietuvos Aidas’ wrote about the findings of 
Roman coins dating from the IVth century in Punia. 

In 2000 the publication of the Lithuanian National Museum 
Numizmatika wrote that in 1930-1935, while ploughing a potato field 
in Mankūnai (Miroslavas Parish, Alytus County), a brass Roman 
coin was found which, a few years ago, was in the hands of a local 
Ethnography researcher, a former Head of the Saulė collective farm,  
J. Juravičius. In 1985 J. Juravičius handed this coin over to the museum. 
The coin found in Mankūnai is Mark Aurelius’s (161 – 180 A.D.) sestertius.

The findings of the Roman coins in Užnemunė show the importance 
of the Nemunas as an internal trade route for the Lithuanian population. 
It is likely that it was along the Nemunas River that Roman coins were 
brought to Užnemunė from Western Lithuania, whose inhabitants 
maintained close ties with the provinces of the Roman Empire.

The Mankūnai finding is also valuable in other aspects. It completes the 
knowledge about the Užnemunė settlement in the 1st century AD. It can be 
assumed that there existed a settlement in the Miroslavas neighbourhood 
at that time which has not been recorded by the archaeologists yet. 

The publication also presents the memoirs of the collector  
J. Juravičius: ‘Marcus Aurelius Takes Me as a Disciple’ (Markus Aurelijus 
priima mane mokytis) where he describes how the Roman coin helped 
him become a student at Vilnius University.

Jonas Juravičius
FOLLOWING THE yOTVINGIAN TRACES IN byELORUSSIA 

Today we are looking for the traces of the yotvingian dwellings. 
The guides of the Museum at Stephen bathory Castle in Grodno tell the 
tourists that the first inhabitants of Grodno were the yotvingians. 



383

In 1897, Tsarist Russia first conducted a universal census. 30.000 
of inhabitants considered themselves as the yotvingians in the Grodno 
province.

To the South of Grodno, in the areas of Svislach and Wawkavysk, 
four settlements under the name of the yotvingians were found. 

In the old archives in the current brest area, prof.  
V. Kamuntavičienė found information that in the 17th century there were 
people who confessed neither the Catholic nor the Orthodox religion. 
They called themselves The Old Lithuania. It is believed that these were 
the settlements of the yotvingians.

While preparing the material about the byelorussia, I found only one 
mention of the yotvingians: „In the year 983, under the rule of the knight 
Vladimir, in Kiev Russia there was a fight when the inhabitants at bugu 
and the yotvingians were attacked.“

A few years ago I read the book Juravičiai at Pripyat by Vladimir 
Isajenko. I was interested in the title of the book, so I started to correspond 
with Ana Chomenkova, the Head of Juravičiai Secondary School. I have 
been invited to visit them: a tour guide and many attractions have been 
promised.

LINGUISTIC INSIGHTS

Jūratė Čirūnaitė
THE NAMES OF GRODNO‘S NObLEMEN IN 1565  
AND THE LITHUANIAN PERSONAL NAMES

The article explores the names of the noblemen of the Grodno County 
according to the Grand Duchy of Lithuania census of 1565 and baltic 
(most likely Lithuanian) personal names. The names of men and women 
are divided into Christian and non-Christian. All recorded canonical and 
folk forms of Christian names are mentioned. Also, the recordings of 
eastern and western Christian names are listed. Only specifically Catholic 
and only specifically Orthodox names recorded in the register are listed, 
and this is associated with the affiliation of those names to the Lithuanian 
or Russian ethnic group. 

The article also lists and classifies the baltic (most likely Lithuanian) 
elements of the name, i.e. place names and personal names, focusing more 
on the names bearing the root Eismont- and Eismontovich-. Lithuanian 
personal names are divided into two-rooted anthroponyms, two-rooted 
anthroponym abbreviations, two-rooted anthroponym suffix derivatives, 
Lithuanian appellatives and Lithuanian suffixes derivatives. Lithuanian 
personal names should be associated with the Lithuanians or the persons 
of Lithuanian descent.
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Vilija Ragaišienė
DEPICTION OF A HUMAN IN THE THESAURUS  
OF SOUTHERN SOUTH HIGHLANDERS

The article, based on the material of the Thesaurus of Southern South 
Highlanders describes the image of a person living in the area of Southern 
South Highlanders, i.e. physical appearance and physical characteristics, 
features character and mode, social status and relationships. 

In the Southern South Highland dialects the word man is used in 
three direct meanings: 1) any person (male, female, child); 2) a person 
of his or her nationality; 3) a spouse to his wife, husband. Mostly, the 
sentences that testify the first meaning, i. e. the examples illustrating the 
main meaning of the word are found, only one or two examples are found 
representing the second and the third meanings of the word. 

The Thesaurus tells us about the Dzūkai of Varėna region and their 
world: mysterious, harmonious, calm and at the same time full of surprises 
and frivolous. It also describes the worldview, customs and routine of the 
villagers scattered in the forests. Their daily routine is reflected in the 
native language which is melodic, verbal, and archaic.

The Thesaurus providers, by observing ongoing economic and social 
processes under unfavourable demographic conditions, are talking about 
the enduring old world of security and the changing human being. 

A person living in the southern part of South Highlands is kind, sincere, 
open, cheerful and witty, diligent and creative. In his/her worldview, the 
old mythological world, the secrets of Catholic faith, and the realities of 
the present are intertwined. Although the world is changing, old values 
and customs are disappearing, the southern highlander is optimistic about 
the world.

The analysis carried out shows that the Thesaurus of Southern South 
Highlanders is a cultural text that tells us a lot about a man and his/her 
environment, revealing the ongoing changes in the material and spiritual 
life.

Algis Uzdila
MINOR GEOGRAPHy: MICROTOPONyMS  
OF PUNSKAS-SEINAI LITHUANIA

The article mentions small geographical objects, most often 
belonging to individual farms. These are ponds, puddles, hills, hillocks, 
slides, mountains, fields, woods, pine forests, fir groves, forests, valleys, 
meadows, highlands, lakes, swamps, moors, ditches, roads. All of them 
form a well-preserved by the people of Punskas, Smalėnai, Seinai 
region, but rapidly diminishing microtoponial list of names.
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Jovita Nevulytė-Grėbliūnienė
LINGUISTIC ACHIEVEMENTS OF JUOZAS VAINA  
FROM PUNSKAS

The article discusses linguistic materials collected by Juozas 
Vaina. He is well known for the Lithuanians living in Poland as  
a teacher of mathematics, social activist, and ethnographer (founder 
of the Ethnographic Museum in Punskas) as well as a collector of 
Lithuanian folklore. Juozas Vaina is the author of several articles 
in which he describes the specific language features of the Punskas 
dialect, including phonetic and accentative (for example: assibilation, 
depallatalization, palatalization, and prie-labialisation) as well as 
morphological and syntactic (for example: the usage of the illativus 
form instead of a locist, deminutive forms, verb cojugation, borrowings).  
J. Vaina also analyzes the etymology of toponyms and hydronyms and the 
influence of the Western balts on the Polish dialects (Kurpie, Mazurzy). 
Two volumes of the book Nuo Punsko iki Seinų (From Punskas to 
Seinai), which contain the collected material, are very important for the 
description and characterization of the Lithuanian dialects from Poland 
[Krištopaitė: 1997, 1998]. Due to the variety of texts presented in books 
(songs, stories, legends, proverbs, sayings, riddles), it is possible to 
trace not only the preserved phonetic and morphological features of the 
Lithuanian dialects from Poland, but also analyze their syntax. 6,000 
index cards prepared by Juozas Vaina are particularly noteworthy. He 
carefully registered the words used by the speakers of the Punskas 
and Seinai dialects (nouns, adjectives, participles, verbs, prepositions, 
pronouns, numerals). Each word was presented in its basic form and also 
illustrated by numerous examples (from 3 to 7 sentences). Additionally, 
it should be emphasized that he marked the place of the accent in each 
word, also in the example sentences. Therefore, the works of Juozas 
Vain are extremely important for research on the Lithuanian dialects 
in Poland. It should be emphasized that all the texts and language data 
collected by the ethnographer come from a period when  investigation 
of the Lithuanian dialects from Poland was not and now it is valuable 
for language historians or contact linguistics researchers.

Juozas Vaina
FROM PEOPLE‘S STORIES AbOUT VIDUGIRIAI

The folklore texts collected by Juozas Vaina in the village of 
Vidugiriai are published, and the words of the Dzūkai dialect are 
recorded in the first part of the article. The second part consists of  
a commentary on these texts and a brief description of the village.
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Nijolė birgelienė
NAMES OF NEWbORNS AT THE END OF THE 20TH  
AND THE bEGINNING OF THE 21ST  CENTURIES  
IN PUNSKAS DISTRICT

The purpose of this article is to review the names given to children in 
1997–2017 in Punskas district. The data from the Civil Registry Office in 
Punskas regarding the number of births, registration of individual names 
in civil status files and information about changes in the spelling made 
in them were used for the research. The analysis showed that in the past 
period the registry of names has been enriched with both female and male 
anthroponomastics with different etymologies. Currently, the examined 
system of names is a kind of compilation of two registers – Polish and 
Lithuanian, in which there are baltic, Slavic and borrowed from other 
languages names. The female names are dominated by universal names, 
„nice sounding“ also in other languages. Men‘s names derive mainly 
from the Christian tradition. In the files of the Civil Registry Office there 
are more and more Lithuanian anthroponomastics but their number in 
particular years is different and it is difficult to talk about specific causes 
here. However, one can see the connection between the choice of the name 
(and its record) and the parents‘ attitude towards their native culture and 
tradition. The specificity and certain separateness of the register under 
examination result from the overlapping trends in the name fashion, 
constituting a new reality, which is a reflection of both the region‘s with 
two cultures and the globalization of name systems.

IN THE MEANDERS OF HISTORy

Kostas Leončikas
THE ACTIVITy OF bISHOP MyKOLAS PRANCIŠKUS 
KARPAVIČIUS IN VyGRIAI

The first bishop of Vygriai Mykolas Pranciškus Karpavičius faced a 
lot of problems after the King of Prussia had signed his appointment to 
the newly created Diocese of Vygriai on January 19, 1797. The Prussian 
government had a lot of reservations about the text of the oath which the 
newly appointed bishop M. P. Karpavičius had to submit to the Pope. It 
collided with the principle of sovereignty of the Prussian state. Therefore, 
the authorities tried to halt the course of events.

On the appointed date, July 9-11, 1800, the Camaldolese monastery 
was transferred to the new Diocese of Vygriai as well as the acts of the 
erection and the assumption of the cathedral were issued. Priest Jan 
Klemens Gołaszewski was delegated by the bishop of Płock Kajetan 
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Szembek to take care of everything. The Prussian authorities were 
represented by the secret royal councilor Justyn Jackstein.

The bishop had two profitable parishes: the first one was Gražiškės 
near the Prussian border, the second one was Prienai on the Nemunas 
River.

The new diocese was organized by bishop M. P. Karpavičius 
from scratch. The closest collaborator of the bishop was the vicar in 
spiritualibus and the general officer of the former łuck diocese priest 
Jan Klemens Gołaszewski, who was from the congregation of missionary 
priests, canon of Przemyśl, a provost of the Waniewo parish.

The bishop‘s residence was located in the south-west corner of 
the Camaldolese monastery complex. Currently, there is the so-called 
Royal House, rebuilt after the Second World War. It was built by  
M. P. Karpavičius at the beginning of the 19th century. The building 
for guests, where the chancellory chapel is now located, used to be  
a hospital and a flat of a parish priest. The new host rebuilt the interior 
of the church, which was elevated to the rank of the cathedral. In 
order to enlarge the presbytery, the main altar was moved towards 
the eastern wall and the place for the religious choir was liquidated.  
A new place for the choir was built next to the wall of the front elevation.

From the very beginning of the establishment of the Vygriai diocese 
there was a lack of priests in the parishes. Many of them did not want to 
stay in Prussia and went abroad to their native dioceses. The Prussian 
authorities confiscated the property of the Camaldolese Order. Therefore,  
all the monks were forced to move to the Order in Warsaw in bielany.

The Prussian government wanted to have a decisive influence on the 
matters of the Catholic church in the annexed territories. On the one hand, 
they tried to make the Vygriai diocese independent of the influence of 
Gniezno and the direct influence of the Holy See, but on the other hand, 
they wanted to solve all the issues according to the needs of Prussian 
policy. Therefore, there was often a friction between the Prussian 
authorities and the bishop M. P. Karpavičius.

benjaminas Kaluškevičius
ANTANAS STANIUKyNAS: THE FOUNDER AND bOOK 
SMUGGLER OF THE SECRET CLERK CLUSTER  
AT THE SEINAI PRIEST SEMINARy

In 1864, the Russian Empire published the prohibition of the 
Lithuanian press in Latin script that was also compulsory in the Suvalkai 
Province, which belonged to the Kingdom of Poland.

The Roman Catholic clergy were the first in Lithuania who resisted 
against the prohibition. It was a secret organization established by bishop 
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Motiejus Valančius operating in Kaunas Governorate and the Telšiai 
(Varniai) Diocese. Sudargas Pastor Martynas Sederevičius, and later the 
Vicar of the Kalvarija Parish Adomas Grinevičius became the first to 
organize secret activities in the Diocese of Seinai. 

In the Seinai Seminary there was a significant proportion of 
the Lithuanian clergy who had studied at Marijampolė or Suvalkai 
gymnasiums. They were concerned with the issues of preservation of the 
Lithuanian identity.

Having graduated from the Suvalkai Gymnasium, in 1884 Antanas 
Staniukynas, born on May 4th, 1865, in Saltininkai village, Krosna County 
(present Lazdijai district), enrolled in the Seminary. He was well prepared 
as he had studied religious literature independently. In the gymnasium, he 
received prohibited Lithuanian press and distributed it.

At the Seminar, having got acquainted with the patriotic-minded 
clergy, found out that everyone had publications in Lithuanian. After 
consulting a number of trusted clergy, he proposed the creation of  
a secret library of Lithuanian books. It was around 1885. Later he came 
up with an idea to bring together a secret organization of the clergy. 
The readers of this library became its members. The main tasks were 
the distribution of the prohibited Lithuanian press, as well as learning to 
speak and write well in Lithuanian. Antanas Staniukynas prepared the 
statute of this organization, and in 1888 its activities started. The secret 
society, having received the name of Šaltinis, continued its activities after 
the abolition of the press prohibition until the First World War.

Antanas Staniukynas was moved from parish to parish for 
Lithuanian activity as a vicar. In 1904 he went to the USA and worked 
there successfully. He died on December 15, 1918, and was buried in the 
Catholic cemetery in Chicago.

Kęstutis Subačius
THE RADVILOS - GRAND DUKES OF LITHUANIA  
AND THEIR LEGACy MARKS IN VEISIEJAI LAND 

Veisiejai is a direct, spiritual heir of the names of the land of Veisė 
and the origins of the name of the city have to be counted from the first 
mention of Veisiejai in July, 1253 in King Mindaugas Act. After about 150 
or more years of commemoration of the first name of Veisiejai Manor, the 
family of Lithuanian Patriots Radvilos comes to this country. This family 
did tremendous work in Lithuanian history, and left a deep spiritual, 
cultural and material heritage. by 1831, the members of the Radvilos 
family were: 1 queen, 1 cardinal, 3 bishops, 37 vojvodas, 22 ministers 
(chancellors, etymons, marshals, treasurers), and many other officials 
(elders, pilgrims, hunters, etc.).
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Radvila Rudasis was considered by the King to be one of the few 
worthy hunter companions and in 1546 he was appointed the Hunter 
of the Grand Duchy of Lithuania (GDL) and the Governer of birštonas.  
Quite often in the hunting trips of the young King, Radvila discussed the 
most important state affairs. We know from the history of hunting that 
hunting was an important branch of the economy. beginning with the 
15th century the Veisiejai hunting manor, later the manor-city governors 
and its creators were the Radvilos. It is perfectly logical to believe that the 
biggest hunter in Lithuania, who had dignitaries of the GDL, had to take 
care of hunting management and royal hunting organization in his own 
and the King‘s big groves. One can think that there were more than one 
hunting houses or mansions in the castles of the Radvila estates, including 
the current Veisiejai town estate, Aukštadvaris near Veisiejai, Liškiava, 
and elsewhere.

Radvila Rudasis was one of the most active politicians, a state 
and military character of the GDL, a defender of its sovereignty, and a 
supporter of the Reformation. With his cousin he took care of the marriage 
of his sister barbora Radvilaitė and the King of Poland, the Grand Duke 
of Lithuania Žygimantas Augustas in 1547. After the death of his cousin, 
he took over the office of Vojvoda of Vilnius, the Chancellor of the 
Grand Duchy of Lithuania, and became a trusted advisor and trustee of 
Žygimantas Augustas.

In 1514–1523 on the privilege of Žygimantas Senasis to Jurgis 
Radvila, the larger half of Merkinė forest and part of Alytus, Punia forest 
was connected to Seirijai Estate, by indicating in the privilege of the 
boundaries of the Radvila Estate along the river Mara past Seinai lake near 
the present Punskas, along Kirsna river, Lazda-Raišupis river, the lakes of 
Rimietis and Dusai, further along Simnas lake to Žuvintas and beyond 
balbieriškis it boarded the Nemunas. According to the documents of the 
Lithuanian Metric, new facts about the origins of Veisiejai and Seirijai 
Estate are presented, the names of Leipalingis, Lipliūnai are updated, and 
new facts about the Druskininkai area are presented.

The children and grandchildren of Mykolas Radvila have left traces 
in the history of the Grand Duchy of Lithuania and in the development of 
Veisiejai region and manor-town. The most prominent of them were the 
Dukes Jonušas and boguslavas Radvila. They rescued Lithuania in the 
most difficult years of war and diplomacy of Moscow and Sweden.

boguslavas‘s daughter, Liudvika Karolina (1667-1695), was 
only two years old when her father Duke boguslavas Radvila died 
on December 31, 1669. On December 27, 1668 he wrote a testament, 
left all the property to his single daughter, and wanted her to marry 
the evangelist. Liudvika Karolina was in contact with the Evangelical 
Reformed Church of the Grand Duchy of Lithuania throughout her 



390

life, she supported its activities, and established 12 scholarships for 
young people from Lithuania to study at the Universities of Frankfurt 
at Oder, berlin, and Königsberg. At her expenses, in 1680 the first 
Primer Catechism of the Grand Duchy of Lithuania was published in 
Lithuanian. In general, the influence of her estate on Lithuanian farms 
and not only them was great. She married to Liudvikas Leopoldas, the 
son of the Elector of the brandenburg (elected prince), in Lithuania.

The Radvilos were great patrons of art and had a wealth of art. 
An example of their patronage can also be the oldest collection of 
Lithuanian graphic portraits, the 17th century Radvilos portrait album.

Kęstutis Subačius
THE INHAbITANTS, THEIR EDUCATION  
AND THE DEVLOPMENT OF EDUCATION IN THE VEISIEJAI 
PROVINCE IN SEINAI COUNTy UNTIL 1918

The Veisiejai Province in the Seinai County has a very old history, 
which is associated with the times of the history of Lithuania‘s ethnic 
landscapes. This is confirmed by historical sources. In this region there 
was a territorial association of lands of the Veisė land community which 
had about six castle lands, Veisiejai castle among them, mentioned in 1253 
in Mindaugas‘s Donation Letter.

For many centuries, the land-parish-province-gmina, again province, 
and presently the eldership, the centre of the territorial administrative 
structure of this region Veisiejai has not changed. This largely influenced 
the fact that in this region archaic water names and other language relics 
were mostly found, but most importantly, the eternity of the Lithuanian 
nation, which led to the survival of this country in the restored state of 
Lithuania, remained here. This statement is substantiated by the data 
on the national composition and change of the population of the county 
presented in the article. The material provided gives an overview of the 
reasons behind the statistics on the ethnic composition of the population 
and the drastic measures taken by Polish and Tsarist officials to eradicate 
ethnic culture and to degrade the population of the country. The 
inhabitants of the county had to experience a much greater impact of the 
national descent policy compared to other areas of Lithuania. There were 
twofold denationalisation factors: predominance of Polish-Russian rulers 
in all government institutions, and their tendency to overturn Lithuanians 
in ethnic lands, both in statistical data and spiritually, through education 
and especially the church.

The article briefly reviews the level of education of the population, its 
national peculiarities, and the development of education from the „nook 
schools“ and the emergence of primary schools in the region supported 
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by the County. This explains why, in 1889 (1901), in the list of Veisiejai 
County made by E. Volteris, there were no Lithuanians who could read 
and write in Lithuanian from the 5197 Lithuanians in the County, because 
such „nook schools“ were persecuted by the authorities and people 
avoided them.

The author finishes the work by taking a bow to all people in the 
Veisiejai region who for centuries, with love and sacrifice, protected 
ethnic human culture: language, customs, traditions, and human values.

Algimantas Katilius
MONKS MARIANS OF THE SEINAI (AUGUSTAVAS) DIOCESE 
(1821 – 1911)

Three of the Marian monasteries in Marijampolė, Miroslavas and 
Igliauka were operating in the Diocese of Seinai (Augustavas). The 
largest of them was the monastery of Marijampolė, and the fewest of 
monks lived in the Igliauka Monastery. After the rebellion of 1863-1864 
the monasteries in the Kingdom of Poland were being closed. In 1864 
all the Marian monasteries outside the Seinai (Augustavas) Diocese were 
closed. A couple of years later, the Miroslavas and Igliauka monasteries 
were closed. Thus, the only functional monastery in Marijampolė was left 
where the monks from the closed Marian monasteries in the Kingdom of 
Poland were brought. Owing to the Tsarist rule prohibition to accept new 
members, Marijampolė Monastery started to perish, and finally, it was 
closed in 1904. Most of the data about the monks presented were taken 
from the annual Elenchus of the Diocese. However, not all Elenchus have 
been found. The data provided on the monks is therefore not full. based 
on the data presented in the Elenchus, it was possible to determine the 
position and location of the monks. The monks were often moved from 
one monastery to another.

Algimantas Katilius
bISHOP ANTANAS bARANAUSKAS AbOUT TEACHING OF 
RUSSIAN SUbJECTS AT THE SEINAI PRIEST SEMINARy

The teaching of Russian subjects, i.e. Russian Language, Literature 
and National History, at the Seinai Seminary was introduced in 1864 and 
these subjects were taught until 1915. The teaching of these subjects in 
the Priest Seminary was always the focus of the Russian civilian authority, 
as it was aimed at achieving its goals of preparing Catholic clergy as loyal 
citizens of the Russian Empire who would be familiar with the Russian 
culture and history. For a long time, the question of the participation of the 
representatives of the civilian government in the examinations of Russian 
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subjects was not legally settled. That question was finally resolved only 
on July 9, 1907 when the Agreement between the Apostolic Throne 
and the Russian Government on the teaching and examination of the 
Russian Language, Literature and National history at the Seminary of the 
Kingdom of Poland was signed. bishop A. baranauskas was encouraged 
to participate in the discussion on the teaching of Russian subjects at 
the Seinai Seminary by the letter from Ivanas Goremykinas, which he 
received on June 16, 1898, saying that the teaching of Russian Language, 
Literature and National History in the Polish Seminary is a bad thing 
and needs to be improved. Initially bishop. A. baranauskas had a strong 
position that there was no need to change anything about teaching these 
subjects at the Seinai Priest Seminary, i.e. to increase the number of weekly 
hours. However, the bishop had to concede in the end. This publication 
presents the translations into the Lithuanian language of four bishop  
A. baranauskas‘s writings to the Minister, and plans and programmes for 
the teaching of the Russian Language, Literature and National History 
at the Seinai Seminary. The original documents are stored in the Russian 
State Historical Archive in St. Petersburg.

Sigitas birgelis
bISHOP ANTANAS bARANAUSKAS‘ LIFE  
AND ACTIVITIES IN SEINAI 

Lithuanian poet and the bishop of Seinai, Antanas baranauskas, 
was a colourful, a distinguished and honoured by the Lithuanian people, 
although sometimes a controversial, personality. A lot of scientific work has 
been written about him, his activities and his work have been analyzed in 
detail. The masterpiece of Lithuanian literature, Anykščių Šilelis, has been 
published several times, translated into Russian, Polish, Latvian and English.

The aim of this article is quite modest. We want to look at the author 
of Anykščių Šilelis by employing more or less known facts from the life 
of the bishop in Seinai, to tell about baranauskas as regards what his 
countrymen, the Lithuanians from the Seinai County had expected and 
waited for from him, to talk about the posture of Antanas baranauskas 
regarding cultural identity and growing conflicts over the service of the 
piety in the Lithuanian and Polish languages.

bishop. A. baranauskas was favourable to Lithuanian clerks, but 
wanted to find a common model for the activities of Lithuanian and Polish 
clerks. He tried to keep up with the policies and tactics that fit his position. 
Not once did he have to hide from the authorities, but also from his own 
countrymen. Fearing to be called a Litvoman, he bowed against some of 
the Poles, looking for their favour, even though this annoyed and revolted 
the Lithuanians.
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Antanas baranauskas is a classic of Lithuanian literature. He 
contributed to the Lithuanian national revival to a considerable extent.

Juozas Vaznelis
THE INNS OF PUNSKAS LAND 

The article describes the network of inns in Punskas land since the 
establishment of Punskas Parish (1597) until the beginning of the 20th 
century. In the oldest times the inns were the property of the ruler, only 
from the 16th century other people could have them. There were many 
inns in the towns like Punskas. They differed in particular from the types 
of alcoholic beverages sold. Initially, mead, wine and beer, and later vodka 
were drunk in the inns.

It is likely that before 1597 at least a few villages in the territory 
of Seivai Estate could have an inn; however, no more accurate data was 
found. In Punskas, as in other parish centres, an inn was built close to 
the church, and in the villages, such as Agurkiai, Ožkiniai, Šaltėnai, 
Vidugiriai, Paliūnai, Trakiškės, etc., the inns, as well as the blacksmithies, 
were located at the main roads.  In some villages, the inns stood close to 
each other. In small villages there were no blacksmithies and inns. 

The innkeepers were mainly the Jews. Later, there appeared 
Lithuanians, Poles or Germans among the innkeepers. In the middle of the 
19th century, a vodka tax was introduced, the working hours of inns were 
fixed, the volume of the sold vodka was determined. It was required that 
drunk customers were not sold alcoholic beverages. 

The stories of old people can help trace back the villages where the inns 
were and how they looked. Usually they were wooden, sometimes clay-
covered constructions. At one end of the house there lived an innkeeper 
with the family, at the other there was a table and several benches, an oven. 
In winter, travellers often stayed overnight and slept on the benches. The 
villagers came to the inn to discuss matters or spend time with the mug 
of beer. People usually preferred the inns of their neighbourhood. For 
example, the Seivai Mansion Master even banned the visiting of the inns in 
other villages. In case of disobedience, they were whipped.

Kazimieras baranauskas    
SŪDIŠKĖS – THE LOST VILLAGE 

Today, having inquired in Punskas about the village of Sūdiškės,  
a rare one could explain where it was, and would eventually say that there 
is no such a village in the county. The younger generation may not even 
realize where their ancestors, without raising their feet from their native 
hill, once lived.
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The small village of Sūdiškės (now incorporated into Valinčiai) 
disappeared in the 17th century. The year of the establishment of the 
village is not known precisely. The only living relic that has survived since 
then is the remains of the former great birch grove called Degėsys (The 
Burning).

The name of the village is believed to have originated from the 
ethnonym Sūdis - the name of the charcoal producer, the tar and coal 
worker, who was called suodžius (the sooter) by the local people. The first 
settler in the area, probably a worker in the nearby Užvidugiriai būda, in 
the Seivai Parish, a woodcutter, with an axe in his hand and a hunting rifle 
on his shoulders, walked to the woods in the mornings. He wanted to set 
up the tar and resin factory, so he cut trees, stacked stumps, cleaned the 
woods. After finding the right place, he settled down, created a family, 
and left the name of the village with the old craftsmanship fragments for 
his ancestors.

Over time, the village grew, expanded, and changed its name. 
According to the 1642 Seivai Parish Inventory List the village is already 
called Naujieji Kampuočiai. Later, after several families of Valinčiai had 
settled there, the name of the Valinčiai set in.

Rimantas Miknys
‘VILNIAUS ŽINIOS‘ (VILNIUS NEWS) AND THE GREAT 
CONGRESS OF VILNIUS

The study analyses the role played by the first Lithuanian newspaper, 
Vilniaus žinios (Vilnius News) (1904 - 1907), in the organization of the 
Lithuanian Congress (the Great Congress of Vilnius) which gathered 
in Vilnius on December 4-5, 1905, as well as in the dissemination of its 
proceedings. The publication considers whether the newspaper took over 
the functions of concentrating the work of Lithuanian intellectuals in the 
Lithuanian national movement, which had been carried out previously by 
the Lithuanian underground periodical press (Varpas (The bell) 1899 - 
1905; Ūkininkas (The Farmer) 1890-1905; Tėvynės sargas (Guardian of 
the Fatherland) 1896 - 1904). It asserts that for a short period between 
September of 1905 and March of 1906 the newspaper became the focal point 
around which activists in the Lithuanian national movement concentrated 
to organize the summoning and management of the Lithuanian Congress 
in Vilnius and the passing and dissemination of its pronouncements which 
expressed the will of the Lithuanian nation at that time.
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Gintaras Lučinskas
„THE STRAW bORDER“ bETWEEN THE STATES OF 
LITHUANIA AND POLAND IN 1919 – 1939

The Council of Lithuania in 1918 by the Act of February 16th, 
declared the restoration of the State of Lithuania, leaving it away from the 
former state relations with other countries. This act dissociated Lithuania 
from state relations with Russia and Poland.

The Polish government acted very badly in April, 1919 when the 
Lithuanian army, fighting hard with the Red Army, was approaching 
Vilnius. In order to pre-empt Lithuania, the Polish leadership sent its 
units not so much against the Red Army as against Lithuania. To resolve 
the conflict, the concord states, Great britain and France, established 
demarcation lines. 

On July 27, 1919 the line of the so-called Chief of Army of Concord, 
the French Marshal of Ferdinand Foshe, was established. It divided 
Sūduva between Lithuania and Poland, leaving the Poles with many 
Lithuanian residential areas, including one of the most famous Lithuanian 
centres Seinai and Punskas with their surroundings.

On December 8, 1919 the Supreme Council of the Concord declared 
the Polish border in the East, known as the british Lord George Nathanill 
Curson line. Here the line from the East Prussian border went to the 
confluence of the black Ančia and the Nemunas, and from Grodno in a 
straight line to the south. Part of the Lithuanian ethnic lands, which were 
attributed to Lithuania under the Fošas line, were now handed over to 
Poland for administration, i.e. the Curson line in the southern Suvalkija 
was pushed north at the expense of Lithuania.

In the wake of the struggle between the two nations, after the 
intervention of the League of Nations, the military action was interrupted, 
and under the pressure of the Military Control Commission on November 
29, the truce between the warring states was signed. both states committed 
themselves to handing the prisoners to the Military Control Commission 
of the League of Nations, and to establish a neutral zone between the 
militant armies. The fighting sides had to step back 6 km and leave the 12 
km wide „no-man‘s“ section. Lithuania and Poland were suggested that 
they could settle the dispute by negotiation, but both countries failed to 
agree.

On March 15, 1923 by the decision of the Conference of Ambassadors 
appointed by the League of Nations, the neutral zone was abolished and 
the demarcation line was recognized as an administrative border between 
Poland and Lithuania. Vilnius and Southeast Lithuania remained occupied 
by Poland until 1939. Military status formally continued until March 19, 
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1938 Poland‘s ultimatum to Lithuania, which forced Poland to establish 
diplomatic relations.

This publication presents the works of the contemporaries  
P. Dirkis, V. Labūnaitis, et. al., and their memories on demarcation and 
administrative lines, Polish lines and their relocation.

Almost 100 years has passed since the struggle in the neutral zone at 
the demarcation line.  A lot has been forgotten. Only the memories of the 
contemporaries as well as photos and finds have survived.

Gintaras Lučinskas
TEACHER, OFFICER, AND SHOOTER STASyS ASEVIČIUS 
(1895 – 1972)

Stasys Asevičius was born on February 26, 1895 in the village of 
Kamisaruvka, Seinai Parish, Lazdijai County, in the family of farmers 
Vincas Asevičius and Marijona Kutauskytė. In 1903 Stasys Asevičius 
began attending Lazdijai Primary School, where he studied four years. 
From 1908 he went to the Seinai High Four-Class School. From the autumn 
of 1912 he continued his education at Veiveriai Teacher Seminary. In the 
autumn of 1913 S. Asevičius moved to Suvalkai and attended Pedagogical 
Courses.

During the First World War in 1914 S. Asevičius was mobilized 
into the Russian army. In September 1915 he was sent to the Military 
School in Moscow. In November he was moved to Irkutsk War School. 
On May 1, 1916, after completing an intensive course, he was awarded 
an Officer Degree and was transferred to 9th Siberian Reserve Unit. One 
month later he was sent to the front and was appointed an Assistant to the 
battalion Commander, and later – the Chief of the Unit. In 1917, during 
the revolution in Russia, the rule was taken over by the bolsheviks, the 
Russian troops were disarmed and disembodied, and the officers were 
released to the reserve.

In October 1918 S. Asevičius started working as a teacher in Seinai 
County. On December 13, 1918 he was appointed the Chief of Militia 
of Seinai County. Since December 17, 1919 he served in Seinai County 
Command Security Team.

On January 9, 1919 officer S. Asevičius joined the Lithuanian Armed 
Forces as a volunteer and was appointed the Seinai City and County 
Commandant. On August 25 and 28, 1919 he led the Seinai battles.

On October 1, 1919 officer S. Asevičius was transferred to serve in 
Kaunas battalion, which since December 15, 1919 was named the 7th 
Infantry Regiment. On October 18, 1919 he was awarded the Captain 
Degree. 



397

On May 28, 1922 captain S. Asevičius moved to serve for the 8th 
Infantry Regiment. On October 3, 1924 he left for the courses of Higher 
Officers.

On July 23, 1925 captain S. Asevičius graduated from the Grand 
Duchy of Lithuania Higher Officer Courses (V graduation course of 
training). On September 8, 1925 he returned to continue his service in the 
8th Infantry Regiment.

On April 19, 1926 captain S. Asevičius was moved to serve for the 
Armour Unit. On December 17, 1926 he participated in the revolution of 
the state government coup of state power, drove the armour War, and led 
a column to the Chief Headquarters of the Armed Forces.

On February 10, 1927 captain S. Asevičius was transferred to serve 
for the 1st County Headquarters. 

On February 23, 1928 major S. Asevičius was transferred to serve for 
the Grand Duchy of Lithuania Gediminas‘ 1st Infantry Regiment.

On July 1, 1932, under the Act of the President of the Republic of 
Lithuania No. 382, major S. Asevičius, on his own request, was released 
from the military service and appointed to the Infantry Officers Reserve 
Unit.

Officer S. Asevičius from October 10, 1919 to January 14, 1920 
participated in the front battles with the bermontians, and from January 
16, 1920 to December 1, 1920 participated in the fighting against the Poles. 
He was awarded the Medal of the 10th Anniversary of the Lithuanian 
Independence (1928), the Medal of the Founder Volunteers of the 
Lithuanian Armed Forces (1928), and the 5th Degree Order of Vytautas 
the Great (1930).

On May 22, 1919 Stasys Asevičius married Domininka blažonytė 
(born in 1895). They had three children: daughter - Danutė Marija (born 
1920), and two sons - Vytautas Juozas (born in 1923) and Kęstutis Stasys 
(born in 1925).

Having retired and gone to the reserve, S. Asevičius lived in the 
homeland of Lazdijai Parish, Kurdimaksčiai Village, where he had  
a 16 hectare farm inherited from his father. In February 1933 he was 
elected the Chairman of the board and the Head of Affairs of Lazdijai 
Small Credit Society, and held the office until the occupation of Lithuania. 
Until the first Soviet occupation in June, 1940 S. Asevičius was a Member 
of the Council of the 9th Seinai Team of Lithuanian Riflemen Union. In 
June, 1941 he was hiding because he was destined to the exile to Siberia. 
At the start of the German-Soviet Union war, reserve major S. Asevičius 
was appointed as the Commandant of Seinai County, but after the 
liquidation of the Lithuanian Provisional Government on August 15, 1941 
the activities of the Commandment were terminated.



398

In September, 1941 S. Asevičius restored the agricultural cooperative. 
In May, 1942 he was appointed the Head of Lazdijai County Agricultural 
Product Supply Agency and worked for it until the end of 1943.

During the German occupation, S. Asevičius participated in the 
activities of the anti-Nazi underground organization Lithuania Freedom 
Army (LFA).

After the formation of the Lithuanian Local Team, on February 25, 
1944 major S. Asevičius was appointed the Assistant of Lazdijai County 
Commandant. When the Germans liquidated Lithuanian Local Team, on 
May 16, 1944 he was dismissed from the service.

On July 29, 1944 S. Asevičius and his family retired to Germany. 
They lived in Dresden, later in the refugee camp in Zeligenstadt. In 1950 
they emigrated to the United States and settled in Cleveland. In 1962 he 
retired to live in Toronto, Canada. He wrote his memoirs Looking Back 
published in a separate book in 1993 in Lithuania.

S. Asevičius died on September 7, 1972. He is buried in Toronto, in 
the Lithuanian cemetery of St. John’s Parish. His wife D. Asevičienė, who 
died on December 25, 1975, was also buried there.

Sigitas birgelis
ANTANAS GUSTAITIS - A WINGED SUDOVIAN 

Today, not many people know that during the interwar period 
Lithuania was famous for its aviation in Europe and was able to construct 
excellent aircrafts. One of the most famous, or perhaps the only most 
famous, constructor of Lithuanian airplanes was the Sūduva region son, 
Lithuanian Aviation General Antanas Gustaitis.

ANbO airplanes constructed by Antanas Gustaitis were built by 
local engineers, mechanics and workers, in his own workshop under 
his personal direction. All this was done during the short period of 
Lithuania‘s independence in the interwar period. The wings of the ANbO 
aircrafts scraped the skies of the capitals of Lithuania and many European 
countries.

On June 15, 1940, when the Russians occupied Lithuania, the 
liquidation of the Lithuanian Armed Forces began. The pride of  
A. Gustaitis, the ANbO-VIII, straight from the aviation workshop was 
loaded onto the railway platform and exported in an unknown direction.

The Soviet Commissioners tried to „tame“ Antanas Gustaitis. They 
tried to persuade him to go to Russia to build airplanes. Antanas refused. 
Since then, his every step was tracked, and on June 27, 1941 he was 
charged with spying for the German Intelligence. On October 16, 1941 he 
was shot in butyrka prison.
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Marius Talutis
bISHOP VINCENT bORISEVIČIUS‘ CONNECTIONS WITH THE 
SŪDUVA LAND

In 2018, the Diocese process of the beatification of the servant of 
God and martyr bishop Vincent borisevich was completed. Though the 
case of his holiness is taken care of by the Diocese of Telšiai, he is closely 
associated with the Sūduva land not only by his origin, but also by his 
priestly and social activities: this is what the main aim and objectives of 
the article are. Vincentas borisevičius was born in 1887, in the family of 
farmers, in bebrininkai Village, Suvalkai Province. He was baptized in 
the Šunskai Parish, studied at the Seminary of Seinai, worked for several 
years in the Parish of Kalvarija and in the gymnasium of Marijampolė. 
After the Seminary of Seinai was moved to Gižai, he taught Moral and 
Pastoral Theology. He was famous for his love for the near and loved ones. 
In 1946, he was shot in the KGb cellars in Vilnius, and buried in the mass 
grave of Tuskulėnai. In 1999 he was solemnly buried in Telšiai Cathedral. 
He was the first bishop-martyr of Lithuania in the 20th century. He was 
awarded the Order of the Cross of Vytis and the Order of the Savior of 
the Dead Cross.
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