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Išnykę Seinų krašto kaimai
Naujausiais laikais didžiulė žmonių migracija, vadinama kaimų
tuštėjimo metais, Seinijoje prasidėjo kilus Antrajam pasauliniam karui.
1941 m. sausio 10 d. pasirašytas susitarimas tarp Vokietijos ir Sovietų Sąjungos dėl pasikeitimo žmonėmis, lietuviais ir rusais (sentikiais)
iš Suvalkijos krašto, mainais už vokiečius, gyvenančius Lietuvoje. Iš
pradžių tai buvo savanoriška repatriacija. Dalis mažažemių išvažiavo,
kiti atsisakydavo vykti, o Lietuvoje dar liko daug vokiečių tautybės
žmonių. Tada okupacinė valdžia ėmėsi radikalių sprendimų – areštų ir
prievartinio iškeldinimo iš Suvalkijos į Lietuvą. Per trumpą, vos kelių
mėnesių laikotarpį buvo iškeldinta apie 12000 žmonių (75–80 proc.),
žinoma, daugiausia lietuvių. Praretėjo arba visai išnyko kone ištisi kaimai. Po karo sugrįžo vos 20 proc. buvusių gyventojų.
Antras kaimų nykimas vyko septintajame–aštuntajame dešimtmetyje, bet jau kitomis aplinkybėmis ir sąlygomis. Blogėjančios perspektyvos žemės ūkio išlikimui, pramonės industrializacija ypač jaunimą traukė į miestus. Mažėjant gyventojų kaimuose skaičiui, valstybė
ėmėsi struktūrinių administracijos pertvarkymų. Nedideli kaimeliai ar
viensėdijos, netekusios savarankiškumo, buvo jungiamos prie didesnių vienetų. Apie tai gana plačiai ,,Suvalkietyje‘‘, pradedant 2006/4/48
numeriu, trylikos straipsnių cikle rašė buvęs seiniškis Gintautas Marcinkevičius. Išnykusių skambiais lietuviškais pavadinimais kaimų istorijas verta prisiminti ir įamžinti viename straipsnyje. Pradedama nuo
pietinės Seinijos dalies, Gibų valsčiaus.
Kiečiai (lenk. Kiecie)
Jau senokai sulenkėjusiame krašte, pačiame Lietuvos pasienyje,
yra vietovė gražiu lietuvišku pavadinimu Kiečiai. Jos vardas turbūt
bus kilęs iš žodžio „kietis“. Tai augalas (piktžolė), kuris iš tikrųjų yra
kietas (sunkiai išraunamas). Kiečiai įsikūrę gražioje vietoje, miške,
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kairiajame Seinos (lenk. Marycha) Mariekos upės krante. Vietovės
viduryje yra nedidelis ežerėlis – Stulpis. Tiesiai iš Kiečių kirtus valstybinę sieną, Lietuvoje yra nedidelis miestelis – Kapčiamiestis. Prieš
Antrąjį pasaulinį karą ir jo metu Kiečių gyventojai miestelyje dažnai
lankydavosi. Nelegaliai perėję sieną, vykdė kontrabandą.
Iki Antrojo pasaulinio karo Kiečiai buvo atskiras kaimelis, turėjo
savo seniūną. Po karo, sumažėjus kaimo gyventojų skaičiui, jis prijungtas prie Zelvos (šią vietovę senesni Berznyko apylinkės lietuviai
vadina Zaliaiviu). Buvusiuose Kiečiuose yra eiguva. Prieš karą ir po
jo ilgus metus eiguliu buvęs Vaitonis. Nuo seno čia gyvena Sulavicių,
Pošvų ir Nometkų šeimos, kitos – jau naujos, nes jos atvyko po karo.
Iš viso jų yra tik aštuonios.
Tik vyresnieji šios vietovės žmonės prisipažįsta ir netgi didžiuojasi, kad jie gimė ir gyvena Kiečiuose. Jaunoji karta Kiečių vardą vartoja
retai. Jie sako esą „zelviečiai“.
Vilkakukis (lenk. Wiłkokuk)
Tarp Zelvos ir Gibų girių gilumoje tyvuliuoja gražus ežerėlis,
o prie jo įsikūrusi nedidelė, šešių sodybų vietovė, nuo seno vadinama
Vilkakūkiu. Pavadinimas tikriausiai kilęs iš žodžio „vilkas“, bet ką
reiškia kita dalis – „kukis“ arba „kukąs‘ – sunku paaiškinti. Kai kas
spėja (E. Petruškevičius, „Šaltinio“ 2(5) nr.), kad jotvingių laikais tai
galėjo būti vieta arba duobė vilkams gaudyti.
Vilkakukis atskiro kaimelio teises prarado po Antrojo pasaulinio
karo ir kaip Kiečiai buvo prijungtas prie Zelvos. Čia jau daugelį metų
veikia girininkijos įstaiga. Ji išlaiko šios vietovės pavadinimą. Kadangi
čia nėra geresnio kelio, tik smėlėtas keliukas, tai retai čia pamatysi
mašiną, mažai kas čia sustoja. Daugiausia matyti tik miškų darbininkus, o vasarą grybautojus, retkarčiais vasarotojus.
Budevizna (lenk. Budziewizna)
Gibų valsčiuje yra plačiai žinomas, gražus Pamario ežeras ir prie
jo tokiu pat pavadinimu kaimas. Prie šio kaimo po Antrojo pasaulinio karo prijungtas buvęs kaimelis Budevizna. Ši vietovė, taip kaip ir
Kiečiai, įsikūrusi Seinos Mariekos upės kairiajame krante. Kitoje upės
pusėje yra urėdija. Čia seniau buvo didelis ir svarbus girių dvaras.
Kodėl Budevizna įgijo tokį pavadinimą, galima tik spėlioti. Kažkada galėjo šioje vietoje apsigyventi miškų arba dvaro sargai – budėtojai. Dabar šioje vietovėje gyvena tik 6 šeimos. Iš čia yra kilusi
kadaise Taurusiškėje gyvenusi Draugelių šeima.

Išnykę Seinų krašto kaimai

Versnelė (lenk. Wersninanka)
Važiuojant iš Gibų Augustavo link, už 2–3 km miške įsikūrusi
graži, nedidelė vietovė, vietinių žmonių vadinama Versnianka. Už jos
tyvuliuoja nedidelis ežerėlis, o už jo – kaimas. Ežerėlis ir kaimas turi
gražų lietuvišką pavadinimą – Versniai. Galima manyti, kad šios vietovės pavadinimas kilęs iš žodžio „versnys“ (išverstas medis). Galėjo
būti taip, kad vėtrų išvartytų medžių vietoje apsigyveno žmonės, kurie
pavadinti „Versniais“.
Versnelė, tai dabar nedidelė vietovė, kurioje yra tik 6 sodybos.
Seniau, gal iki Pirmojo pasaulinio karo, ji turbūt priklausė Versnių
kaimui. Kadangi jos gyventojams buvo patogiau palaikyti ryšius su
netoliese esančiu didesniu ir svarbesniu Gibų kaimu, tai jie prie jo ir
prisijungė.
Seinų apylinkėse seniausia yra Berznyko vietovė. Ji pradėjo kurtis
XVI a. pradžioje. Pirmiausia įgijo miesto teises. Ilgą laiką buvo seniūnija. Berznyko valdose kūrėsi mažesni dvareliai, kaimai ir kitos mažos
vietovės. Laikui bėgant, kai kurios vietovės išnyko, kai kurie kaimai
pakeitė savo pavadinimus. Istoriniuose šaltiniuose minimas, pavyzdžiui, Liškiavos kaimelis jau seniai išnyko, ir niekas dabar net nežino,
kur jis buvo. Dabartinis kaimas Vigrancai seniau vadinosi Liesupė,
Kukliai – Pamarėnai, Pockūnai – Pučilavičiai, Kreivincai – Tataravičiai, o Palkotai – Paberžėnai. Vis dėlto yra keletas vietovių, kurios jau
išnyko iš oficialių sąrašų, bet pasiliko ypač vyresnių žmonių atmintyje.
Otkenščizna (lenk. Otkieńszczyzna)
Viena iš minėtų vietovių yra prie pat Berznyko ir vadinama Otkenščizna. Joje iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos buvo nedidelis
dvarelis. Jį įsteigė Berznyko įkūrėjas Pacas, kuris iš savo valdų 5 valakus žemės, 2 ežerus ir šiek tiek miško padovanojo (arba pardavė)
kažkokiam Chodorkai. Pastarasis ten įkūrė dvarelį. Vėliau jį įsigijo
Chodkevičių giminė. Jie čia šeimininkavo ilgesnį laiką, todėl šią vietovę žmonės pavadino Chodkevičizna, o paskui – Otkenščizna. Šis pavadinimas išliko iki mūsų dienų.
Paskutinis šio dvarelio savininkas buvo Zanevskis. Jis, veikiausiai, buvo geras šeimininkas. Tarpukariu apie 30 ha žemės plotą apsodino vaismedžiais. Jis mirė per Antrąjį pasaulinį karą. Jo vaikai buvo
išsimokslinę ir po karo čia nebegrįžo. Dvarelis suvalstybintas, dalis
žemių išparceliuota buvusiems dvariškiams ir mažažemiams ūkininkams. Dvaro centras ir sodas perduoti Stabingių valstybiniam ūkiui
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(šiam ūkiui priklausė iki 1991 m.). Pasikeitus santvarkai ir suirus
valstybiniams ūkiams, Otkenščizną perėmė Žemės ūkio agentūra. Ji
viską pardavė trims ūkininkams. Per tą laiką buvo išardyti keli dvarelio pastatai, praretėjo sodas. Dabar ten išlikusi graži liepų alėja. Yra
taip pat sodo likučiai ir buvusių pastatų pamatai. Otkenščizna po karo
prijungta prie Berznyko bažnytkaimio. Nors jau rečiau, bet vyresni
vietos gyventojai tą vietą vadina Otkenščizna.
Adelynas
Dar XX a. pradžioje tarp Berznyko ir Aradnykų buvo didelis Alnų
(Hołny Wolmera) dvaras. Didelė jo teritorijos dalis po 1920 m. liko
Lietuvos pusėje. Paskutinis šio dvaro savininkas buvo Koscialkovskis.
Apie 100 ha to dvaro žemių atiteko našlei Koscialkovskio brolienei
Adelei. Ji bandė prie Balandžio ežero statyti dvarelį. Tačiau jos žemė
buvo nederlinga, smėlėta, nedavė pelno, tad jai, turbūt, trūko lėšų minėtam užmojui įgyvendinti.
Adelei mirus ir nepalikus įpėdinių, jos žemė vėl atiteko Koscialkovskiui. Adelės žemės plotą vietiniai žmonės pradėjo vadinti Adelynu. Koscialkovskis tarpukariu bankrutavo. Kelis Adelyno sklypus
įsigijo ūkininkai. Didžioji jų dalis atiteko Pamario urėdijai.
Kadangi žemė nederlinga, laikui bėgant čia pradėjo augti medžiai, ir tas plotas virto mišku, didelės Augustavo girios dalimi.
Daugelis Seinų miesto ir apylinkių gyventojų važiuoja ten grybauti.
Seniau (o gal ir dabar) tame miške galima buvo rasti daug rudmėsių. Į Adelyną nuvykti nesunku. Jis yra prie pat gražaus ežero. Per
jį driekiasi seniai nutiestas plentas iš Berznyko į Lazdijus. Toje vietovėje plentas kerta valstybinę sieną. Dalis Adelyno po 1920 m. liko
Lietuvos teritorijoje.
Kebeldiškės (lenk. Kobeldiszki)
Seniau dvaruose buvo smuklės, plytinės, spirito varyklos, malūnai ir pan. Malūną turėjo ir Alnų dvaras. Jis buvo pastatytas ant Alnos
upės, už Aradnykų kaimo. Jo likučiai, pvz.: mediniai ratai, užtvanka,
įkasti stulpai ir pastato pamatai, buvę dar pokario metais. Laikui bėgant viskas sunyko. Dabar jau nebeliko jokių pėdsakų. Vieta, kurioje
stovėjo malūnas, seniau vadinta Kebeldiškėmis. Kodėl ji taip pavadinta, niekas ir iš vyresnių žmonių nesugeba paaiškinti. Galima tik spėti,
kad to malūno savininkas galėjo būti kažkoks Kebeldys (arba rusas
Kelbedz). Dabar ši vieta priklauso Alnų kaimui.

Išnykę Seinų krašto kaimai

Vereščizna (lenk. Wereszczyzna)
Dabar jau nedaugelis Aradnykų kaimo gyventojų prisimena, kad
jų kaimo dalis seniau buvo vadinama Vereščizna. Kažkada prie pat
Dvarčėnų kaimo buvęs nedidelis dvarelis, o gal tik didesnis ūkis, kurio
savininkai buvo Vereščianskiai. XX a. pradžioje tą dvarelį nusipirko
Jurgis Lastauskas, dabar ten gyvenančių Lastauskų protėvis. Lastauskai prisijungė prie Aradnykų, o ne prie Dvarčėnų kaimo. Nuo Vereščianskio pavardės ta kaimo dalis buvo vadinama Vereščizna.
Kalviškės (lenk. Kalwiszki)
Iki 1920 m. tarp Dusnyčios ir Alnukų dvarų laukų bei Akmenės
kaimo buvo nedidelis Kalviškių kaimelis, kuriame gyveno apie 10 šeimų. Tais metais, kai buvo nustatyta Lietuvos ir Lenkijos valstybinė
siena, trys to kaimo šeimos atsirado Lenkijos pusėje (dveji Margevičiai ir Vilkeliai). Tarpukario metais jie buvo prijungti prie Dusnyčios
kaimo. Po karo, išparceliavus Alnų dvarą, jo valdose įsikūrė Alnukų
kaimelis, kalviškėnams buvo patogiau prie jo prisijungti. Tuo metu išnyko viena Margevičių šeima, o Vilkeliai pasidalijo į du ūkius, ir tokiu
būdu vėl susidarė trys kalviškėnų šeimos. Vilkeliai ir Margevičiai niekada nesakydavo, kad jie kilę iš Alnukų, o iš Kalviškių. Net ir dabar jie
priklauso Seinų, o ne Berznyko, kaip visas Alnukų kaimas, parapijai.
Kaip įdomybę reikia pasakyti, kad dabartinis Lenkijos ir Lietuvos pasienio kontrolės punktas neteisingai vadinamas Aradnykų. Nuo
Aradnykų iki jo – apie 3 km. Iš tikrųjų jis yra Kalviškėse, tad turėtų
būti vadinama Kalviškių arba Alnukų (Hołny Mejera).
Šalia Seinų miesto yra keletas užmirštų vietovių, kurių jau nerasime naujausiuose žemėlapiuose, tai: Pagavieniškiai, Zagautė ir Ciganavas.
Pagavieniškiai (lenk. Podgawieniance)
Išvažiavus iš Seinų Žagarių link, maždaug už 3 km kairėje pusėje stovi medinis kryžius, o prie jo kelias, vedantis Radžiūčių kaimo
link. Pavažiavus tuo keliu 1–2 km stovi informacinė lentelė su užrašu
„Gawieniance“ (liet. Gavieniškiai). Už jos prie pat kelio įsikūrusios
kelios sodybos. Tai ir yra nedidelė vietovė, vadinama Pagavieniškiais.
Jos pavadinimas kilęs iš netoliese esančio Gavieniškių kaimelio. Čia
dar po Antrojo pasaulinio karo iki maždaug praėjusio amžiaus aštuntojo dešimtmečio gyveno keturios šeimos: Mačioniai, Čiokailai, Radzevičiai (paskui Kupstai) ir Petrauskai.
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Nors Pagavieniškiai priklausė Gavieniškiams (neturėjo atskiro
seniūno), tai jų gyventojai daugiausia bendravo su Radžiūčiais, pvz.,
vaikai lankė čia kadaise buvusią mokyklą, o jaunimas ateidavo į šokius. Mat šios vietovės gyventojai buvo lietuviai, tad ir palaikė ryšius su lietuviško Radžiūčių kaimo žmonėmis. Kadangi Pagavieniškių
ūkininkų žemės yra nederlingos, daugiausia smėlėtos, tai jaunesnioji
karta čia nenorėjo gyventi. Vyresnieji jau paliko šį pasaulį, o jaunesnieji išvažiavo. Dabar čia liksui tik viena Mačionių šeima. Kitų minėtų
šeimų jau nebėra. Jų ūkius išpirko svetimi.
Zagautė (lenk. Zagówiec)
Kita nedidelė vietovė, taip pat priklausanti Gavieniškių kaimeliui,
vadinasi Zagautė. Ji yra kitoje (nei Pagavieniškiai) Gavieniškių pusėje. Zagutę galima aptikti važiuojant iš Seinų Krasnavo link, pravažiavus Seinų šilelį, kairėje kelio pusėje. Čia irgi gyveno tik kelios šeimos:
Petroniai, treji Ščiudlai ir lietuvis Pacukonis. Su Zagaute atsitiko panašiai, kaip ir su Pagavieniškiais. Vyresniųjų jos gyventojų jau nebėra,
o jaunesnieji išvyko. Pasiliko tik dvi Ščiudlų šeimos.
Ciganavas (lenk. Cyganowo)
Tarp Griškonių kaimo ir Seinų miesto įsikūrusi vietovė, vadinama Ciganavu. Kaip pasakojo vyresni žmonės, jos pavadinimas yra
kilęs iš čigonų, kurie čia, prie Seinų šilelio, kadaise vasarą stovyklaudavo. Iki tarpukario šios vietovės nebuvo, o jos laukai priklausė buvusiam Seinų dvarui. Paskutinis jo savininkas buvo rusas Skoblevas.
Po Pirmojo pasaulinio karo, kai čia įsitvirtino Lenkijos valdžia, rusų
dvarai buvo nacionalizuoti, o vėliau išparceliuoti. Tarpukario metais
šie laukai atiteko buvusiems dvariškiams. Jiems teko maždaug po
5 ha žemės. Tarp jų buvo: Šupšinskas, Baliuta, Barkauskas, Jonuška,
Stankevičius, Šostakas ir Anzelis, taip pat buvęs POW (Lenkų karinės organizacijos) narys Jančiulevičius. Jie savo sklypuose tarpukariu
pasistatė trobesius, ir taip atsirado nauja vietovė, kuri buvo oficialiai
pavadinta Seinų Kolonija.
Kita šio kaimo dalis yra kitoje Seinų ežerų pusėje, tarp Radziuškės ir Babonių kaimų. Tarpukario ir pokario metais Ciganavo gyventojai priklausė Krasnapolio valsčiui. Taigi, norėdami sutvarkyti kokius
reikalus, turėjo važiuoti per Seinus. Kai 1968 m. buvo įsteigtas Seinų
valsčius (iki 1973 m. buvo apylinkė, lenk. gromada), Ciganavas jau
priklausė Seinams. Šios vietovės įkūrėjų jau nebėra. Jų ūkius perėmė
paveldėtojai, keli žentai arba buvo parduoti. Kai kur savininkai keitėsi
kelis kartus.
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Praėjusio amžiaus 8-ajame dešimtmetyje kai kurie savininkai ėmė
pardavinėti sklypus svetimiems žmonėms, kurie čia pradėjo statytis
didžiulius gyvenamuosius namus – vilas. Kadangi vieta gana gera
(prie miško ir ežerų), sklypai pardavinėjami visą laiką. Tokiu būdu
išaugo gražus Seinų priemiestis.
2006 metais Ciganavas atskirtas nuo valsčiaus ir prijungtas prie
Seinų miesto, bet dažnai ir toliau vadinamas Ciganavu.
Marcinkonys (lenk. Marcinkańce)
Gal jau tik vyresni žmonės žino, kur yra Marcinkonys. Jie įsikūrę
labai gražioje vietoje. Rytinėje dalyje jungiasi su Griškonių kaimu ir
Seinų provincija – Ciganavu, pietuose juos supa Seinų ežerai ir Seinos Marichos upė, rytuose Rubežankos upelis, o šiaurėje – Lumbių
kaimas. Taigi ši nedidelė vietovė turi net penkis kaimynus: Griškonis,
Ciganavą, Seinų koloniją, Babonis, Klevus (tiksliau dvaro laukus) ir
Lumbius.
Istoriniuose šaltiniuose rašoma, kad ši vietovė kadaise vadinta
Marcinkevičiais. Daugelis mūsų krašte gyvenančių Marcinkevičių gali
būti kilę iš šios vietovės. Pavyzdžiui, iš čia kilęs Klevų Marcinkevičių
pradininkas. Jo vardas Mikas. Jis gimė 1813 m. Marcinkonyse, savininkų šeimoje. Tai reiškia, kad Marcinkevičiai nebuvo baudžiauninkai, o savarankiški ūkininkai, bet ne dvariškiai. Reikia manyti, kad
vėliau jų ūkis tapo nedideliu dvareliu. Jo paskutiniai savininkai buvo
Karpavičiai. Kada Marcinkevičiai tapo Marcinkonių vietove – sunku
nustatyti.
Tarpukariu šalia Karpavičių šioje vietovėje gyveno dvi Čiokailų
šeimos, Romanskiai ir dvi Frolovų šeimos. Gyventojai buvo net trijų
tautybių. Čiokailai – lenkai, Frolovai – rusai (sentikiai), Romanskiai –
lietuviai, Karpavičiai – sulenkėję lietuviai (vyresnieji mokėjo lietuvių
kalbą).
Po Antrojo pasaulinio karo Marcinkonių gyventojai pasikeitė. Išliko tik Čiokailai. Karpavičių dvarelis nebuvo suvalstybintas, nes turėjo ne daugiau kaip 50 ha (mat anksčiau dalį žemių pardavė). Pas
Karpavičius į žentus atėjo Litnikas (ir jau ėmė vadintis Litnikais). Pas
Romanskius į žentus atėjo Ignatavičius. Dvi Frolovų šeimos, gyvenusios vienoje sodyboje, per karą išvyko į Lietuvą ir nebegrįžo. Į jų vietą
pokario metais buvo atkelta iš Rosochaty Rug (Rosochaty Róg) kilusi
Andruškevičių šeima.
Vėliau, praėjusio amžiaus devintajame dešimtmetyje, Litnikas
pardavė savo ūkį Jaženbovičiams, Ignatavičiaus paveldėtojai parda-
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vė savo sodybą Nevuliams, o šie vėliau Misiukoniui. Išnyko taip pat
viena Čiokailų šeima. Taigi dabar buvusiuose Marcinkonyse gyvena
keturios šeimos.
Kaip pasakoja vyresni šios vietovės gyventojai, jau prieš Antrąjį
pasaulinį karą Marcinkonys neturėjo savo seniūno ir buvo prijungti
prie Griškonių kaimo. Dokumentuose oficialiai buvo rašoma, kad tam
tikras gyventojas gimė arba gyvena Marcinkonyse (kurį laiką taip
buvo rašoma ir po karo). Dabar jaunesnioji karta nelabai nori prisipažinti, kad gyvena Marcinkonyse. Sako, kad Griškonyse.
Beržiniai (lenk. Bierżynie)
Rytinėje Lumbių kaimo dalyje yra dar prieš Antrąjį pasaulinį karą
buvęs atskiras Beržinių kaimelis. Toliau į rytus Beržinius supa Seinų
šilelis. Tą šilelio dalį Lumbių gyventojai vadina Skynimais. Šiaurėje
Beržiniai šiek tiek siekiasi su Bubeliais, o pietuose – su Lumbiais.
Kada ši vietovė įsikūrė, tiksliai nežinia. Istoriniuose dokumentuose rašoma, kad šis kaimelis baudžiavos laikais priklausė ne Lumbių,
o Joniškės dvarui. Kad šią vietovę įkūrė lietuviai – neabejotina. Mat
davė jai gražų lietuvišką pavadinimą – Beržiniai (žinoma, kilusį iš
žodžio „beržas“). Reikia manyti, kad ten turėjo augti nemažai beržų.
Lenkų administracija, matyt, nepajėgė pakeisti šios vietovės pavadinimo. Jis tik šiek tiek sulenkintas – „Bierżynie“.
Kokių čia gyventojų būta netolimoje praeityje, sunku dabar nustatyti. Nepavyko rasti pagyvenusių šio kaimelio žmonių. Suradau tik
vieną šios vietovės gyventoją, kuri gimė ir augo jau po karo, bet daug
prisimena iš tėvų pasakojimų. Tai Onutė Grabliauskaitė-Miškelienė.
Jinai, nors jau sunkokai, dar šiek tiek kalba lietuviškai. Ištekėjusi už
pusiau lenko Miškelio, namuose kalba lenkiškai.
Ji pasakojo, kad prieš Antrąjį pasaulinį karą didžioji Beržinių gyventojų dalis kalbėjo lietuviškai. Jos tėvai ir jų bendraamžiai kalbėjo
tik lietuviškai. Buvo kelios mišrios šeimos, tačiau vyresnieji irgi mokėjo lietuvių kalbą.
Beržiniuose tarpukariu buvo 10 šeimų: dveji Grabliauskai, dveji
Dambrauskai, Akrangliai, Karaneckai, Bukauskai, Šarkos, Gutauskai
ir Bykauskai (vadinami Bičkais). Kas buvo seniūnas, pašnekovė gerai
nežinojo. Galėjo būti Bykauskas. Per karą į Lietuvą išvažiavo Akrangliai, Bukauskai ir Karaneckai. Negrįžo tik Akrangliai.
Pokario metais dvi šeimos – Grabliauskai ir Gutauskai – paliko
Beržinius ir apsigyveno vadinamuosiuose Rytprūsiuose. Jų ūkius perėmė kaimynai. Taigi Beržiniuose pasiliko tik 7 šeimos. Tokiu būdu
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buvo prarastos atskiro kaimo teisės. Praėjusio amžiaus šeštajame arba
septintajame dešimtmetyje Beržiniai prijungti prie Lumbių kaimo, su
kurio gyventojais bendravo beveik visą laiką.
Dabar toje vietovėje gyvena tik 8 šeimos. Iš senesnių pavardžių
išlikusios tik dvi – Dambrauskų ir Bukauskų. Kitos pavardės išnyko.
Mat į kai kurias šeimas atėjo žentai arba kai kas nusipirko ūkius (Miškeliai, Senkevičiai, Slavinskai ir Koneškos).
Šiose šeimose jau lietuviškai nekalbama. Daugelis gyventojų,
ypač jaunesnės kartos atstovai, lietuviškai net nesupranta. Liko tik
gražus lietuviškas vietovės pavadinimas, kurį, laikui bėgant, žmonės
irgi pamirš.
Ivaniškė (lenk. Iwaniszki)
Lumbių kaimo dalis, kurioje gyvena 3 šeimos, nuo seno vadinama
Ivaniške. Kodėl taip pavadinta, nežinia. Klausinėjant netoliese gyvenantį Vincą Zablacką, kuris prisimena dar tarpukario laikotarpį, irgi
nepavyko sužinoti. Galima tik spėlioti, kad tos vietos, o gal tik žemės
savininkas galėjo būti rusų kilmės, vardu Ivanas.
Ivaniškėje tarpukario ir pokario metais gyveno 3 šeimos: Misiukevičiai, Petroniai ir Astašauskai. Kaip pasakojo iš ten kilusi Petuškienė (neseniai mirusi), į Ivaniškę jos tėvai atsikėlė dar prieš Pirmąjį
pasaulinį karą. Anksčiau jie gyveno Melnyčėlėje (dabar Klevai). Jos
senelis buvo miškų sargas. Vietiniai žmonės jį vadino Miškuoliu, o
paskui Meškuliu. Todėl iki šiol lietuviai jų nevadina Misiukevičiais, o
tiesiog Meškuliais. Petroniai (vadinti Petronais) kilę iš tos pačios Misiukevičių šeimos. Astašauskas buvo atvykęs iš kitur.
Iš tų trijų šeimų pasiliko tik Misiukevičiai (ūkininkauja jų jauniausias paveldėtojas). Petronių jau nebėra (abu mirę). Pasiliko tik jų sodyba, kurią prižiūri viena iš dukrų su žentu. Astašauskų jau nėra daugiau
kaip 20 metų. Jie pardavė ūkį ir išvyko. Jų dirbama žemė dabar priklauso kaimynams Garveliams, o sodyba atiteko kitiems kaimynams
– Polubakams.
Staškūnai (lenk. Staszkuny)
Istoriniuose šaltiniuose aptikau, kad Lumbių dvaro valdose kažkada buvusi Staškūnų vietovė. Vis dėlto iš vietos gyventojų nepavyko
sužinoti, kur ji galėjusi būti. Teiravausi pagyvenusių Lumbių moterų Leokadijos Nevulienės (neseniai mirusios) ir Onos Šuliauskienės,
bet jos irgi nieko nežinojo. Sakė, kad apie Staškūnus buvo girdėjusios iš vyresnių Lumbių gyventojų, tačiau dabar jau nebeprisimena.
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Jų manymu, šios vietovės pavadinimas gali būti kilęs iš Staskevičių
pavardės. Jie Lumbiuose gyveno iki Antrojo pasaulinio karo. Per karą
išvažiavo į Lietuvą ir ten pasiliko.
Melnyčėlė (Rubežanka)
Kada tiksliai ši vietovė įsikūrė, sunku nustatyti. Rašytiniuose
šaltiniuose minima, kad tai buvo XIX a. pradžia, bet tikslesnių žinių
reikėtų ieškoti buvusio Akatnykų dvaro archyvuose, nes šis dvaras
davė vietovei pradžią. Ochotnickių giminė valdė ne tik Akatnykų (seniau Rašačių), bet ir Joniškės dvarą. Jų laikais šie dvarai klestėjo. Buvo
steigiamos alaus ir degtinės daryklos, malūnai ir pan. Tada ant Rubežankos upelio buvo pastatytas malūnas, kurį vietiniai žmonės vadino
melnyčia (iš rusų kalbos). Todėl ši vietovė pavadinta Melnyčėle, nors
dokumentuose užrašyta Rubežanka. Prie malūno turbūt apsigyveno
žmonės, kurie jame dirbo. Panaikinus baudžiavą, įsikūrė atskiras kaimelis. Laikui bėgant, malūnas nustojo veikęs ir sugriuvo. Jo pėdsakų
būta dar po Antrojo pasaulinio karo.
Kas buvo pirmieji šio kaimelio gyventojai, jau dabar sunku nustatyti. Vyresnieji žmonės prisimena tik Misiukevičius, kuriuos vadino
Meškuliais. Dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą ten gyveno Čeplinskai ir
Sidariai, kurie buvo kilę iš Klevų, Zablackai, kilę iš Akmenės, Jančiai,
Kliūčnykai, Jankus ir kiti.
Tarpukario metais Melnyčėlėje buvo 13 gyvenviečių ir tiek pat
šeimų. Čia gyveno: dveji Čeplinskai, dveji Sidariai, Dingfaltai, Ferberiai, Ramanauskai, Kliūčnykai, Jančiai, Vrubliauskai (vadinami Žvirbliais), Micevičiai, Matulevičiai ir Zablackai.
Kaimo seniūnas buvo Jančė. Jis, veikiausiai, buvo geras medžiotojas, taikliai šaudė. Geri kalviai buvo broliai Ferberiai, stalius – Antanas Sidaris (Mackus), siuvėjas Bolesius Micevičius, muzikantas
(smuikininkas) – Motiejus Ramanauskas. Labiausiai išsilavinęs buvo
Antanas Čeplinskas, kuris mokėsi Seinų „Žiburio“ gimnazijoje, o po
Antrojo pasaulinio karo dirbo net lietuvių kalbos mokytoju. Prie Čeplinskų sodybos stovėjo aukštas medinis kryžius. Jis sugriuvo praėjusio amžiaus pabaigoje. Prie Zablackų buvo pastatyta nedidelė medinė
koplytėlė, prie kurios žmonės sueidavo giedoti litanijas. Ten taip pat
vasarą vykdavo jaunimo sueigos ir šokiai.
Melnyčėlės kaimelis buvo beveik lietuviškas. Tik Ferberių ir
Dingfaltų šeimos save laikė vokiečiais, buvo evangelikų tikėjimo. Vokiškai kalbėti jie nemokėjo, bet tam, kad atsiskirtų iš kitų kaimiečių,
namuose kalbėjo lenkiškai (kaime lietuviškai). Lenkų tautybės buvo
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tik Vrubliauskas (Žvirblis), bet jis išmoko lietuvių kalbą ir kaime kalbėjo lietuviškai.
Kilus Antrajam pasauliniam karui, 1939 m. į tarnybą buvo iškviesti 3 kaimelio gyventojai: Antanas Čeplinskas, Bolesius Micevičius ir Motiejus Ramanauskas. Pastarasis buvo sužeistas, grįžo iš karo
kiek vėliau. Karui baigiantis, Rytprūsiuose fronte žuvo šio kaimelio
jaunuolis Jurgis Zablackas, kuris vokiečių buvo paimtas darbams –
apkasus kasti.
Per karą, 1941 m. pradžioje, daugelis kaimelio gyventojų išvažiavo į Lietuvą. Vokiečių kilmės Ferberių ir Dingfaltų šeimos, artėjant
rusų frontui, pasitraukė į Vokietiją. Pasiliko tik dvi – Antano Čeplinsko ir Juozo Zablacko – šeimos. Čia įsikūrė ir iš karo grįžęs Motiejus
Ramanauskas. Nors Antanas Čeplinskas ragino kaimiečius, kad neapleistų savo tėviškių, tai jie nelabai norėjo jo klausyti. Pagrindinė masiško išvažiavimo priežastis buvo ta, kad Melnyčėlės ūkininkai turėjo
nedaug ir prastos, smėlėtos žemės. Vykdami į Lietuvą tikėjosi gauti
geresnius ūkius.
Karui pasibaigus iš Lietuvos sugrįžo tik Bolesius Micevičius su
šeima, Antanas Sidaris, Ona ir Genė Ramanauskaitės. Tokiu būdu iš
buvusių prieš karą trylikos šeimų po karo liko tik penkios: Čeplinskų, Zablackų, Micevičių, Sidarių ir Ramanauskų. Gyventojų buvo per
mažai, kad galima būtų atkurti atskirą kaimelį, todėl jie prijungti prie
Klevų kaimo, su kuriuo ir seniau daugiausia bendravo.
Dabar buvusioje Melnyčėlėje yra tik 4 sodybos. Praėjusio amžiaus
8-ajame dešimtmetyje Čeplinskai Seinuose pasistatė namą ir persikėlė
ten gyventi. Ūkį pardavė Klevų Ščerbinskui Vitui. Dabar Čeplinskų
sodybos nėra. Išmirė visi Ramanauskai, o jų namuose gyvena vienišas
Pranas Kaminskas – Genės Ramanauskaitės vyras. Antanas Sidaris
priėmė žentą Stasį Ščerbinską, kuris ten ūkininkauja. Bolesiaus Micevičiaus ūkį paveldėjo sūnus Vitas. Jis sukūrė šeimą ir ūkininkauja.
Juozo Zablacko ūkį paveldėjo sūnus Vincas. Jis vedė iš Klevų Bronę
Sidarytę. Ūkį buvo numatęs perduoti savo sūnui Juozui, bet jis žuvo
avarijoje, dabar gyvena tik su žmona.
Štai tokia Melnyčėlės (Rubežankos) istorija ir jos gyventojų likimas. Buvusio gražaus lietuviško (dzūkiško) kaimelio liko tik likučiai.
Į Lietuvą išvykusių kaimo ūkininkų žemės po karo suvalstybintos. Didžiąją jų dalį nusipirko Klevų ūkininkai. Liko jau tik keli gyventojai,
kurių pasuose įrašyta, kad jie gimę Rubežankoje. Tik nedaugelis sako,
kad gyvena Melnyčėlėje. Gaila, kad Melnyčėlė išliks tik archyvų dokumentuose.
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Senkevičiai
Seniau Klevų dvaro valdoms priklausė ne tik Klevų kaimo teritorija, bet ir dalis dabartinių Michnovcų ir Ramoniškių kaimų. Jos tęsėsi
tarp Seinos Marichos (seniau Juodosios) upės ir Plaskio (seniau Gulbinio) ežero. Kairėje upės pusėje gyvenantys gyventojai buvo vadinami
Senkevičiais. Galima manyti, kad taip pavadinti dėl to, kad ten ilgesnį
laiką gyveno Senkevičių šeimos. Panaikinus baudžiavą, tos vietovės
gyventojai buvo prijungti prie Michnovcų kaimelio, įsikūrusio kitoje
upės pusėje. Senkevičių vietovėje seniau gyveno jau minėta Senkevičių šeima ir Zakarai, Jatkauskai, Slimkai. Po Antrojo pasaulinio karo
gyventojai keitėsi. Slimkų vietoje apsigyveno Ščiukai, Zakarų buvo
dvi šeimos. Vieni iš jų ūkį pardavė Feiferiams. Jatkauskų buvo dvi
šeimos. Jos, pardavusios savo ūkius, iš Senkevičių išvyko. Prie Ščiukų
kurį laiką gyveno Grabliauskas.
Dabar buvusiuose Senkevičiuose, galima sakyti, pasiliko tik 4
sodybos. Beveik išnyko šios vietovės „pradininkai“ Senkevičiai. Jų
sodyboje gyvena našlė Senkevičienė, o ūkį ir namus prižiūri žentas
Bukauskas, kuris su šeima gyvena Seinuose. Jų kaimynas Zakaras
pardavė ūkį Maksimavičiui. Šalia jo gyvena Feiferis, o toliau Ščiuka.
Senkevičių vietovė niekada nebuvo atskiras, oficialiai pripažintas
kaimelis. Jį tik taip vadino vietiniai žmonės. Šiandien jau retas kuris
mini Senkevičius, nes juos tapatina su Michnovcų kaimu.
Žvirgždė (lenk. Żwirgżda)
Kitoje Senkevičių pusėje, šiaurės link, yra nedidelė vietovė, vadinama Žvirgžde. Toks gražus lietuviškas pavadinimas tikriausiai kilęs
iš žodžio „žvirgždas“, kuris mūsų krašte vadinamas žvyru. Žvirgždė
– tai vieta, kur daug žvyro – žvirgždo. Taip pavadintų vietovių yra ir
Lietuvoje. Žinomas poetas Mykolas Karčiauskas savo eilėraščių rinkinį yra pavadinęs „Žvirgždės poema“.
Žvirgždė yra tarp Čiarovnicų balos ir upelio, Seinos Marichos
intako. Šis intakas dabar oficialiai pavadintas Didžiule (lenk. Dzidziulanka). Jis iš tikrųjų yra Didžiulės tęsinys, bet jo niekas niekada taip nevadino. Rašytiniuose šaltiniuose pavyko rasti informaciją,
kad šis upelis anksčiau buvo vadinamas Žvirgžde, o ant jo buvo pastatytas Klevų dvaro malūnas. Panaikinus baudžiavą, tos vietovės
gyventojai buvo prijungti prie Ramoniškių kaimo. Ten nuo seno gyvena Burauskų ir Malinauskų šeimos. Po Antrojo pasaulinio karo
Žvirgždėje sodybą pasistatė Grabliauskas, kuris anksčiau gyveno
Senkevičiuose.
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Joniškė (lenk. Janiszki)
Prieš kelis šimtus metų visoje apylinkėje garsus buvo Joniškės
dvaras. Jis klestėjo ypač Ochotnickų laikais. Paskui pradėjo smukti,
dažnai keitėsi savininkai. Panaikinus baudžiavą, jie kirto miškus ir
pardavinėjo žemes. Jas įsigiję žmonės statėsi sodybas, kūrėsi naujos
vietovės. Taip atsirado Zagužai, Vainorai ir Navasodė.
Sumažėjęs Joniškės dvarelis gyvavo dar iki praeito amžiaus.
Tarpkariu jis bankrutavo. Už skolas bankas perėmė žemę ir ją pardavė.
Liko tik šiek tiek žemės ir dvaro centras, kuriame toliau šeimininkavo paskutiniai savininkai Sventackiai. Antrojo pasaulinio karo metais
vokiečiai savininkus išvijo ir atsiuntė ūkininkauti Ragauską. Po karo
Joniškė suvalstybinta ir išparceliuota. Dvaro centras atiteko Kalpokams. Kitas žemes, vykdant vadinamąją žemės ūkio reformą, įsigijo
Bartnykai, Navalskiai (dabar Labkauskai), Piličiauskai ir Žilinskai.
Kadangi buvo per mažai gyventojų, pagal 1948 m. išleistą naują įstatymą vietovė prijungta prie Bubelių kaimo. Taip išnyko ne tik Joniškės dvaras, bet ir vietovės pavadinimas. Kadaise niekas nesitikėjo, kad
toks žymus dvaras kada nors bus prijungtas prie Bubelių kaimo, kuris
buvo jo valdose.
Zagužai (lenk. Zagórze)
Seniau priklausė Joniškės, o paskui Akatnykų dvarui. Dar praėjusio amžiaus pradžioje Akatnykų dvaro savininkas Jablonskis išpardavė dalį savo valdų. Toje vietoje įsikūrė naujos Ribčinskų, Kuriešų, Stefanskų, Šliaužių ir Baranauskų sodybos. Kadangi ši vietovė įkurta už
nedidelių kalnelių, tai pavadinta Zagužais. Ji taip ir oficialiai vadinosi
iki Antrojo pasaulinio karo. Per karą vokiečiai jungė nedideles vietoves. Tuomet jie Zagužus sujungė su Akatnykais ir pavadino Kilčėnais.
Vainorai (lenk. Wojnory)
Kadaise buvusiam Joniškės dvarui priklausė Vainorų vietovė. Ji
įsikūrė maždaug tuo pačiu metu, kaip ir Zagužai. Antrojo pasaulinio
karo metu vokiečių administracija Vainorus prijungė prie Bubelių kaimo. Tarpkariu Vainoruose gyveno 5 šeimos. Dvi iš jų per karą išvažiavo į Lietuvą ir nebegrįžo. Taigi, po karo čia liko tik 3 šeimos – Čerkauskai, Rasiuliai ir Zdancevičiai.
Puniškiai (lenk. Puniszki)
Tarp Joniškės ir Akatnykų dvarų seniau buvo nedidelė vietovė
Puniškiai. Spėjama, kad čia gyveno dvariškiai, kuriuos vietiniai žmo-
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nės vadino poniškiais (pavadinimas kilęs iš žodžio „ponas“ – dvaro
savininkas). Paskui tie poniškiai persikėlė į dvaro centrą, bet tą vietą
aplinkiniai žmonės toliau vadino Puniškiais. Dabar buvusių Puniškių
laukai priklauso Kilčėnų kaimui. Jau tik seniausi Kilčėnų gyventojai
žino, kur buvo Puniškiai, ir kartais sako, kad, pavyzdžiui, galvijus išvedė į Puniškius.
Rašačiai (lenk. Reszecie)
Istoriniuose šaltiniuose ši vietovė minima jau XVIII a. pradžioje. Joje veikė dvaras, kurio savininkais buvo: Šulborskis, Toločkai,
Snarskiai ir Chreptovičiai. Pastarieji dvarą valdė iki 1775 m. Tuomet Martynas Ochotnickis, gretimo Joniškės dvaro savininkas, vedė
Chreptavičiūtę ir tapo šio dvaro valdytoju. Nuo jo pavardės dvaras pavadintas Akatnykais. Rašačių gyventojai vis dėlto išlaikė seną pavadinimą. Šitaip Rašačių pavadinimas išliko net iki XX a. 7-ojo dešimtmečio.
Kas šiame kaimelyje gyveno dar caro laikais, dabar būtų sunku nustatyti. Gana tiksliai Rašačių šeimas išvardijo gerai anuos laikus prisimenantis Albinas Zubavičius. Tai buvo: dvi Sankauskų, dvi
Kliūčnykų, dvi Liškauskų, dvi Kasiulionių šeimos, Mulskiai, Bukauskai, Agurkiai, Zarembos ir Sikorskiai. Seniūno pareigas ilgą laiką ėjo
Liškauskas. Prie Rašačių buvo prijungtos taip pat trys Šklėrnos šeimos.
Karo metais, 1941-aisiais, daugelis Rašačių kaimelio gyventojų
buvo buvo priversti išvykti į Lietuvą. Tik keletas iš jų po karo sugrįžo.
Kiti, pavyzdžiui, Mulskiai ir Kasiulioniai, pasiliko. Karo metais (arba
dar prieš pat karą) pas vienus Liškauskus į žentus atėjo iš Vėtralūžės
kilęs Zajančkauskas. Šeimą vietiniai žmonės vadino Zuikiais. Apleistame Kasiulionių ūkyje apsigyveno Staskevičius.
Po karo Rašačiuose dar gyveno apie 10 šeimų. Apie 1960 metus
jie prijungti prie Skarkiškų kaimo, kuris irgi nebuvo didelis. Šitaip Rašačiai išnyko iš oficialių, tarnybinių dokumentų. Pavadinimas jau vis
rečiau vartojamas ir vietinių gyventojų. Dabar buvusiuose Rašačiuose gyvena Agurkiai, Bukauskai, Kliūčnykai, Sikorskiai, Staskevičiai,
Čiurlioniai (ten, kur buvo Zarembos). Išnyko Zajančkauskai. Paskutinis šios šeimos narys Petras su savo šeima išvažiavo į JAV. Jo ūkyje
gyvena giminaičiai.
Svarbu paminėti, kad dar visai neseniai Rašačių valdose buvo visas dabartinis Kilčėnų kaimas, buvusios Melnyčėlės (Rubežankos) ir
Šklėrnos gyvenvietės ir, žinoma, dalis dabartinių Skarkiškių.
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Akatnykai (lenk. Ochotniki)
Apie Akatnykų dvarą plačiau buvo rašyta „Suvalkiečio“
2003/3/35 numeryje, tad dabar apsiribosiu tik trumpais papildymais.
Akatnykų vietovės pavadinimas, be abejo, kilęs iš dvarininkų Ochotnickių pavardės. Kai jie čia šeimininkavo, Rašačių dvaras klestėjo.
Ochotnickiai ant Rubežankos upelio pastatė malūną, prie vieškelio,
vedančio iš Seinų į Kalvariją, smuklę, o dvaro centre naujus gyvenamuosius ir ūkinius pastatus bei koplyčią. Ją pašventinti buvo atvykęs
pats Vilniaus vyskupas (suteikė jai Akatnykų vardą). Nuo tada ši vietovė, tiksliau dvaras, vadinamas nauju Akatnykų vardu. Toks oficialus
pavadinimas išliko iki Antrojo pasaulinio karo. Vokiečiai okupacijos
metais vietovę oficialiai pavadino Kilčėnais. Po karo Lenkijos administracija šį pavadinimą paliko.
Verta paminėti, kad po karo, nors oficialiuose dokumentuose
Akatnykų pavadinimas jau niekur nebuvo vartojamas, tai dar ilgą
laiką veikė Akatnykų pagrindinė mokykla. Ši mokyklėlė tarpukariu
buvo dvaro centre, o po karo, iki 1975 m. – pas Pavelką ir Ribčinską. Ji
visą laiką turėjusi antspaudą ir lentą su užrašu „Szkoła Podstawowa w
Ochotnikach“ (Akatnykų pagrindinė mokykla). Šią mokyklėlę lankė
ne tik Kilčėnų, bet ir Rašačių, dalis Klevų gyventojų vaikų.
Šiandien Akatnykų pavadinimas jau nevartojamas. Vis rečiau jis
girdimas ir vietos gyventojų kalboje. Tik pagyvenę žmonės dar kartais mini Akatnykų dvaro centro likučius ir šalia esantį beveik užakusį
ežerėlį.
Šklėrna (lenk. Szklarnia)
Kodėl ši vietovė taip pavadinta, sunku pasakyti. Tikriausiai šis
pavadinimas kilęs iš lenkiško žodžio „szkło“ (stiklas). Nei rašytiniuose šaltiniuose neaptikau, nei žmonės neprisimena, kad čia kada nors
būtų buvusi kokia stiklo gamykla ar stikliniai šiltnamiai. Tikrai žinoma, kad čia stovėjusi smuklė. Ją įsteigė Akatnykų dvaro savininkas
Ochotnickis. Smuklė priklausė šiam dvarui. Ji galėjo būti labai pelninga, nes stovėjo geroje vietoje, prie pat pagrindinio kelio (vieškelio),
kuris jungė Seinus su Kalvarija, o toliau – su Marijampole ir Kaunu.
Caro laikais, kai nebuvo tarp Lenkijos ir Lietuvos sienos, šiuo keliu
pravažiuodavo gana daug žmonių. Tad į smuklę užsukdavo ne tik vietiniai gyventojai, bet ir keleiviai.
Apie šioje vietoje vėliau įsikūrusią gyvenvietę įdomią istoriją papasakojo joje gyvenantis Antanas Zubavičius: „Vieną vakarą į Šklėrnos smuklę suvažiavo keletas dvarininkų (ponų), tarp jų ir Akatnykų
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savininkas (tai galėjo būti Jablonskis). Jie ten puotavo. Akatnykų ponas prisigėręs prasitarė, kad jis jau patekęs į bankrotą. Jeigu čia, prie
Šklėrnos, kas pastatytų namelį, tai jis jam aprašytų visą žemės plotą.
Mat ir taip ją paimsią už skolas. Toje puotoje dalyvavo kažkokia Malinauskienė. Ji, išgirdusi taip kalbant, paklausė pono: jeigu pati pastatytų namelį, tai ar jis jai irgi aprašytų šią žemę? Ponas patvirtino prie ten
buvusiųjų, kad aprašytų. Ir davė pažadą. Malinauskienė labai greitai
pastatė ten nedidelį namelį, kaip pas mus sakoma – sulipdė trobelę,
pranešė apie tai dvaro ponui ir paprašė, kad jis duotų pažadėtą žemę.
Iš pradžių ponas nenorėjo sutikti. Sakė, kad buvo girtas ir neprisimena. Vis dėlto Malinauskienė išsireikalavo, kad ponas pažadą tesėtų.“
Kiek tiesos šiame pasakojime, sunku pasakyti. Vis dėlto šiek tiek
jos turi būti, nes Zubavičių šeima susijusi su Malinauskiene. Mat viena
jos dukra ištekėjo už Zubavičiaus, kuris čia buvo atvykęs net iš Stanovisko (Augustavo girioje). Tuomet Šklėrnoje apsigyveno Zubavičių
giminė. Jau kelintos kartos jos įpėdinis gyvena ir dabar. Kita Malinauskienės dukra savo „dalyką“ pardavė Rasiuliui, kuris buvo kilęs
nuo Kapčiamiesčio. Jis, tikėtina, buvo baltarusių (greičiau rusų) kilmės (anksčiau galėjo vadintis Rusiulis arba Rusuolis). Paskui Rasiuliai
pasidalijo, ir čia gyveno dvi jų šeimos. Dar prieš karą kurį laiką Šklėrnoje gyveno mažažemis Žukauskas. Po karo buvo ir dabar Šklėrnoje
pasiliko 3 sodybos.
Dar tarpukariu ši vietovė oficialiai lenkiškai buvo užrašyta „Osada
Szklarnia“. Jos gyventojai prijungti prie Rašačių kaimo ir turėjo vieną
seniūną. Karo metais vokiečiai, jungdami mažesnes vietoves, Šklėrną
prijungė prie Rašačių. Taip išnyko oficialus šios vietovės pavadinimas.
Paskui kartu su Rašačiais ji prijungta prie Skarkiškių. Šiandien važiuodami keliu, prie kurio seniau stovėjusi smuklė, pamatysime lentelę
su vietovės pavadinimu „Skarkiszki“.
Pagyvenę Radžiūčių žmonės pasakoja, kad prieš Antrąjį pasaulinį
karą, kai tame kaime vykdavo šokiai (vakarėliai arba vakaruškos) ir
prieidavo iš apylinkės daug jaunimo, dėl ankštų patalpų susirinkusieji
šokdavo kaimais. Šokių organizatorius arba šeimininkas, prieš užgrojant muzikantui, užsakinėjo: dabar šoka, pavyzdžiui, Dusnyčia, dabar
Žagariai, Jonaraistis ir pan. Mažesnes vietoves jungdavo. Radžiūčių
gyventojas Petras Kubilius prisimena, kad Tarnaukos, Vesalaukos ir
Ragožų jaunimą užsakinėdavo kartu. Šios vietovės po Antrojo pasaulinio karo išnyko iš oficialių dokumentų. Jas prisimena ir kartais mini
tik vyresnieji gyventojai. Jaunoji karta kartais net gėdijasi prisipažinti,
kad gyvena Tarnaukoje, Vesalaukoje ar Ragožuose.
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Tarnauka (lenk. Tarnówek)
Atrodo, kad šios vietovės pavadinimas yra kilęs iš žodžio „tarnas“. Kiek sunkiau išaiškinti, kodėl ji čia atsirado ir kokie „tarnai“ čia
apsigyveno. Būtų aiškiau, jeigu prie Tarnaukos kažkada būtų buvęs
dvaras, tačiau Dusnyčios ir Krasnagrūdos dvarų centrai atitolę nuo
jos šiek tiek atokiau. Galima tik spėlioti, kad kadaise Dusnyčios dvaro
savininkas atskyrė dalį savo laukų ir ten apgyvendino nusipelniusius
tarnus.
Tarnauka visada, t. y. tarpukariu ir po Antrojo pasaulinio karo,
priklausė Dusnyčios kaimui. Ji yra pietinėje kaimo dalyje. Į Tarnauką galima patekti važiuojant keliu iš Žagarių per Krasnagrūdą. Nors
tai nedidelė vietovė, ji buvo padalinta į 2 dalis. Vietiniai žmonės sakydavo, kad, pavyzdžiui, tas gyventojas yra iš pirmosios Tarnaukos,
o tas – iš antrosios.
Tarpukario metais pirmojoje ir antrojoje Tarnaukoje gyveno po
3 ūkininkus. Pirmojoje buvo: Pečiukoniai, Petruškevičiai ir Rėkai. Dabar likę tik Pečiukoniai. Karo metais Rėkai išvažiavo į Lietuvą ir nesugrįžo. Petruškevičių šeima išnyko po karo, dar ne taip seniai. Likusi
tik tuščia sodyba.
Antrojoje Tarnaukoje tarpukariu gyveno: Penkevičiai, Jasinskai
ir Šumliauskai. Pastarieji išvyko dar prieš karą, o Jasinskai jau karui
pasibaigus. Dabar ten gyvena tik viena Penkevičių šeima.
Rašydamas šį straipsnelį, paprašiau keletą apylinkės žmonių papasakoti apie Tarnauką. Kai kas netgi nežinojo, kad tokia vietovė iš
viso buvusi. Pasitaikė pasakotojų, tvirtinančių, kad Tarnauka yra ten,
kur apsigyveno po karo parceliuojamo Dusnyčios dvaro dvariškiai.
Tai, žinoma, netiesa.
Vesalauka (lenk. Wesołówka)
Seniau beveik kiekvieno dvaro valdose buvusi smuklė (karčiama). Ją turėta dėl nemažo pelno. Tokia smuklė buvo ir Jonaraisčio
dvare. Čia dažnai būdavo linksma – „vesala“ (lenk. wesoło). Tad gal
dėl to žmonės ją pavadino Vesalauka. Pasakojama, kad Vesalaukos
smuklė priklausė žydams. Jie buvo iš Jonaraisčio dvaro įsigiję dalį žemės. Baudžiavą panaikinus, ūkininkams iš buvusių sodžių pakrikus
į kolonijas, smuklę toliau laikyti nelabai apsimokėjo. Smuklės savininkas ją uždarė, o laukus pardavė.
Prieš Pirmąjį pasaulinį karą Vesalaukoje buvo 7 ūkininkai. Tarpukariu gyveno jau tik 5 šeimos: Agurkiai, Feiferiai, Radzevičiai, Valenskai ir Matulevičiai. Per karą, 1941 m., į Lietuvą išvažiavo beveik
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visi, pasiliko tik Feiferiai. Tuomet kai kuriose sodybose vokiečiai buvo
apgyvendinę keletą šeimų, atkeltų nuo Suvalkų. Po karo į tėviškę sugrįžo tik Agurkiai, o kitos 3 šeimos pasiliko Lietuvoje. Ir dabar buvusioje Vesalaukoje gyvena tik Agurkiai ir Feiferiai.
Iki Antrojo pasaulinio karo Vesalauka buvo atskira vietovė, lenkiškai vadinama „Osada Wesołówka“. Karo metais vokiečiai mažesnes vietoves jungdavo prie artimesnių dvarų. Vesalauką prijungė prie
Konstantinaukos, ir taip jau pasiliko.
Ragožai (lenk. Rogoże)
Nedidelė Žagarių kaimo pietvakarinė dalis nuo seno yra vadinama
Ragožais. Ši vietovė yra atokiau nuo Žagarių centro, arčiau Radžiūčių.
Jos gyventojai mieliau bendravo su Radžiūčių žmonėmis, negu savo
kaimo. Jaunimas kartu linksminosi, vaikai lankė Radžiūčių pagrindinę
mokyklą, o ne Žagarių ar Krasnagrūdos.
Kodėl ši vietovė taip pavadinta, galima tik spėlioti, nes ji oficialiai
niekur nebuvo minima. Žodžio „ragožis“ lietuvių kalbos žodyne aptikti
neteko. Lenkiškoje enciklopedijoje yra žodis „rogoż”. Jis reiškia didelę
piktžolę. Vietiniai lenkai kartais sakydavo: „Na tym polu tylko rogoże
rosną” („Šiame lauke tik ragožai auga“). Reikia manyti, kad šį žodį prisisavino vietiniai lietuviai. Tad gal ir nuo jo vietovė taip pavadinta.
Tarpkariu ir po karo Ragožuose gyveno (ir dabar gyvena) 4
ūkininkai: 3 Jančiulių (Jančiulevičių) šeimos ir viena Marcinkevičių
(anksčiau Kliūčnykai). Ragožais jauni šios vietovės žmonės jos nebevadina, kartais net nenori prisipažinti, sako, kad jie žagariškiai.
Paežerėliai (lenk. Pojeziorki)
Nežinia, kodėl, bet vietos lietuviai šią vietovę dažniausiai vadina
Pajeziorkais. Nesunku suprasti, kad ji esanti prie ežerėlio (jis vadinamas Vainos ežerėliu). Paežerėlių vietovės mūsų krašto istorinėse
monografijose neteko rasti. Iš žmonių prisiminimų sužinojau, kad čia
kažkada, dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą, gyveno vienas turtingas
ūkininkas Sikorskis. Jis dalį savo valdų pardavė Vainai, kuris čia apsigyveno, o buvo kilęs iš Alnų (o gal iš Rakelijos). Kitą dalį Sikorskis
padalijo dviem dukroms. Vienas iš jo žentų buvo Karaneckas, kilęs
iš Bubelių, o kitas Pačiukonis, kilęs, tikėtina, iš Veisiejų. Vėliau viena iš Vainų dukrų, gavusi savo sklypą, ištekėjo už Kliūčnyko. Šitaip
buvusioje Sikorskių kolonijoje atsirado 4 ūkininkai su atskiromis sodybomis: Vainos, Pačiukoniai, Karaneckai ir Kliūčnykai. Šių šeimų
palikuonys gyvena ir dabar.
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Susikūrus kelioms šeimoms, reikėjo kaip nors ir vietovę pavadinti.
Taip atsirado Paežerėliai. Šis pavadinimas išliko iki 1953 m. (1954 m.
– K. B.). Tais metais Lenkijoje vyko administracinė reforma. Vietoj
buvusių valsčių sukurtos apylinkės (lenk. gromadzkie rady). Tokiu
būdu mažesnės vietovės buvo prijungtos prie didesnių kaimų. taigi
Paežerėliai prijungti prie Rimkežerių, kuriems ir dabar priklauso.
Borisuvka (lenk. Borysówka)
Vietovės pavadinimas, atrodo, yra aiškus – jis kilęs iš rusiško vardo Borisas. Kada ir koks Borisas čia gyveno, sunku nustatyti. Galima
tik spėti, kad tuomet, kai Krasnavo dvarą valdė rusų dvarininkai. Dalį
to dvaro valdų galėjo gauti arba įsigyti kažkoks Borisas. Vėliau, panaikinus baudžiavą, ten įkurtas kaimelis, kuris pavadintas Borisuvka
(arba jį taip pavadino rusų administracija).
Prieš Pirmąjį pasaulinį karą šiame kaime gyveno apie 10 ūkininkų.
Po karo, kai tarp Lietuvos ir Lenkijos buvo nustatyta valstybinė siena,
mūsų pusėje pasiliko 3 šeimos: Žukauskai, Rageliai ir Gutauskai. Didelė dalis Vaznelių žemės liko Lenkijos pusėje, o jų sodyba Lietuvoje.
Antrojo pasaulinio karo metais, 1941-ųjų pradžioje, visi Borisuvkos gyventojai išvažiavo į Lietuvą. Jų sodybose vokiečiai apgyvendino
kitas čia atkeltas šeimas, pvz., į Žukauskų ūkį buvo iš Paliūnų atkelta
Paransevičių šeima.
Karui baigiantis, į lenkišką Borisuvką sugrįžo tik Tamošius Žukauskas. Rageliai ir Gutauskai pasiliko Lietuvoje. Laikui bėgant, jų
sodybos išnyko, o žemės prijungtos prie Burbiškiuose įsikūrusio valstybinio ūkio.
Tamošius Žukauskas ūkį padalijo dviem sūnums Broniui ir Vincui. Bronius pasiliko tėviškėje, o Vincas statėsi trobesius ant savo
sklypo. Taigi po karo buvusioje Borisuvkoje gyveno tik dvi Žukauskų
šeimos. 1953 m. Borisuvka prijungta prie Burbiškių kaimo ir išnyko iš
oficialių dokumentų. Broniaus ir Vinco, kurie jau mirę, ūkius paveldėjo jų sūnūs Sigitas (Broniaus) ir Juozas (Vinco). Vyrai sėkmingai
juose šeimininkauja, bet jau ne Borisuvkoje, o Burbiškiuose.
Taklinavas (lenk. Teklinowo)
Turbūt mažiausia užmiršta vietovė yra Taklinavas. Kažkada ji
buvo Šeipiškės dvaro, priklausiusio Abermonams, valdose. Viena tos
giminės Abermonaitė buvo vardu Teklė. Gavusi savo žemės dalį, planavo ten įkurti atskirą ūkį. Tačiau Teklė buvo prastos sveikatos, tikėtina, sirgo džiova. Ant kalnelio, šalia dvaro centro, kuris tuomet buvo
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kitoje vietoje negu dabar, augo didelė pušis. Po ta pušimi žmonės rado
Teklę mirusią. Jos paveldėtuose laukuose jau buvo apsigyvenę kaimiečiai. Abermonai, norėdami pagerbti savo giminaitę, pageidavo, kad ši
vietovė būtų pavadinta Teklinavu (vėliau sakyta – Taklinavas).
Kas buvo tos vietovės pirmieji gyventojai, dabar būtų sunku
tiksliai nustatyti. Silvestras Vaškevičius, vyriausias jos gyventojas,
prisimena, kad jo protėviai čia gyvenę nuo pat pradžios. Prisimena taip pat, kad tarpukario metais Taklinave gyveno dar 5 šeimos:
Vaškevičiai, Nevuliai, Marcinkevičiai, Krakauskai ir Vitkauskai (kur
buvo eiguva). Karo metais į Lietuvą išvažiavo Marcinkevičiai, Krakauskai ir vienas Nevulis (kuris po karo sugrįžo). Kitos dvi šeimos
Lietuvoje pasiliko.
Po Antrojo pasaulinio karo Taklinave liko tik Vaškevičiai ir Nevuliai. Kurį laiką dar čia buvo eiguva, kur gyveno Vitkauskas, ėjęs eigulio pareigas. 1953 m. (1954 m. – K. B.) Lenkijoje vykdant administracijos reformą, buvo panaikinti valsčiai ir įkurtos mažesnės apylinkės
(lenk. gromadzkie rady). Tokia apylinkė buvo įsteigta Smalėnuose. Jai
priklausė Taklinavas. Tais metais mažesnes vietoves jungta prie didesnių kaimų. Taklinavas prirašytas prie Mūravoto Tilto (lenk. Murowany Most). Tada Taklinavas išnyko iš oficialių dokumentų. Šiandieną
tik apylinkės gyventojai ir pagyvenę žmonės dar sako, kad Silvestras
Vaškevičius ir Nevuliai gyvena Taklinave, o ne Mūravotame Tilte.
Baroniškės (lenk. Baraniszki) ir Polesiai (lenk. Polesie)
Šeipiškės – o tiksliau Abermonų – dvaro valdos, seniau siekė
dabartinę Mariekos (seniau vadinamos Juodąja) upę. Rašytiniuose
šaltiniuose minima, kad šiam dvarui buvo pavaldūs dar keli mažesni
dvareliai-palivarkai, kaip antai: Baroniškės, Polesiai, Smalėnai ir Kerešovščizna. Panaikinus baudžiavą, Šeipiškės dvaro reikšmė pradėjo
mažėti. Iki šiol išliko tik Smalėnų vietovė, kur Abermonai pastatė bažnytėlę ir vienuolyną, ir kur bandė įkurti miestą. Laikui bėgant išnyko
visi anksčiau minėti dvareliai. Tik pagyvenę tos apylinkės žmonės dar
prisimena, kad yra girdėję, jog buvo Baroniškės ir Polesiai. Šios vietovės pažymėtos gana tiksliame Seinų apskrities geodeziniame žemėlapyje. Baroniškės yra pažymėtos tarp buvusio Taklinavo ir Mūravoto
Tilto. Dabar ten užaugęs miškas. Niekas neprisimena, kada Baroniškės
išnyko ir kas ten gyveno. Šalia jų pažymėti ir Polesiai, kurie taip pat
išnyko. Dabar ten auga miškas. Niekas iš ten gyvenančių žmonių neprisimena, kurioje vietoje buvusi Kerešovščizna. Šios vietovės nėra ir
žemėlapyje.
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Epidemija (lenk. Epidemia)
Dar ne taip seniai tarp Michnovcų ir Pavluvkos kaimelių, prie pat
dabartinės Krasnapolio girios, buvo vietovė, kuri vadinosi Epidemija.
Toks keistas pavadinimas išlikęs turbūt dar iš jotvingių laikų ir, kaip
tvirtina mokslininkai, kilęs iš žodžio „apidėmė“ – apylinkė. Tad šis
pavadinimas neturi nieko bendra su užkrečiamosiomis ligomis, t. y. su
tikra epidemija.
Toje vietoje dar XVII a. įkurtas nedidelis dvarelis, kurio pirmieji savininkai buvo Milevskiai. Apylinkėje tikėtasi rasti daug geležies
rūdos ir ten gaminti geležį bei plieną. Tačiau tos rūdos daug nebuvo,
taigi pramonė neišsiplėtė, bet dvarelis išliko. Kam jis priklausė po Milevskių, sunku dabar nustatyti. Kaip prisimena iš šios vietovės kilęs
Antoni Ferensas, XIX a. minėtą dvarelį iš kunigų arba vienuolių nusipirko nuo Lomžos kilęs Volkovskis. Kadangi jis sūnaus neturėjo, tik
4 dukras, tai dvarą padalijo į 4 dalis. Dvaro centras atiteko vyriausiai
dukrai. Į žentus atėjo nuo Lomžos kilęs Ferensas. Taigi Ferensų ūkis
tapo lyg ir buvusio dvarelio tęsiniu. Paskui buvusios Epidemijos ūkiai
dar dalijosi. Šiandien čia yra 6 sodybos. Iki Antrojo pasaulinio karo ši
vietovė lenkiškai vadinta „Osada Epidemia“. Mano pašnekovas, kuris
dabar gyvena Suvalkuose, didžiuojasi tuo, jog gimė Epidemijoje, kad
kitos tokios vietovės nėra visoje Lenkijoje. Po Antrojo pasaulinio karo
ši vietovė prijungta prie Pavluvkos kaimelio, oficialiuose dokumentuose jos jau nebėra.
Pakuckų Rūdelė (lenk. Rudka Pachuckich)
Ši vietovė susijusi su minėta Epidemija ir pradžioje buvo jos dalimi. Epidemiją Gafdino girininkė Butlerova padovanojo Milevskiams,
nes jie buvo žinomi rūdininkai. Pradžioje ši vietovė netgi vadinta Milevskių Rūdele.
Kaip ir kada čia atsirado Pakuckai, reikėtų atskirai panagrinėti.
Jau XVIII a. pabaigos rašytiniuose dokumentuose aptinkame Pakuckų
Rūdelę (lenkiškai neteisingai rašoma Rutka, o ne Rudka). Kaip buvo
minėta, su geležies rūda susijusi pramonė čia neišsivystė, o, pasitraukus kamenduliams, visiškai išnyko.
Čia apsigyvenę asmenys sukūrė naują vietovę. Jie daugiausia vertėsi miško darbais ir žemdirbyste. Po Napoleono karų, ši vietovė atiteko Klevų dvaro savininkams Borevičiams. Čia ant Seinos Marichos
upės jie pastatė malūną. Šis malūnas dar veikė ir po Antrojo pasaulinio
karo, kai Borevičių jau nebuvo, tik Valstybinis žemės ūkis.
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Rašytiniuose šaltiniuose pateikiamas Rūdelės gyventojų skaičius,
kuris labai keitėsi, pavyzdžiui, 1789 m. čia buvo 14 gyventojų, 1827 –
37, 1880 – 100, o 1921 – tik 13. Vadinasi, praėjusio amžiaus pradžioje
gyventojai iš čia pasitraukė. Po Antrojo pasaulinio karo pasiliko tik
viena Topolskių sodyba, kuri čia yra ir dabar. Jie pasiliko todėl, kad
buvo Krasnapolio miško eiguliais (tėvas ir senelis). Praėjusio amžiaus
pabaigoje eiguva panaikinta, bet Topolskių sodyba išliko. Ji yra beveik
miško viduryje ir žymi Pakuckų Rūdelės vietovę.
Kapčius (lenk. Kopiec)
Dar ne taip seniai važiuojant autobusu iš Seinų į Suvalkus už
Krasnapolio pirmoji stotelė buvo Kapčiuje (lenk. Kopiec). Dabar jau
ten stotelės nėra. Turbūt ne vienas važiuojantysis nustebo, kai maždaug prieš metus įvažiuodamas į šią vietovę pamatė lentelę su užrašu
„Smolany Dąb“.
Kokia minėtos vietovės pavadinimo kilmė? Rašytiniuose šaltiniuose teko aptikti, kad dar XVIII a. šiame krašte nuvesta riba tarp
į Vygrius atvykusių kamendulių ir karališkųjų valdų. Toje vietoje
buvo supiltas žemės kauburys (lenk. kopiec), kurį vietiniai lietuviai
vadindavo kapčiumi. Išnykus kamenduliams ir panaikinus baudžiavą,
čia įsikūrė nedidelė vietovė, pasivadinusi Kapčiumi, kurioje gyveno
kelios šeimos.
Dar po Antrojo pasaulinio karo Kapčiuje gyveno 5 šeimos ir tiek
pat buvo sodybų. 1953 m. (1954 m. – K. B.) Lenkijoje įgyvendinant
administracinę reformą, ši vietovė prijungta prie šalia esančio nedidelio kaimelio Smolany Dąb (nors Kapčiaus gyventojai norėjo būti
prijungti prie Krasnapolio). Prieš kelerius metus buvusiame Kapčiuje
gyveno dar dvi šeimos: Ožechovskiai (Orzechowscy) ir Dargievičiai
(Dargiewicz). Pastarieji savo sodybą pardavė iš Lenkijos gilumos atvykusiam žmogui. Jis ten įkūrė kaimo turizmo sodybą, augina arklius.
Taigi dabar buvusiame Kapčiuje belikusi tik viena Ožechovskių šeima.
Prieš metus kelių valdyba, atnaujindama kelių žymėjimą, šioje
vietoje pastatė lentelę su užrašu „Smolany Dąb“.
Paežeriai (lenk. Pojezierze)
Važiuojant iš Krasnapolio miestelio Eglinčiaus link yra gražus,
siauras, bet ilgokas ežeras Bačnelis (lenk. Bocznel). Kairėje jo pusėje seniau buvo nedidelis dvarelis, kuris lenkiškai vadintas Pojezierze.
Tarpukariu jo savininku buvo Lenkijos karininkas. Jame dirbo ir gyveno keletas dvariškių. Kilus Antrajam pasauliniam karui, dvaro sa-
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vininkas išėjo į karą ir jau negrįžo, o šeima kažkur išvažiavo. Apleistą
dvarelį valstybė nacionalizavo. Žemę išdalijo dvariškiams. Iki Antrojo
pasaulinio karo ši vietovė veikė kaip atskiras administracinis vienetas
Osada Pojezierze. Karui pasibaigus, po kelerių metų ji prijungta prie
šalia esančio nedidelio kaimelio Czarna Buchta.
Jegliniškės (lenk. Jegleniszki)
Kitoje Bočnelio ežero pusėje buvo nedidelis Jegliniškių dvarelis.
Jo likimas toks pat, kaip ir gretimų Paežerių. Po Antrojo pasaulinio
karo jis irgi išparceliuotas. Šiose valdose atsirado penkios sodybos.
Dabar likusios tik dvi.
Iki šiol „Suvalkietyje“ buvo aprašytos arba tik paminėtos dingusios Gibų, Seinų ir Krasnapolio valsčių vietovės. Keletas tokių vietovių, kurias verta pristatyti, išliko prie Punsko.
Galvanovščizna (lenk. Głowanowszczyzna)
Apie šią vietovę šiek tiek rašyta Jono Pajaujo knygoje „Seinijos
gyvenvietės ir gyventojai“ bei „Suvalkiečio“ 2004/2/38 numeryje. Ji
įsikūrusi tarp senų Ožkinių ir Trakiškių kaimų. Šioje vietoje kadaise
buvo nedidelis dvarelis, kurio pradininkas, spėjama, buvęs Galvanaus-
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kas (Głowanowski). Tad tikėtina, kad iš jo pavardės kilęs vietovės pavadinimas. Spėjama, kad dvaro savininkas prastai šeimininkavo, nes
tarpukariu, 1928 metais, bankrutavo. Dvarelis išparceliuotas. Jau kitais
metais jo žemes įsigijo 8 lenkiškos šeimos, kurios atvyko iš įvairių Lenkijos regionų: Kucmiežai, Pijajai, Barčikai, Paradai, Nejadliai, Suchodolskiai ir Račinskai. Jie pradžioje apsigyveno dvarelio centre, o paskui
savo sklypuose pasistatė sodybas. Tada išnyko dvarelis, bet vietovės
pavadinimas išliko. Ji oficialiai egzistavo dar kelerius metus po Antrojo
pasaulinio karo. Laikui bėgant keitėsi Galvanovščiznos gyventojai ir jų
mažėjo, tad ji buvo prijungta prie Ožkinių kaimo. Šiandien ypač jaunimas nelabai ir žino, kad čia kažkada būta Galvanovščiznos. Iš atvykėlių
pasiliko ir savo pavardę išlaikė tik viena Paradų šeima.
Šilainė (lenk. Szilainia)
Tai buvo gražus kaimelis su dar gražesniu pavadinimu – Šilainė.
Toks pavadinimas tikriausiai kilęs iš šilo, kurių toje vietoje net keletas.
Iki Antrojo pasaulinio karo čia gyveno apie 10 šeimų. Karo metais
keletas iš jų išvyko į Lietuvą ir nebegrįžo, dalis persikėlė gyventi kitur. Taip sumažėjo gyventojų skaičius, ir Šilainė nebegalėjo toliau būti
atskiru administraciniu vienetu, tad buvo prijungta prie Ožkinių kaimo. Dabar buvusiam kaimelyje yra 5 sodybos: Stasio ir Vito Grigučių,
Vito Sloviko, Jono Vaičiulio ir Kibyšienės. Šilainė yra labai gražioje
vietoje, tarp Ožkinių kaimo ir Seivų ežero.
Dabar šis pavadinimas atgijo, žmonėms jis gerai žinomas, nes Šilainėje Albinas Šuščevičius įkūrė poilsio ir pramogų centrą, o Petras
Lukoševičius Prūsų ir jotvingių gyvenvierę. Juose vasarą vyksta įdomūs turizmo, etnografiniai ir kiti renginiai.
Užujuodelė (lenk. Zaczerne)
Spėjama, kad toks gražus ir įdomus šios vietovės pavadinimas dėl
to, kad ji įsikūrusi prie pat Bokšių ežero, kuris seniau vadintas Juoduoju. Žiūrint nuo kadaise garsaus Seivų dvaro pusės, ši vietovė yra
už Juodojo ežero. Nuo seno čia gyvena gana žinoma Budzeikų šeima.
Jų kaimynai yra Abukauskai. Dar prieš kelerius metus Užujuodelėje
gyveno dvi Budzeikų šeimos ir vieni Abukauskai. Mirus Broniui Budzeikai, jo sodyba liko tuščia. Taigi dabar gyvena tik vieni Budzeikos
ir vieni Abukauskai. Dar po Antrojo pasaulinio karo ši vietovė buvo
oficialiai savarankiška, bet paskui prijungta prie Bokšių (Boksze Osada) kaimo.
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Užujuodelės gyventojai vis dėlto prie Bokšių kaimo neprigijo,
nes visą laiką bendravo su lietuvišku Šlynakiemiu. Dabar jie priklauso
Punsko parapijai, o ne, kaip Bokšiai, Smalėnams.
Bulevizna (lenk. Bulewizna)
Tarp Šlynakiemio ir Žabariškės iki Antrojo pasaulinio karo buvo
nedidelė Buleviznos vietovė. Iš kur kilęs toks gana keistas pavadinimas, sunku paaiškinti. Joje gyveno buvusio Žabariškės dvaro darbininkai. Kai dvaras žlugo, dvariškiai gavo nedidelius jam priklausiusius
žemės sklypus ir juose pasistatė sodybėles. Buleviznai priklausė tik
keletas šeimų, bet tai buvo oficialiai savarankiška vietovė. Kadangi
ūkiai buvo maži, o žemė nelabai derlinga, karo metu (1941 m.) visi
dvariškiai išvažiavo į Lietuvą ir nebegrįžo. Po karo jų sodybos sugriuvo, o laukai apsodinti mišku. Buvusi vietovė prijungta prie Šlynakiemio kaimo.
Kaip rašo pats šio ciklo autorius, straipsnyje pristatytos ne visos
išnykusios Seinijos vietovės. Jame panaudota autoriaus surinkta, kiek
papildyta ir pataisyta medžiaga. Žinoma, yra dar daugiau išnykusių
vietovių, pvz. – Alksnėnai, Buiviškės, Knypavas, Trumpališkės, Sūdiškės Punsko valsčiuje ir kituose. Tai būtų jau valstybinių sienų nustatinėjimo padariniai.

Kazimieras Baranauskas (g. 1940 m. Valinčių k., Punsko valsčiuje) –
1959 m. baigė Punsko licėjų. Aukštojo mokslo diplomą įgijo Olštyno žemės
ūkio akademijoje. Daugelį metų 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 lietuviai bei Valinčiai. Žmonės, jų darbai ir likimai sudarytojas ir bendraautoris,
knygų Sūduvių pėdsakais ir Protėvių būtovės alsa autorius, albumo Prie Ančios krantų ir knygos Viktoras Vinikaitis išleidimo sumanytojas, knygos Vienybės dvelksmas sumanytojas, vienas iš sudarytojų ir bendraautoris. Šiuo metu
pensininkas. Gyvena Suvalkuose.

Kazimieras
Baranauskas
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Vėlyvas santuokinis amžius –
ekonominės gerovės ženklas?
Straipsnio tikslas – charakterizuoti šiaurinės Užnemunės dalies
jaunavedžių santuokinio amžiaus ypatybes ir identifikuoti vietinį savitumą. Šiam tikslui išanalizuotos 1922–1938 m. Barzdų, Gelgaudiškio,
Griškabūdžio, Ilguvos, Kaimelio, Lekėčių, Lukšių, Paežerėlių, Paluobių1, Plokščių, Šakių, Sintautų, Slavikų, Sudargo, Sutkų, Valakbūdžio2
ir Žemosios Panemunės katalikų parapijų santuokos metrikų knygos.
Išskiriant regiono lokalinį savitumą palyginami du ekonominiu požiūriu kontrastingi Užnemunės teritorijos regionai: pietinis – nenašiose
smėlėtose dirvose gyvenamas dzūkų ir šiaurinis – plačiose ir derlingose lygumose gyvenamas zanavykų.
Dzūkijos regiono gamtinės ypatybės neskatino žemdirbystės raidos, gyventojai palaikė archajiškų miško verslų gyvybingumą. Dėl to
ūkiai buvo gana smulkūs3, juose gyveno daugiau šeimos narių nei Zanavykijoje. Pavyzdžiui, Alytaus ir Seinų apskrityse dominavo 4–6 asmenų ūkiai, Šakių apskrityje 3–5 asmenų ūkiai4. „Visas dzūko turtas“
buvo vieno galo namas, III rūšies žemės gabalas, arklys, dvi karvės
ir skola tūkstantinė bankely5. Tuo tarpu Zanavykija buvo įvardijama
Lietuvos aruodų6, kunigų, kalbininkų, rašytojų gimtine, Lietuvos sodų
Paluobių RKB santuokos metrikų knyga, rašyta 1922–1937 m.
Valakbūdžio RKB santuokos metrikų knyga, rašyta 1923–1934 m.
3
Andriušytė A., Baltrušaitis V., Burinskaitė I., Žumbakienė G. Dzūkijos tradicinė kaimo
architektūra, p. 4–5.
4
Lietuvos gyventojai: Pirmojo 1923 m. rugsėjo 17 d. visuotino gyventojų surašymo duomenys. Lietuvos Respublikos centrinis statistikos biuras. Kaunas, 1926 m., p. 74.
5
Ap. Valentinas, Dzūkai su spragilais. Diena, 1934 m. gruodžio 23 d., Nr. 51 (804), p. 9.
6
Almonaitis, J. „Badas Suvalkijoje“, in: Suvalkietis. 1936 m. vasario 1 d. Nr. 5 (299), p. 3.
Straipsnyje rašoma, jog ir suvalkiečiams yra tekę pergyventi sudėtingą laiką. Pateikiami
86 metų A. Adomaitienės prisiminimai. Ilgaamžės liudijimu, kai jai tebuvo 6–7 metai, Suvalkijoje siautė badas. Buvo atsitikimų, kad motinos nenorėdamos matyti savo kūdikių
badu mirštant, juos skandino. Tėvai pametė vaikus, vaikai – tėvus. Kraštą alinant badui,
pateikėja gyvenusi Būblelių ir Griškabūdžio valsčiuose.
1
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ir sodybų rojumi, kur „lygu kaip ant Dievo stalo“7. Čia buvo daug
žemdirbystei tinkamų derlingų žemių, regiono gyventojai tapo turtingiausiais XIX–XX a. Lietuvos ūkininkais8. Skirtingas ekonominis
pajėgumas turėjo įtakos gyventojų išsimokslinimui, gyvenamosios
aplinkos ypatumams ir, gali būti, vedybinei elgsenai.
Klausimas, koks amžius tinkamiausias santuokai sudaryti, prieškariu, matyt, jaudino visos šalies jaunuomenę. Viešojoje erdvėje
nuogąstauta, jog retai tenka išgirsti rimtą žodį jaunimo dėmesį patraukiančia tema. Tad aktualų klausimą gvildenanti paskaita Vedybos
medicinos atžvilgiu padarė didžiulį įspūdį prieškario Kaune. Kertiniai
paskaitos teiginiai atsirado spaudos puslapiuose. Tikinama, kad žmonijos egzistavimui vedybos – būtinas biologinis reiškinys, kurio dėl
eugenikos teorijos raginta neatidėlioti: Ir dėl sveikatos ir dėl šeimos
laimės geriau vesti jaunam. Paskaitos metu nuskambėjo tvirtos šeimos formulė: 1+1=1. Formulės komentaras paaiškintas lakoniškai: po
vedybų pora tampanti vienu kūnu, viena dvasia, vienijama vienodų
pažiūrų9. Gausios auditorijos susidomėjimas ir spaudos dėmesys, skirtas šeimos kūrimui rodo, kad visuomenei išties trūko tokių žinių.
Ilgainiui viešojoje erdvėje tikslių apibrėžimų, kada geriausia vesti ar tekėti, pamažu daugėjo. Neretai buvo remiamasi užsienio šalių
tyrėjų analizėmis. Anot to meto amerikiečių tyrėjų, poros laimė priklauso nuo vedusiųjų amžiaus, todėl tinkamiausias tvarioms vedyboms laikas: vyrams 29-eri metai, o moterims – 24-eri. Tai amžius,
kai žmonės pasiekia fizinę ir psichologinę brandą. Vokiečių gydytojo
Hugo Sellheim manymu, geriausias amžius vedyboms turėjo būti kiek
ankstesnis: vyrams – 27-eri, moterims – 21-eri. Pasak gydytojo, tai ir
tinkamiausias amžiaus skirtumas fizinei harmonijai tarp jaunavedžių10.
Prancūzų profesorius Paul Papenau skatino pažvelgti praktiškesniu
žvilgsniu: merginoms geriausias laikas tekėti tarp 21-erių ir 29-erių
metų, nes peržengus šią ribą jaunikių pasirinkimas ženkliai mažėja. Jis
kritikavo nevedusius vyrus, kurie jau peržengė 35-erių metų amžių:
Geriausiai moteriškei sunku tokį viengungį sudoroti ir padaryti iš
jo pakenčiamą žmogų11. Dar vienas prancūzų rašytojas atsakydamas
Pr. M. „Per sodus ir lygumas“, in: Darbininkas.1938 m. liepos 15 d. Nr. 28 (967), p. 6.
Želvytė, D. 2015 „Lietuvos etnografiniai regionai. Ar žinai?“, in: Žemaičių žemė. Nr. 1,
p. 6.
9
A. B-dis, 1+1=1 ar 1+1=2? (ištraukos iš paskaitos apie vedybų problemą). Diena, 1929 m.
gruodžio 15 d. Nr. 71, p. 4.
10
„Tinkamiausias amžius tuoktis“, in: Naujas žodis. 1931 m. spalio 15 d. Nr. 19 (154),
p. 468–469.
11
Pl., „Kokiame amžiuje reikia vesti?“, in: Diena. 1935 m. gegužės 26 d. Nr. 21 (825), p. 7.
7
8
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į klausimą, kokio amžiaus sulaukus geriausia tuoktis, pasiūlė originalią taisyklę, kurios, jo nuomone, turėtų būti paisoma: vyras neturi vesti jaunesnės moters, negu jo amžių padalinus per pusę ir dar pridėjus
septynerius metus. Tarkim, jei ketinančiam vesti vyrui 20 metų, tai jo
žmona neturėtų būti jaunesnė negu 17 metų (10+7=17)12.
Matyt, autoritetingų asmenybių pasisakymų vedybinio amžiaus
klausimu spaudoje netrūko. Nuomonių įvairovė intrigavo, tačiau iš tikrųjų santuokinį amžių, greičiausia, labiau nei viešai reiškiamos nuostatos veikė ekonominis aspektas. Tai patvirtintų akivaizdžios vedybinio amžiaus tendencijos ūkiniu požiūriu besiskiriančiose teritorijose.
1922–1938 m. daugiau kaip 11 000 jaunavedžių pirmąją santuoką
registravo šiaurinės Užnemunės dalies parapijose: Barzdų, Gelgaudiškio, Griškabūdžio, Ilguvos, Kaimelio, Lekėčių, Lukšių, Paežerėlių,
Paluobių, Plokščių, Šakių, Sintautų, Slavikų, Sudargo, Sutkų, Valakbūdžio ir Ž. Panemunės. Išanalizavus santuokinių įrašų duomenis,
išryškėjo Zanavykų jaunuolių vedybinio amžiaus vidurkis: paprastai
merginos tekėjo sulaukusios 25–28 metų, jaunikiai vesdavo sulaukę
28–30 metų (žr. lentelę žemiau). Palyginus su pietinės Užnemunės dalies parapijomis, Zanavykijoje ir nuotakos, ir jaunikiai tuokėsi būdami kiek brandesnio amžiaus. Pavyzdžiui, tokiose didelėse Liškiavos
ir Seirijų parapijose merginos įprastai tekėjo 21–24 metų, jaunikiai
vesdavo 25–28 metų13. Labai panašus vedybinis amžius dominavo ir
visoje Seinų apskrityje: pirmą kartą merginos dažniausia tekėjo sulaukusios 23–25 metų, jaunikiai vesdavo sulaukę 26–29 metų14.
Prielaidą, kad netolygiai vedybinei elgsenai Lietuvos Užnemunėje įtakos galėjo turėti skirtingos ūkinės aplinkybės, liudytų netolygūs
gerovės požymiai. Anuomet Šakių apskritis buvo vienas turtingiausių
Lietuvos kampelių, kuriame gyveno daug pasiturinčių ūkininkų dėl
vyravusių ganėtinai derlingų dirvų:15 I rūšies žemės buvo priskaičiuojama 12 632 ha, II rūšies – 48 588 ha, III rūšies – 40 699 ir IV rūšies
– 19 898 ha16. Zanavykų žemė lygi ir derlinga, dalijama mažų upokš„Apie jaunimą, meilę ir vedybas: Naujos pažiūros visur. Jaunimas ir seniai. Kurio amžiaus
sulaukus tuoktis“, in: Diena. 1938 m. lapkričio 20 d. Nr. 47, p. 6.
13
Aidukaitė, D. „Liškiavos parapijiečių vedybinės ypatybės 1922–1939 m.“, in: Terra Jatwezenorum. 1 dalis, p. 283–284.
14
Aidukaitė, D. 2016. Vedybinės elgsenos ypatumai 1922–1938 m.: Būdviečio, Gerdašių,
Kapčiamiesčio, Kučiūnų, Leipalingio, Sangrūdos, Rudaminos, Šventežerio ir Veisiejų parapijose, p. 80.
15
„Tremtinis, Šakių apskritys”, in: Šešupės bangos. 1927 m. kovo 6 d., Nr. 10, p. 4.
16
Kudirka, J. „Šakių apskrities ūkis“, in: Mūsų kraštas. 1935 m. balandžio 28 d. Nr. 17 (69),
p. 3 B.
12
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Le n t e l ė. Šiaurinės Užnemunės dalies jaunavedžių iki 21 metų (t. y. pilnamečių),
taip pat jaunavedžių, pirmą kartą susituokusių 45 ir daugiau metų, skaičius, ir
bendras santuokinio amžiaus vidurkis 1922–1938 m. (skaičiai skliausteliuose
žymi bendrą pirmą kartą susituokusiųjų skaičių/vyriausio parapijoje jaunikio ar
nuotakos amžių).
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Dalies vedusių vyrų santuokiniuose įrašuose nepažymėtas amžius ar šeiminė padėtis: Barzdų parapijos metrikų knygoje nenurodytas 1 jaunikio amžius
(1931 m.), Kaimelio parapijos – 13 vyrų šeiminė padėtis (1935–1937 m.), Lekėčių parapijos – 5 jaunikių amžius ir 2 vyrų šeiminė padėtis (1928 m., 1930–1931 m.), Lukšių
parapijos – 1 vyro šeiminė padėtis (1930 m.), Paežerėlių parapijos – 1 vyro šeiminė padėtis (1936 m.), Sintautų parapijos – 1 vyro šeiminė padėtis (1924 m.), Slavikų parapijos –
3 vyrų šeiminė padėtis (1923 m.), Sutkų parapijos – 1 vyro šeiminė padėtis (1922 m.),
Ž. Panemunės parapijos – 2 vyrų šeiminė padėtis ir 1 jaunikio amžius (1923 m., 1931 m.
ir 1933 m.). Įrašai, kuriuose nenurodyta šeiminė padėtis, skaičiuojant našlius/jaunikius, ir
amžius, skaičiuojant santuokinį amžiaus vidurkį, nevertinami. Todėl labai nežymiai gali
svyruoti nepilnamečių iki 21 metų amžiaus ar jaunikių 45 ir daugiau metų skaičius bei
santuokinio amžiaus vidurkis.
**
Dalies tekėjusių nuotakų santuokiniuose įrašuose nepažymėtas amžius: Barzdų parapijos metrikų knygoje nenurodytas 1 nuotakos amžius (1930 m.), Griškabūdžio parapijos –
1 nuotakos (1923 m.), Kaimelio parapijos – 1 nuotakos (1936 m.), Lekėčių parapijos –
3 nuotakų (1927 m., 1929 m.), Lukšių parapijos – 3 nuotakų (1927 m., 1930 m., 1935 m.),
Plokščių parapijos – 3 nuotakų (1922 m., 1927–1928 m.), Sintautų parapijos – neįskaitomas 1 nuotakos amžius (1931 m.), Slavikų parapijos – nenurodytas 1 nuotakos amžius
(1935 m.), Ž. Panemunės – 2 nuotakų (1927 m., 1931 m.). Šie įrašai nevertinami, todėl
labai nežymiai gali svyruoti nepilnamečių iki 21 metų amžiaus skaičius bei santuokinio
amžiaus vidurkis.
*

nių, alksnynų, medžiais apaugusių dailių ūkių, su gyvulių kaimenėmis
laukuose – viso to viešpats raudonskruostis, petingas, flegmatiškas,
ale diplomatiškai gudrus, mėgstąs ironiją zanavykas17.
Visiškai kitokia gamtinė situacija pietinėje Užnemunės dalyje:
kraštovaizdžiui būdingas kalvotumas, dideli sausų miškų, daugiausia
pušynų, plotai18. Apie gamtinius skirtumus liudija Sintautų apylinkės
ūkininkai, kurie, lankydami pavyzdingesnius Dzūkijos ūkius, pamatė,
kaip regiono gyventojai verčiasi turėdami gerokai kuklesnes sąlygas.
Tai paskatino Zanavykijos ūkininkus palankiau įvertinti savąją gerovę: <...> jiems būtų gėda skųstis savo gyvenimu, kada jie matė savo
brolius kur kas blogesnėje žemėje ne blogai besiverčiančius ir ne aimanuojančius19.
Netolygi gamtinė padėtis buvo toje pačioje Zanavykijoje: mažiau
derlingoje regiono šiaurinėje ir rytinėje dalyse gausu miškų, o pietuose ir vakaruose nusidriekę derlingesnės dirvos plotai, kuriuose auga
pavieniai alksnynai20. Viena skurdesnių rytinės regiono dalies apylinkių buvo Lekėčiai: Žemės prastos, daugiausiai priesmėliai ir šilainės.
Vingėla, H. „Zanavykuose pasidairius“, in: Sekmadienis. 1934 m. liepos 29 d. Nr. 30
(334), p. 3.
18
Želvytė, D. 2015. „Lietuvos etnografiniai regionai. Ar žinai?“, in: Žemaičių žemė. Nr. 1,
p. 9.
19
„Šakiai: Ūkininkų ekskursija“, in: Mūsų kraštas. 1937 m. liepos 9 d. Nr. 28 (183), p. 8.
20
Aug. A-kas. „Zanavykijoj pasidairius“, in: Suvalkietis, 1936 m. spalio 18 d. Nr. 42 (336),
p. 2.
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Žmonėms visą laiką tenka vesti sunki kova už duonos kąsnį21. Kaip
tik Lekėčių parapijos bažnyčioje tuokėsi vieni jauniausiųjų regiono
jaunavedžių: bendras jaunikių amžiaus vidurkis siekė 28-erius metus,
nuotakų – 25,5 metų. Čia susituokė ir pati jauniausia jaunuolių pora:
1922 m. lapkričio 30 d. Riogliškių kaimo jaunikis, 18 metų Juozas Tamulaitis, vedė 17 metų nuotaką Anelę Nenortaitę iš Lekėčių kaimo22.
Apskritai paėmus, tuoktuvės Zanavykijos bažnyčiose, kai abu jaunavedžiai nepilnamečiai, t. y. iki 21 metų amžiaus, buvo išskirtinai retas
reiškinys: susituokė vos 43 nepilnamečių poros iš 6236 visų susituokusiųjų.
Vakarinės regiono dalies gyventojų gerovė vaizduojama kur kas
stabilesnė: Sintautų apylinkėje žemė gera, žmonės gyvena pasiturinčiai. Daugumą gyventojų sudaro šimtamargiai ūkininkai23. Būtent
Sintautų bei gretimose Slavikų, Valakbūdžio bažnyčiose tuokėsi vieni
vyriausių jaunikių ir nuotakų. Šiame kontekste ypač išsiskyrė Sintautų
krašto jaunosios – parapijos bažnyčioje tekėjo santykinai daugiausia
merginų, perkopusių 45 metų slenkstį. Tačiau pati vyriausia regiono
nuotaka tekėjo Ilguvos bažnyčioje: 1937 m. spalio 23 d. kunigas Klemensas Ruseckas santuokos sakramentą suteikė Juozapui Šventoraičiui, 69 metų našliui, ir Marijonai Čielkytei, 60 metų merginai24.
Visuomenės požiūris į „laiku“ šeimos nesukūrusius asmenis nebuvo teigiamas. Todėl kartais viešojoje erdvėje nepašykštėta santūrios
ironijos: Mergužėlių pas mus [Sintautuose] ženatvei tinkamų apstu
ir kai kurioms prie kraičių žadama dar po keliolika tūkstantinių ir
bereikia tik vieno menkniekio ... vyro25. Švelniai per dantį patraukti
ir regiono jaunikiai, neskubėję tuoktis: [Paežerėlių valsčiaus] Valdančiose, tarnaujančiose ir kitokiose sferose yra daug Jonų – daugumoje
benešiojančių rūtų vainikėlius, nors jau kai kurie ir turi puskapius
su ilgu priedu metų. <...> Bet vesti vis tik reikėtų, nes ir taip Šakių
apskr. moterų yra daugiau už vyrus 4.20026. Dar viena skambia žinu-

Nova, J. „Lekėčiuos kovojama su dekolte“, in: Diena. 1933 m. gruodžio 31 d. Nr. 53 (755),
p. 6.
22
Lekėčių RKB santuokos metrikų knyga.1922 m. aktas Nr. 19.
23
Kudirka, J. „Sintautai: šviesuomenės židinys“, in: Lietuvos aidas. 1934 m. birželio 9 d.
Nr. 129 (2096), p. 9.
24
Ilguvos RKB santuokos metrikų knyga. 1937 m. aktas Nr. 13.
25
Dumčius, Vl. „Sintautai po mesiedo“, in: Suvalkietis. 1937 m. vasario 27 d. Nr. 9 (348),
p. 2.
26
	Š. S-s. „Ūkininkai nemėgsta vedusių valdininkų“, in: Diena. 1935 m. balandžio 28 d.
Nr. 17 (821), p. 7. Remiantis 1923 m. gyventojų surašymo duomenimis, Šakių apskrityje
gyveno 31641 vyras ir 35833 moterys.
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te anonsuojama, jog Šakių apskritis pranaši ne tik moterų skaičiumi27,
bet ir viengungių gausa: Čia kiekvienoj parapijoj daugelis plikagalvių dar nevedę. Šakių, Sintautų, Slavikų ir kitose parapijose <...>28.
Atkreipiamas dėmesys į bažnytines apylinkes, kuriose iš tikrųjų daugiausia tuokdavosi vyresnio amžiaus vyrai. Tačiau vyriausio Zanavykijos jaunikio vardas teko Plokščių parapijos gyventojui, 70-mečiui
Juozui Mileriui, kuris 1929 lapkričio 11 d. vedė 59 metų našlę Oną
Mureikienę29.
Vėlyvos santuokos Zanavykijoje buvo kur kas dažnesnės negu
ankstyvos. Santuokinis amžius – viena svarbiausių santuokos sudarymo sąlygų, kurią 1-osios Nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu reglamentavo Užnemunėje galiojęs 1836 m. Santuokos įstatymas. Nustatytos teisinės normos draudė tuoktis vyrams iki 18, o moterims iki
16 metų amžiaus30. Jaunavedžiams, norėjusiems sudaryti santuoką
nesulaukus minimalaus santuokinio amžiaus, santuoką ketinęs laiminti dvasininkas turėjo gauti vyskupo dispensą. Vyskupijos kurijai
adresuotų Vilkaviškio raštų ištraukos atskleidžia, jog tokie prašymai
buvo argumentuotai grindžiami dėl santuokos būtinybės. Štai Kazlų
Rūdos parapijos klebonas prašo leidimo laiminti jaunikio santuoką su
nepilnamete nuotaka, nurodydamas keletą motyvų:
Prašoma jungtuvių palaiminimo, nes jaunosios motina serga
džiova, jaunasis uždirba duoną. Taip pat, jaunosios motinos tvirtinimu, jaunavedžiai gyvena konkubinate [neįteisintoje santuokoje]. Ar
laimint jų jungtuves?31
Ypač ankstyvos santuokos buvo ganėtinai retas reiškinys šiaurinėje Užnemunės dalyje. Viena iš beveik dviejų tūkstančių nuotakų santuokos sudarymo dieną buvo sulaukusi vos 15 metų (pietinėje
Užnemunės dalyje šis santykis buvo didesnis – viena iš penkių šimtų
nuotakų buvo 15 metų32). Taigi, visu aptariamu laikotarpiu nesulaukusios minimalaus santuokinio amžiaus ištekėjo tik 3 penkiolikmetės
Remiantis 1923 m. gyventojų surašymo duomenimis, Šakių apskrityje gyveno 31641
vyras ir 35833 moterys.
28
„Dienos žinios: Daugiausia senbernių ir senmergių yra Šakių apskr.“, in: XX amžius.
1936 m. spalio 14 d. Nr. 95, p. 8.
29
Plokščių RKB santuokos metrikų knyga. 1929 m. aktas Nr. 23.
30
Kudinavičiūtė-Michailovienė, I. 2004. „Santuokinis amžius – santuokos sudarymo
sąlyga“, in: Jurispridencija. T. 55 (47), p. 79, 81.
31
Dokumentai apie santuokų sudarymą Kazlų Rūdos r-k bažnyčioje 1936–1937 m.
Vilkaviškio vyskupija, LVIA, F. 1675, ap. 1, b., 8, l. 22.
27

32

Aidukaitė, D.Vedybinės elgsenos ypatumai 1922–1938 m. ..., p. 80.
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merginos. Jauniausios nuotakos tekėjo Sintautų, Lukšių ir Šakių katalikų parapijų bažnyčiose. 1932 m. sausio 26 d. Sintautų bažnyčioje, santuokos sakramentą teikiant kun. Pranui Radžiūnui, už 23-ejais
metais vyresnio jaunikio ištekėjo Ona Endriukaitytė (Naujokaitienė)
iš Klepų kaimo, gimusi 1916 m. balandžio 28 d.33 1935 m. birželio
18 d. Lukšių bažnyčioje, santuoką laiminant kun. Vincentui Merkevičiui, ištekėjo Domininka Raguškaitė (Andrejūnienė) iš Vidušilio
kaimo, gimusi 1920 m. balandžio 14 d.34 1938 m. spalio 8 d. Šakių
bažnyčioje kun. Bronislovas Vaišnoras palaimino Antaninos Birutos
Sutkaitytės (Lėverienės) iš Striūpų kaimo, gimusios 1923 m. vasario
11 d., santuoką.35
Jauniausi vaikinai tuokėsi taip pat nesulaukę minimaliaus santuokinio amžiaus – santuokos sudarymo dieną du jaunikiai teturėjo
17 metų. 1929 m. birželio 22 d. Kaimelio parapijos klebonas Jonas
Jurgelionis sutuokė Bronių Dulskį iš Žygėnų kaimo (Gelgaudiškio
parapijos), gimusį 1912 m., ir devyneriais metais už jaunikį vyresnę
nuotaką36. 1935 m. liepos 20 d. Ilguvos bažnyčioje Antano Pranciškaus Kasparevičiaus iš Leopoldavo kaimo, gimusio 1917 m. rugsėjo
23 d., santuoką laimino parapijos vikaras Juozas Marčiulionis37. Jeigu
Zanavykijoje septyniolikmetis jaunikis buvo vienas iš trijų tūkstančių,
tai Dzūkijoje – vienas iš keturių šimtų38.
Apskritai paėmus, daugiausia nepilnamečių nuotakų tekėjo Gelgaudiškio parapijos bažnyčioje, o jaunikių tuokėsi Plokščių bažnyčioje. 1836 m. Santuokos įstatyme buvo numatyta, jog asmenys, nesulaukę pilnametystės, t. y. 21 metų, neturėjo teisės sudaryti santuokos
be tėvo leidimo. Jeigu jis buvo miręs, netekęs teisių arba nežinia kur
esantis – be motinos leidimo. Pagal įstatymą, santuoką galėjo sudaryti
tik asmenys, sulaukę santuokinio amžiaus. Jaunuolius, kurie susituokdavo nesulaukę minimalaus santuokinio amžiaus, prižiūrėdavo tėvai,
kol jų atžalos sulaukdavo pilnametystės. Jeigu vaikai iki 21 metų susituokdavo be leidimo, tėvai pagal įstatymą turėjo teisę per pusę sumažinti jų paveldimo turto dalį39. Tėvų leidimas tuoktis galėjo būti duotas
žodžiu arba raštu. Labai retais atvejais apie tėvų leidimą tuoktis nepil-

Sintautų RKB santuokos metrikų knyga. 1932 m. aktas Nr. 6.
Lukšių RKB santuokos metrikų knyga. 1935 m. aktas Nr. 17.
35
Šakių RKB santuokos metrikų knyga. 1938 m. aktas Nr. 32.
36
Kaimelio RKB santuokos metrikų knyga. 1929 m. aktas Nr. 18.
37
Ilguvos RKB santuokos metrikų knyga. 1935 m. aktas Nr. 16.
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Aidukaitė, D. Vedybinės elgsenos ypatumai 1922–1938 m. ..., p. 80–81.

Kudinavičiūtė-Michailovienė, I. Santuokinis amžius – santuokos sudarymo sąlyga, p. 81.
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namečiui buvo pažymima santuokos metrikų knygoje (žr. fotografiją
Onos Baltrušytės ir Aleksandro Vincento Žulio vedybos).
Taigi, palyginus du ūkine prasme skirtingus regionus – šiaurinę ir
pietinę Užnemunės dalis – išryškėjo akivaizdžios santuokinio amžiaus
tendencijos, kurias, spėjama, veikė netolygūs gerovės požymiai. Vidutinis Zanavykijos nuotakų ir jaunikių vedybinis amžius buvo keleriais
metais vėlyvesnis. Jeigu 21–25 metų dzūkės jau buvo ištekėjusios, tai
zanavykės tokio amžiaus dar tik rengėsi santuokai. Ši savybė būdinga ir jaunikiams: pietinės Užnemunės dalies jaunikiai įprastai vesdavo
25–28 metų, šiaurinės – 28–30 metų. Detali analizė rodo, kad pietinėje
Užnemunėje ankstyvos vedybos buvo kur kas dažnesnis reiškinys. Pastebėta, kad šiaurinėje Užnemunėje jaunikiui vesti iki 21 metų tolygu
santuokos sakramentą priimti po 45 metų.
Elenos Onos Kačarauskaitės ir Kajetono Silvestro Žievio vedybos

Fotografijos originalas saugomas Jūratės Žievytės-Fedaravičienės asm. archyve

Kajetonas Silvestras Žievys, 31-XII-1902 m., mokytojas, jaunikis.
Gimė: Būdviečių k., Sintautų v. Gyvenama vieta: Utena, Ladygos g-vė
43 nr., Utenos parapijos. Tėvai: Simanas Žievys ir Ona Lingytė, gyv.
Būdviečių k., abudu gyvi. Elena Ona Kačarauskaitė, 19-VI-1904 m.,
mokytoja, mergina. Gimusi: Zarambiškės dv., Plokščių v. Gyvenama
vieta: Biržai, Širvenos g-vė 1 nr., Biržų Parapijos. Tėvai: Juozapas Kačarauskas ir Agota Būčytė, gyv. Plokščiuose, tėvas miręs. Užsakai:

Vėlyvas santuokinis amžius – ekonominės gerovės ženklas?

Gauta dispensa nuo visų trijų užsakymų Panevėžio Vyskupo 1931 m.
4928 nr. Jungtuvės palaimintos: 1931 m. gruodžio 26 d. Palaimino:
Kun. Juozapas Liutkevičius Plokščių R. K. parapijos bažnyčioje. Liudininkai: [parašai].
Vedybų akto įrašas iš Plokščių santuokos metrikų knygos,
1931 m. aktas Nr. 27.

Fotografijos originalo kopija saugoma Zanavykų muziejaus fonduose

Antaninos Povilaitytės ir Jono Vitkausko vedybos
Jonas Vitkauskas, 43 metų jaunikis, ūkininkas. Gimęs: Goniūnų
dvare [Seredžiaus parapija]. Gyvenama vieta: Vincentavo kaimas,
Lekėčių valsčiaus ir parapijos, Šakių apskrities. Tėvai: Bonifacas Vitkauskas ir Juzefa [...], Goniūnų dvaras, Seredžiaus parapijos, mirę.
Antanina Povilaitytė, 28 metų mergina, ūkininkaitė. Gimusi ir gyvena:
Lekėčių kaime, Lekėčių valsčiaus ir parapijos, Šakių apskrities. Tėvai:
Mateušas Povilaitis ir Ona Ižganaitytė, Zizų kaimas, gyvi. Užsakai:
11, 18 ir 25 diena lapkričio. Jungtuvės palaimintos: 1924 m. sausio
2 d. Palaimino: Kun. Pr. Garmus Lekėčių bažnyčioje. Liudininkai: [...]
ir V. Povilaitis.
Vedybų akto įrašas iš Lekėčių santuokos metrikų knygos, 1924 m. aktas Nr. 1.

Agotos Rauzaitės ir Prano Maksimilijono Lingio vedybos
Pranas Maksimilijonas Lingis, 39 metų jaunikis, žemdirbys. Gimęs: Papiškių kaime, Gelgaudiškio val. Šakių aps. Kaimelio par. Gy-
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Fotografijos originalas saugomas Danutės Ivaškevičiūtės-Dvylaitienės
asm. archyve

vena: Skaistakaimio kaime, Gelgaudiškio val. ir par., Šakių aps. Tėvai:
Jonas Lingis ir Elzbieta Jokūbaitytė (Lingienė), Skaistakaimio kaime,
Gelgaudiškio val., Šakių aps., motina mirusi. Agota Rauzaitė, 38 metų
mergina, žemdirbė. Gyvena: Skaistakaimio kaime, Gelgaudiškio val.
ir par., Šakių aps. Tėvai: Jonas Rauza ir Apolonija Mikelaitytė (Rauzienė), Skaistakaimio kaime, Gelgaudiškio val., Šakių aps., tėvai gyvi.

Vėlyvas santuokinis amžius – ekonominės gerovės ženklas?

Fotografijos originalas saugomas Odetos Bacevičiūtės-Poškienės asm. archyve

Užsakai: š. m. dienose dešimtą, septynioliktą ir dvidešimt ketvirtą birželio mėn. Jungtuvės palaimintos: 1934 m. birželio 25 d. Palaimino:
Justinas Augustaitis Gelgaudiškio R. K. bažnyčioje. Liudininkai: Augustinas Rauza ir Kostas Čereškevičius.
Vedybų akto įrašas iš Gelgaudiškio santuokos metrikų knygos, 1934 m.
aktas Nr. 16.
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Onos Baltrušytės ir Aleksandro Vincento Žulio vedybos

Deimantė Aidukaitė

Aleksandras-Vincentas Žulius, 24 metų amžiaus jaunikis, tarnautojas (gim. 1906.I.27). Gimimo ir gyvenama vieta: Barzdų kaimas, parapija ir valsčius, Šakių apskrities. Tėvai: Antanas Žulius jau miręs ir
Marijona Virbašiūtė, Stugučių kaime, gyva. Ona Baltrušytė, 18 metų
amžiaus mergina, ūkininko duktė (gim. 1912.II.4). Gimimo ir gyvenama vieta: Vaitiškių kaimas, Būblelių valsčiaus, Šakių apskrities,
Naumiesčio par. Tėvai: Jonas Baltrušis ir Joana Anckaitytė, Vaitiškių
kaime, gyvi. Nepilnametei jaunajai ištekėti tėvai leidimą davė žodžiu.
Užsakai: Nuo trijų užsakų iš Vilkaviškio Vyskupo gauta dispensa raštu iš š. m. gruodžio m. 2 d. N 2325. Jungtuvės palaimintos: 1930 m.
V. D.40 metų gruodžio 29 d. Palaimino: Kunigas Vaclovas Balsys Naumiesčio Bažnyčioje. Liudininkai: Jonas Baltrušaitis Kairių mokyklos
mokytojas ir Antanas Kevelaitis ūkininkas iš Baltrušių kaimo.
Vedybų akto įrašas iš Naumiesčio santuokos metrikų knygos,
1930 m. aktas Nr. 86.

Deimantė Aidukaitė (g. 1985 m. Alytuje). 2008 m. įgijo istorijos bakalauro laipsnį Kauno Vytauto Didžiojo universitete, 2011 m. – viešojo administravimo magistro laipsnį Vilniaus Mykolo Römerio universitete. Skaito pranešimus
mokslinėse konferencijose, skelbia publikacijas mokslo ir mokslo populiarinimo leidiniuose bei internetiniuose portaluose. Mokslinių interesų sritys – šeimos istorija, tarpukario Lietuvos istorija ir buvusios Seinų apskrities istorija.
2016 m. išleido knygą Vedybinės elgsenos ypatumai 1922–1938 m. Būdviečio,
Gerdašių, Kapčiamiesčio, Leipalingio, Sangrūdos, Rudaminos, Šventežerio ir
Veisiejų parapijose.
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Vytautas Prabulis-Žaibas.
Tardymų protokolai
Sakoma, kad šimtmečio istorijos vienu straipsniu neapžvelgsi,
ypač, kai jau nėra įvykių liudininkų, o archyvinė medžiaga nedaug
tyrinėta arba išsklaidyta įvairiuose archyvuose. Archyviniuose šaltiniuose glūdi daug neatskleistų faktų, kuriuos nagrinėjant galima pajusti autentiškai gyvą, mažiau ar daugiau žinomą mįslingos praeities
dvelksmą. Istoriniuose tyrinėjimuose niekuomet negalima padėti taško: nes nežinia kur, kokiame archyve glūdi dar neaptikta medžiaga.
Publikuodami partizano Vytauto Prabulio tardymo medžiagą
norime plačiau nušviesti ar patikslinti kai kuriuos faktus, susijusius
su kovotojo už Lietuvos laisvę gyvenimu, parodyti sovietų saugumo
ir stribų tardymo metodus, kuriais siekta palaužti jiems nepatogius,
į bolševikų „nemalonę“ patekusius Lietuvos gyventojus. Vytauto Prabulio bylos medžiagą padėjo apdoroti ir į lietuvių kalbą išvertė ilgametis Marijampolės Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejaus
vedėjas, rašytojas Justinas Sajauskas. Už tai jam nuoširdžiai dėkojame.
Iš Prabulių šeimos istorijos
Apie Vytautą Prabulį žinome, palyginti, nemažai. Jis gimė Mockavos kaime 1923 m. sausio 23 d., žuvo – 1949 m. gruodžio 15 d.
Šlynakiemyje.
Laisvojoje internetinėje enciklopedijoje Vikipedija rašoma, kad
Vytautas Prabulis-Žaibas buvo vienas iš garsiausių Suvalkų krašte
veikusių lietuvių partizanų, kad jo tėvai Mockavoje turėję didelį ūkį
[22 ha – s. b.].
Punsko valsčiaus metrikacijos skyriaus knygose 232 numeriu yra
įrašas rusų kalba: „1912 m. Mockavos kaime gimė Alfonsas Prabulis,
Vinco ir Marijonos Makauskaitės sūnus.“
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Mockava prieš Pirmąjį pasaulinį karą priklausė Punsko parapijai.
Nors valstybės siena nustatyta 1920 m., žmonės vogčiomis pereidavę
Lietuvos ir Lenkijos sieną ir savo vaikus krikštydavę Punsko bažnyčioje. Kur buvo krikštytas Vytautas Prabulis, nežinia.
Mockavos kaime dar XX a. 6 dešimtmečio pabaigoje šalia traukinio bėgių, kurie staiga suka į dešinę, stovėjo Prabulių sodyba. Dabar
ten plynas laukas. Nėra nei krūmokšnio, net mažiausio akmens. Melioracija viską nušlavė nuo žemės paviršiaus.
Atrodo, kad Prabuliai nebuvo labai pasiturintys ūkininkai. Jie turėję ne didesnį kaip 14 hektarų ūkį. Troba ir ūkiniai pastatai nebuvo
dideli.
Šiandien Mockavoje nedaug kas prisimena čia gyvenusių rezistencijos dalyvių ir partizanų ryšininkų Prabulių šeimą. Nėra čia nei
jiems skirto kryželio, nei mažiausios atminimo lentos.
Filadelfijoje gyvenantis Bronius Krokys taip atsimena Vytautą Prabulį-Žaibą:
Maloniai nustebino Teklės Kulvinskienės straipsnis „Į laisvą“
žurnale / Nr. 125/ apie partizanus Suvalkų krašte. Straipsnyje minimas partizanas Vitas Prabulis-Žaibas. Tai jauniausias Prabulių
šeimos sūnus. Mes jį vadindavome Prabulių Vituku. Mano tėviškės
laukai visu pločiu susidūrė su Prabulių laukais. Pro jų kiemo vartus ėjo geležinkelis iš Šeštokų į Suvalkus. Lenkams okupavus Vilnių,
į Suvalkus traukinys daugiau nevažiuodavo ir bėgiai buvo nuimti.
Vituką pažinojau, kai jis dar buvo vystykluose. Jis galėjo būti
gimęs 1921–1922 metais. Jo tėtis mirė jaunas, tada mama, paėmusi
mane už rankutės, buvo nusivedusi į laidotuves. Vėliau su Vituku ganėme gyvulius, sueidavom pasikalbėti, rudenį, sukūrę ugnį, kepdavome bulves.
Prabulių šeimoje buvo keturi broliai, trys seserys ir našlė motina. Visi dideli patriotai. Deja, dabar Prabulių tėviškės nei pėdsakų
nebėra. Viskas sunaikinta, plynas laukas. Tik traukiniai dabar jau
eina į Punską, Suvalkus.
Geležinkelio pylimas ėjo iš Šeštokų pro Mockavos kaimą, mano
tėviškę. Tuo be bėgių geležinkelio pylimu rusų okupacijos metais daug
Lietuvos partizanų perėjo į Lenkijos pusę. (...) vedliai buvo Vitas ir
Jonas Prabuliai1. Bėgantieji traukiniu atvažiuodavo iki Šeštokų, o
nuo ten geležinkelio pylimu pėsčiomis eidavo į Lenkiją. Buvo maž1

Vitas ir Jonas Prabuliai 1940 metais pervesdavo per sieną bėgančius nuo sovietų represijų
žmones – S. B.
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daug 15 km kelio. Su Prabulių vyrais reikėdavo susitarti, kada ir kur
pereiti sieną. Tai vykdavo naktimis. Jonas Prabulis, Vito brolis, kiek
žinau, buvo ištremtas į Sibirą.
Labai įdomu, kad ir man žinoma daina, žodžiai ir melodija
apie „Enkavedistą“. Ją dainavo ir mano brolis Vaclovas Būdviečio
choro susibūrime. Mano du broliai, Vitas ir Juozas, gyveno, slapstėsi
pas gimines Punsko aplinkoje, Valinčių kaime. Vėliau jie buvo sugauti,
atvaryti į Lazdijus ir nuteisti po 25 metus tremties Sibire. Jų šeimos
slapstėsi Lietuvoje.
(...) Vietos gyventojų pasakojimu, Vitas Prabulis buvo įsitaisęs
bunkerį prie Valinčių kaimo, netoli Punsko. Su juo buvo ir Vitas Zimnickas, mano tolimas pusbrolis. Žmonės juos abu mylėjo, nes buvo
dori, dailiai nuaugę ir gražūs vaikinai. Jie buvo išduoti, apsupti. Bėgdamas iš slėptuvės, Vitas Zimnickas buvo nušautas, o Vitas Prabulis,
nenorėjęs pasiduoti gyvas, pats nusišovęs. Taip kalba vietos lietuviai.
Dabar palaidotas Suvalkų kapinėse. Tebūna jiems lengva Lietuvos
žemelė, kurią jie taip mylėjo.
Vytautas Busilas, vienas seniausių Mockavos kaimo gyventojų
(dabar jau miręs), pasakojo, kad karo metais Jonas Prabulis dirbo reicho tarnyboje ar buvo Plechavičiaus armijoje. Prisiminė jį vaikščiojantį kareiviška miline. Po karo Joną rusai sugavo, kalino ir ištrėmė į Sibirą. Tremties neišvengė ir kiti Prabulių šeimos nariai: motina Marijona,
sesuo, brolis Alfonsas ir kiti.
Nežinia, kaip atrodė Vytautas Prabulis. Išliko dvi jo nuotraukos:
viena iš jų padaryta Kauno kalėjime, o kitą saugumas padarė po jo
mirties. V. Busilas tvirtino, kad jis buvo vidutinio ūgio, apvalaus veido,
smulkaus kūno sudėjimo, gajus ir vikrus vaikinas. Apie tai, kad jis
žuvo Lenkijoje, ties Punsku, iki šių dienų nežinojo nei V. Busilas, nei
kiti kaimo bei apylinkės gyventojai.
Suvalkų archyvo duomenimis Vytauto Prabulio tėvai Vincentas (g. Mockavoje 1866 m.) ir Marijona Makauskaitė (g. Radziškėse
1883 m.) susituokė 1904 01 26 Punsko bažnyčioje. Marijonos tėvai buvo Jonas Makauskas ir Ona Savickaitė (g. Valinčiuose
1857 07 11).
Marijampolėje gyvenantis Alfonso Prabulio (Vytauto brolio)
sūnus Vytautas Prabulis papasakojo, kad Vinco Prabulio ir Marijos
Jankauskaitės šeimoje užaugo 6 vaikai: keturi sūnūs (Alfonsas, Jonas,
Vincas, Vytautas) bei trys dukros (Katrė, Ona, Mikasė). Alfonsas
Prabulis buvo areštuotas Bereznykų kaime ir ištremtas į Magadaną
prie Ochotsko jūros. Rusai jam skyrė mirties bausmę, bet ji, Stalinui
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Alfonsas Prabulis

Jonas Prabulis

mirus, buvo pakeista 25 metais kalėjimo. Vėliau bausmė sušvelninta.
Iš Sibiro jis grįžo namo po dvylikos ir pusės metų.
Jonas Prabulis buvo pagautas ir suimtas Miklausės kaime, kur
Birgelio, stambaus to kaimo ūkininko kluone turėjo įrengtą bunkerį.
Kai stribai apsupo Birgelių sodybą, Jonas pasileido tekinas į pelkes.
Būtų gal pasprukęs, jei ne stribų šunys. Jie pasivijo jį, įsikirto į drabužius ir parbloškė ant žemės. Už partizanišką veiklą Jonui buvo skirta
mirties bausmė, vėliau pakeista 25 metais kalėjimo. Vorkutoje išbuvo
25-erius metus. Mirė ir palaidotas Alytuje.
Katrė Prabulytė už pagalbą partizanams buvo nubausta 25 metams lagerio. Kalėjo Krasnojarsko srityje. Grįžo į Lietuvą 1967 m. Ištekėjo už Miluko ir apsigyveno Kazlų Rūdoje. Mikasė Prabulytė už partizaninę veiklą buvo ištremta į Sibirą. Keliolika metų kalėjo Tomsko
lageriuose. Palaidota Kazlų Rūdoje. Vincas Prabulis tremties ir Sibiro
išvengė. Jis 1944 m. kartu su daugeliu Lietuvos inteligentų pasitraukė
į Vakarus. Apsigyveno Baltimorės mieste (JAV). Mirė 1968 m.
1940 m., sovietams okupavus Lietuvą, Prabulių šeima (Jonas ir
Vytautas) užsiiminėjo bėgančiųjų nuo sovietų represijų pervedimu
per sieną. Čia susikirto būsimo partizano Vytauto Prabulio ir Lietuvos karo aviacijos generolo, Lietuvos lėktuvų konstruktoriaus Antano
Gustaičio keliai. Kai Antanas Gustaitis atsisakė rusams konstruoti lėktuvus, rusai ėmė jį persekioti. Prasidėjus masiniams trėmimams, Gustaitis nusprendė trauktis iš Lietuvos. 1941 m. pradžioje sutvarkė savo
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žmonai ir dukroms repatrijavimo į Vokietiją dokumentus. Pats leidimo
išvykti negavo. Stengėsi dėl JAV vizos, bet veltui. Lietuvos aviacijos
generolas nusprendė iš okupuotos Lietuvos pasitraukti nelegaliai. Jam
padėti pažadėjo vokiečių organizacijos Lietuvoje „Kulturverband“ vadovas ir žvalgybos rezidentas Richardas Kosmanas (vokiečių okupacijos metais jis buvo Kauno SS oberšturmfiureris). Per sieną Gustaitį
turėjo pervesti: Jonas ir Vytautas Prabuliai iš Mockavos bei Mockų
kaimo Vincas Anza.
1941 m. kovo 4 d. aviacijos generolas A. Gustaitis, Jono Prabulio
lydimas, traukiniu išvyko iš Kauno į Alytų. Šeštokuose jo laukė rogėmis atvykęs V. Prabulis ir V. Anza. Pusė kilometro už Šeštokų geležinkelio stoties roges sustabdė sovietų pasieniečiai. Gustaitis pasileido
bėgti. Pasigirdo šūviai. Gustaitis pasidavė. Tą pačią dieną jis su sulaikytais broliais Prabuliais ir Anza buvo nugabentas į Kauno kalėjimą.
Po kelių dienų, kovo 7-ąją, NKGB komisaro V. Merkulovo įsakymu su
specialia palyda A. Gustaitis buvo išvežtas tardyti į Maskvą ir uždarytas į Butyrkų kalėjimą. Jonas ir Vytautas Prabuliai bei Vincas Anza
buvo tardomi Kauno kalėjime. 1941 m. birželį, vokiečiams užpuolus
Sovietų Sąjungą, Prabuliai, kaip ir kiti kaliniai, išėjo į laisvę.
1945 m. balandį Vytautas Prabulis, vengdamas arešto ir represijų,
perėjo į Punsko kraštą, kur apsistojo pas Vaičiuliškių Pauliukonius.
Šeimininkų padedamas, jis išsikasė tris slėptuves: vieną netolimoje
baloje, vadinamoje Kupstynu, kitą – medžiais apaugusiame Kapčiuko
kalno šlaite, trečią – troboje po grindimis. Tuo metu Vytautas Prabulis
priklausė 50 asmenų lietuvių partizanų grupei, kuriai vadovavo Miliauskas-Perkūnas.
1946 m. rugpjūčio 12–13 naktį Seinų sienos apsaugos kariuomenė
surengė „miškų valymo“ operaciją ir jos metu suėmė daug Seinijoje
besislapstančių Lietuvos miško vyrų. Vytautas Prabulis suėmimo išvengė, bet nuo to laiko slapstėsi vienas, kol likimas jį suvedė su Dainavos apygardos štabo Ryšių ir informacijos skyriaus viršininku. Jis tapo
jo adjutantu. 1949 m. liepos 26 d. Vytautas Prabulis su Jurgiu Krikščiūnu, Broniumi Saveikiu ir Antanu Kvedaravičiumi bandė trauktis
į Vakarus. Ties Suvalkais jie susišaudė su geležinkelio sargyba. Partizanai, nujausdami išdavystę, kelionę nutraukė ir grįžo į Punsko kraštą.
Jurgis Krikščiūnas ir Vytautas Prabulis išsikasė bunkerį Šlynakiemyje, ir buvo ten iki didvyriškos mirties – 1949 m. gruodžio 15 dienos.
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Tardymų protokolai
TSRS
Vidaus reikalų liaudies komisariatas
Apklausos protokolas
Apklausa pradėta 12 val. 05 min. Baigta „___“ val. „___“ min.
1941 m. kovo 5 d. Aš vyresnysis operatyvinis įgaliotinis 3-čio skyriaus
Vidaus Reikalų liaudies komisariato Milovidovas apklausiau sulaikytąjį.
Pavardė		Prabulis
Vardas, tėvo vardas

Vitas Vinco

Gimimo data 		1923 sausio 23
Gimimo vieta			
Seinų sritis Punsko valsč.
			Mockavos k.
Gyven. vieta			Mackavos k.
Tautybė ir pilietybė

lietuvis TSRS

Partiškumas			

nepartinis

Išsilavinimas			

4-ios pradžios mokyklos klasės

Pasas			

–

Veiklos pobūdis
			

valstietis, dirba kartu su savo
tėvais ūkyje

Socialinė kilmė
			

valstietis buvo tėvas, mirė 1929 m.
motina valstietė, turi 22 ha žemės

Socialinė padėtis
a) iki revoliucijos

tėvų išlaikytinis

b) po revoliucijos

tėvų išlaikytinis

Šeima:			
			

motina Prabulienė M.,
gyv. Mockavos k., du broliai

Ar buvo represuotas:

nebuvo

Ar turi apdovanojimų:

neturi

Karinė įskaita:		

neįrašytas

Ar tarnavo Raudonojoj armijoj:

netarnavo

Ar tarnavo Baltojoj armijoj:

netarnavo

Ar dalyvavo gaujose ir kitose
kontrrevoliucinėse organizacijose,
sukilimuose: 			
nedalyvavo
Ar užsiiminėjo visuomenine veikla: neužsiiminėjo
Parašas

Vytautas Prabulis-Žaibas. Tardymų protokolai

Parodymai kaltinamojo Prabulio Vito Vinco
1941 m. kovo 5 d.
Klausimas: 	Papasakokite, esant kokioms aplinkybėms jūs buvote sulaikytas?
Atsakymas:

Vakar 1941 m. kovo 4 d. apie 6 val. vakaro aš su savo
bičiuliu Anza iš Mockų k. važiavome iš Šeštokų namo.
Į Šeštokus aš važiavau savo reikalais pas siuvėją ir pirkinių. Nuvažiavome nuo Šeštokų pusę kilometro. Manęs paprašė pavėžėti vienas nepažįstamas vyras. Jo pavardės
nežinau, buvo apsirengęs trumpu tamsios spalvos paltu ir
kepure. Aš sutikau. Pravažiavome apytikriai 680 m. Mus
prie tilto sulaikė raudonarmiečiai ir pradėjo tikrinti dokumentus. Kai norėjo patikrinti nežinomojo, kuris važiavo
kartu su manimi dokumentus, jis šoko bėgti. Į jį pradėjo
šaudyti (4 šūviai) ir sulaikė.

Parašas

V. Prabulis

	Prie tilto priėjo nežinomas vyras. Išgirdęs šūvius, jis pasuko atgal. Jį ten sulaikė.
Klausimas: 	Kur prašė jus pavežėti nežinomasis, kuris sėdo į jūsų vežimą?
Atsakymas:

Jis nenurodė vietos, kur ketino važiuoti. Kadangi mus greitai sulaikė, aš nespėjau jo paklausti.

Klausimas: 	Ką dar galite papildomai pasakyti?
Atsakymas:

Neturiu ką pridėti.

Protokolas užrašytas pagal mano parodymus teisingai ir išverstas į lietuvių kalbą tiksliai.
Pasirašau

V. Prabulis

Vertimas iš lietuvių ir rusų (parašas)
Apklausė vyr. operatyvinis darbuotojas (parašas)
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Tvirtinu
1941 m. kovo 5 d.
LTSR Vidaus Reikalų liaudies komisaras
Valstybės saugumo majoras Gladkov
					

Sutinku

					

1941 m. kovo 6 d.

					Lietuvos TSR prokuroras V. Niunka
Nutarimas
(apie tardomosios priemonės parinkimą)
Kauno m. 1941 m. kovo 5 d.
Aš, Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Vidaus Reikalų Liaudies
komisariato Valstybės saugumo trečiojo skyriaus trečiojo poskyrio vyresnysis operatyvinis įgaliotinis valstybės saugumo leitenantas Milovzorovas, peržiūrėjęs gautą medžiagą.
Pavardė: 		Prabulis Vytas, Vinco sūnus
Gimimo metai:

1923, gimimo vieta: Mockavos k., Lazdijų sritis

Darbo vieta ir pareigos:

savo ūkyje

Partiškumas: 		

nepartinis

Mokslas: 		

raštingas

Tautybė: 		

lietuvis

Pilietybė: 		

TSRS pilietis

Šeimyninė padėtis:

viengungis

Adresas: 		Mockavos k., Lazdijų sritis
Radau:
Prabulis V. V.
Įtariamas nusikaltimais, nustatytais RTFSR BK 59 str. 10 punkte.
Atsižvelgdamas į tai, kad Prabulis V. V., būdamas laisvėje, gali vengti
tardymo ir teismo ir vadovaudamasis RTFSR BK 145 ir 158 str.

Vytautas Prabulis-Žaibas. Tardymų protokolai

TSRS Vidaus reikalų liaudies komisariatas
LTSR
Vidaus Reikalų liaudies komisariatas
Orderis No 4884
1941 kovo 6 d.
Išduotas Valstybės Saugumo III sk. III d. vyr. oper. įgaliot.
Milovzorovui
suimti ir iškratyti
pil. Prabulį Vitą, Vinco sūnų
Lazdijų apskr. Mockavos k.
LTSR Vidaus Reikalų liaudies komisaras
(parašas)
LTSR Vidaus Reikalų specskyriaus viršin.
(parašas)
LTSR prokuroro sankcija

Tardymo protokolas
Bylai No .......
Apklausa pradėta 3 val. „00“ min. Baigta 13 val. „00“ min.
1941 m. kovo 7 d. Aš Vals. Saugumo Pagrindinės valdybos 5-ojo
skyriaus operatyvinis įgaliotinis Gubanov apklausiau kaltinamąjį
1. Pavardė 			Prabulis
2. Vardas, tėvo vardas		Vitas, Vinco
3. Gimimo data 		1923 sausio 23 d.
4. Gimimo vieta		Mackavos k. Lazdijų srities
5. Gyvenimo vieta		Lazdijų sritis, Mockavos k.
6. Tautybė ir pilietybė		lietuvis, TSRS pilietis
7. Partiškumas		nepartinis
8. Išsilavinimas		Lazdijų raj. Mackavos pradžios m-los
		4 klasės
9. Pasas			–
10. Veiklos pobūdis		Tėvų išlaikomas
11. Socialinė kilmė		valstietis, ūkis turi 22 ha žemės,
4 arklius 4 karves, 4 avis, 1 kiaulę
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12. Socialinė padėtis
a) iki revoliucijos
b) po revoliucijos		nieko neturi
parašas 			V. Prabulis
13. Šeimos sudėtis: tėvas Prabulis Vincas (mirė 1929 m.), motina Prabulienė Marija 48–50 m. gyvena Mackavos kaime Lazdijų apskrityje. Broliai: Prabulis Alfonsas, 27–28 m., gyvena Berezninkų k. Lazdijų apskritis,
Prabulis Jonas, 25 m., gyvena Mockavos k., Prabulis Vincas, 22 metų,
tarnauja armijoje.
Seserys: 			Kostancija Prabulytė		
Čėplienė, Ona
14. Ar patyrė represijas:
a) iki revoliucijos		nepatyrė
b) po revoliucijos		nepatyrė
15. Kokius turi apdovanojimus
(ordinai, garbės raštai, ginklai, ir kt.):

neturi

16. Karinės įskaitos, atsargos:

nėra karinėje įskaitoje

17. Tarnyba Raudonojoje Armijoje
(raudonoji gvardija, partizanų būriai):

netarnavo

18. Tarnyba Baltojoje Armijoje
(kada, pareigos, laipsnis): 		netarnavo
19. Dalyvavimas bandose,
valstiečių organizacijose, sukilimuose:
		nedalyvavo
20. Žinios apie visuomeninę-politinę veiklą: nėra
parašas: 		

V. Prabulis
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Kaltinamojo Prabulio Vito Vinco parodymai 1941 m. kovo 7 d.
Klausimas: 	Kada ir kur jūs buvote sulaikytas?
Atsakymas: 	Aš buvau sulaikytas 1941 m. kovo 4 d. už pusės kilometro
nuo Šeštokų geležinkelio stoties.
Klausimas: 	Kas dar kartu su jumis buvo suimtas?
Atsakymas: 	Kartu su manimis buvo sulaikyti Anzė ir nežinomas man
vyras, kurie važiavo vežime kartu su manimi.
Klausimas: 	Kas toks Anzė ir ką jūs apie jį žinote?
Atsakymas: 	Anzę aš žinau kaip valstietį ir gyventoją iš gretimo Mockų
kaimo.
Klausimas:

Tardymui žinoma, kad Anzė ir jūsų brolis Jonas vertėsi nelegaliu perbėgėlių pervedimu per valstybinę sieną iš Lietuvos TSR į Vokietiją. Ką jūs apie tai žinote?

Atsakymas: 	Aš žinau, kad mano brolis Prabulis Jonas, tikrai pervesdavo pabėgėlius iš Lietuvos TSR į Vokietiją, bet ar vertėsi tuo
Anzė, aš nežinau.
Klausimas:

Nuo kada jūsų brolis perkeldavo perbėgėlius per valstybinę sieną iš Lietuvos TSR į Vokietiją?

Atsakymas: 	Man žinoma, kad mano brolis Prabulis Jonas kelia (perveda) žmones nelegaliai per valstybinę sieną iš Lietuvos
TSR į Vokietiją nuo gruodžio mėn. 1940 m.
Klausimas: 	Kokius dar žinote perkelėjus per sieną neskaitant Prabulio
Jono?
Atsakymas:

Žinau tik savo brolį Prabulį Joną.

Klausimas: 	Ar žinote kiek perbėgėlių ir ką būtent perkėlė jūsų brolis
per sieną?
Atsakymas: 	Ką būtent ir kiek perbėgėlių perkėlė mano brolis per Lietuvos TSR–Vokietijos sieną į Vokietiją, aš nežinau.
Klausimas: 	Ar žinoma jums, kad sulaikytas kartu su jumis nežinomasis yra Gustaitis, buvusios Lietuvos kariuomenės aviacijos
generolas. Jį jūsų brolis bandė perkelti per sieną.
Atsakymas:

Ne. Man tai nežinoma.

Protokolas užrašytas pagal mano žodžius teisingai ir man perskaitytas
išvertus į lietuvių kalbą, ką ir pasirašau.
V. Prabulis
Vertė iš rusų kalbos į lietuvių (Dainoras)
Apklausė: Gubanov
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Pažyma
Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Valstybės saugumo Liaudies
komisariato Lazdijų srities skyriuje Prabulį Vytą Vinco kompromituojančios medžiagos nėra.
LTSR Vals. Saugumo Liaudies komisariato
Lazdijų srities skyriaus viršininkas
(Naulis)
parašas
1941 V 15

Kalėjimas Nr. 1
Kaunas 1941 m. kovo 17 d.
Kvitas nr. 3119
Priimta pagal protokolą No 194
iš Prabulio Vito, Vinco s. 34 (suma rub.)
Trisdešimt keturi rub.
Buhalteris – sekretorius – sąskaitininkas
(parašas)
Išduodama savininkui

Vytautas Prabulis-Žaibas. Tardymų protokolai

(pirštų atspaudai)
Lytis: 		

vyras

Pavardė: 		Prabulis
Vardas: 		

Vitas

Tėvo vardas: 		

Vincas

Gimimo data: 		

1923

Gimimo vieta 		Mackavos k.
		Lazdijų apskr. LTSR
Dešinioji ranka
Didysis
Rodomas
Vidurinis
Bevardis
Mažiukas
Kairioji ranka
Didysis
Rodomas
Vidurinis
Bevardis
Mažiukas
Kontrolinis prispaudimas
Kairės rankos
Dešinės rankos
Lapelis užlipdytas 1941 m. kovo 18 d. Kauno kalėjime No 1
LTSR Vidaus Reikalų liaudies komisariato
Lapelį sustatė E. Kryžauskaitė kalėjimo No 1 LTSR VRLK
Parašas užregistruotojo: Vitas Prabulis
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Tardymo protokolas
kaltinamojo Prabulio Vito, Vinco
1941 m. birželio 18 d.
Tardymas vykdomas dalyvaujant vertėjui (pavardė Lebedys). Jis įspėtas
apie atsakomybę pagal RTFSR Baudžiamojo kodekso 35 dalį (parašas)
Klausimas: 	Ar jūs pripažįstate savo kaltę pagal pateiktus jums kaltinimus pagal RTFSR Baudžiamojo kodekso straipsnio 17–58
1a punktą?
Atsakymas:

Taip, pagal pateiktus kaltinimus prisipažįstu, kad kartu su
broliu Jonu padėdavau tėvynės išdavikams pereiti nelegaliai valstybinę sieną.
Žinau tik vieną pavardę – Gustaičio. Jį bandėme pervesti
per valstybinę sieną į Vokietiją, bet jis buvo sulaikytas.

	Kitų asmenų, kuriuos perkėlėme per sieną, neprisimenu.
Tardymas pradėtas 23 val. 35 min., baigtas 23 val. 45 min.
Apklausos protokolas man perskaitytas garsiai, užrašytas teisingai.
parašas: V. Prabulis
Apklausė tardymo dalies tardytojas valstybės saugumo seržantas
(parašas)
Vertėjas: (parašas)

Forma nr. 3
Tvirtinu
194.. m. ... diena
Virš.
NUTARIMAS
Kaunas

1941 m. birželio 18 d.

Aš, Lietuvos TSR VRLK tardytojas tardomosios dalies valst. saugumo
seržantas Kuzenkov, peržiūrėjęs tardymo medžiagą byloje nr. 1944, laikau įrodytu, kad Prabulis Vitas, Vinco padėdavo tėvynės išdavikams nelegaliai pereiti valstybinę sieną. Jis kartu su savo broliu Prabuliu Jonu,
piliečiu Anza ir kitais pervesdavo per sieną tėvynės išdavikus Gustaitį,
Armatovienę, Naraką ir kitus; už tai jam buvo atlyginama.

Vytautas Prabulis-Žaibas. Tardymų protokolai

Turto surašymas
priklausančio suimtam Prabuliui Vitui, kuriam, remiantis VRLK (Vidaus
Reikalų liaudies komisariato) išduotu orderiu iki atskiro potvarkio uždėtas areštas.
1) Kostiumas (kelnės, švarkas, liemenė) iš juodos spalvos vilnonės medžiagos, dėvėti.
Išvardintas turtas iki atskiro VRLK paliepimo pavestas saugoti Prabulienei Marei. Apie atsakomybę už turto saugumą Prabulienė perspėta.
VRLK 3 Spec. Skyriaus bendradarbis
Chabrov
Namo komendantas Malinovskis 21 V 1941
Už neraštingą pasirašiusi Prabulienė

TSRS
Vidaus reikalų
liaudies komisariatas
Suimtojo anketa
Klausimai 			Atsakymai
1 Pavardė 			Prabulis
2 Vardas, tėvo vardas

Vytas, Vinco s.

3 Gimimo vieta ir metai
			

Gimė 1923 m. sausio 23 d.
Seinų sr. Mockavos k.

4 Paskutinė gyvenamoji vieta 	Mockavos k.		
5 Profesija ir specialybė

Valstietis

6 Paskutinė darbo vieta, veiklos pobūdis
		
			

a) darbo vieta, su tėvais,
įmonė, savo ūkis,
ūkininkauja savo ūkyje

7 Partiškumas

a) praeity, nepartinis

8 Tautybė 			

lietuvis

9 Pilietybė 			
			

TSRS pilietis
pasas V. Prabulio

10 Išsilavinimas

pradžios m-klos
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11 Kuriam visuomenės sluoksniui save priskiria
12 Socialinė kilmė
			
			

pavienis valstietis
tėvas ir motina
valstiečiai, turi
22 hektarus žemės

13 Turtinė padėtis ir kuo vertėsi iki 1929 m.
			

a) turtinė padėtis:
tėvų išlaikymas

14 Tas pats iki 1917 m.

–

15 Tarnyba caro armijoje laipsnis

netarnavo

16 Tarnyba Baltojoje armijoje laipsnis

netarnavo

17 Karinės įskaitos kategorija

nėra

18 Dalyvavimas val. sukilimuose, gaujose

nedalyvavo

19 Teistumas 			

neturi

20 Priklausymas antitaryb. organiz.

nepriklausė

parašas: V. Prabulis

TSRS Vidaus reikalų liaudies komisariatas
Tardymo protokolas
(tęsinys)
Šeimos sudėtis:
Tėvas Prabulis Vincas (mirė 1929 m.) Motina Prabulienė
Marija, 50 metų, gyvena Mockavos k. Lazdijų sritis.
Broliai: Prabulis Alfonsas, Prabulis Jonas
Alfonsas 27–28 metų, gyvena Berezninkų k. Lazdijų srityje
Prabulis Jonas 25 metų, gyvena Mockavos k.
Sesuo Kostancija Prabulytė-Čėplienė Ona, 19 metų
Kitos seserys: Ona, Mikasė.
Kokias represijas patyrė
a) iki revoliucijos:

nepatyrė

b) po revoliucijos:

nepatyrė

Kokius apdovanojimus turi:

keturi

Karinės įskaitos kategorija:

nėra įskaitoje

Tarnavimas Raud. armijoje:

netarnavo

Tarnavimas Baltojoje armijoje:

netarnavo

Dalyvavimas gaujose:

nedalyvavo

Žinios apie visuomeninę veiklą:

nėra

Vytautas Prabulis-Žaibas. Tardymų protokolai

Apklausos protokolas
1941 m. kovo 24 d. Kaune aš, Lietuvos TSR Valstybės saugumo liaudies
komisariato 3-čio skyriaus tardytojas, valstybės saugumo seržantas Kazijevas apklausiau kaltinamąjį Prabulį Vitą Vinco.
Klausimas: 	Ar pripažįstate jums pateiktą kaltinimą pagal Rusijos Tarybinės Federatyvinės Socialistinės Respublikos Baudžiamojo kodekso 59 straipsnio dešimtą punktą?
Atsakymas: 	Pateiktus man kaltinimus pripažįstu, nes esu narys organizacijos, kuri nelegaliai perveda per sieną žmones, bėgančius į Vokietiją.
Protokolas parašytas remiantis mano žodžiais, teisingai, suprantamai.
Tai patvirtinu parašu.
Vertėjas V. Biržys
Apklausė LTSR Valst. saugumo Liaudies komisariato Antrojo Kauno rajono skyriaus 3-čiojo poskyrio tardytojas vals. saugumo seržantas Kazijev.

Tardymo protokolas
1941 m. kovo 24 Kaunas
Aš, Lietuvos TSR Valstybės saugumo Liaudies komisariato II-osios
kontrrevoliucinės dalies 3-čiojo skyriaus tardytojas valstybės saugumo
seržantas Kazijev apklausiau kaltinamąjį Prabulį Vitą, Vinco.
Klausimas: 	Ar jūs pripažįstate jums pateiktą kaltinimą pagal RTFSR
Baudžiamojo kodekso 59 straipsnio 10-tą punktą?
Atsakymas: 	Pateiktus kaltinimus pagal RTFSR Baudžiamojo kodekso
59 straipsnio 10 punktą pilnai pripažįstu, nes aš esu organizacijos, besiverčiančios nelegaliais pervedimais per
sieną piliečių, bėgančių į Vokietiją dalyvis.
Protokolas, užrašytas pagal mano atsakymą teisingai, vertimas į lietuvių
kalbą tikslus. Tai patvirtinu savo parašu.
V. Prabulis
Vertėjas V. Biržys
Apklausė LTSR Vals. Saugumo II-osios kontrrevoliucinės dalies III-iojo
skyriaus tardytojas valstybės saugumo seržantas Kazijev.
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Tvirtinu
1941 m. kovo 24 d.
LTSR VRLK (t. y. NKGB) 2-ojo
kontrrevoliucinio skyriaus
viršininkas valstybės
saugumo kapitonas Černiobovas
NUTARIMAS
Kaunas
1941 m. kovo 24 d.
Aš, LTSR VRLK 2-ojo kontrrev. skyriaus 3-ojo poskyrio tardytojas seržantas Kazijevas, peržiūrėjęs tardymo medžiagą byloje nr. 2023, laikau
įrodytu tai, kad V. Prabulis priklausė organizacijai, užsiiminėjusiai nelegaliu žmonių, bėgančių į Vokietiją, pervedimu per sieną. 1941 m. kovo 4 d.
Prabulis buvo sulaikytas, mėginantis nelegaliai pervesti per sieną buvusį
Lietuvos aviacijos viršininką armijos generolą Gustaitį.

Pažyma
LTSR Lazdijų apskrities NKGB skyriuje (saugume) Prabulį Vitą, Vinco s.
kompromituojančios medžiagos nėra.
NKGB Lazdijų skyriaus viršininkas
1941.05.15

Pažyma
LTSR Kauno m. NKVD Valst. archyve žinių apie Prabulį Vitą, Vinco s.,
g. 1923 m., teistumą nėra.
LTSR Kauno m. NKVD Valst. archyvo Informacijos grupės brigadininkas
V. Bulatova
1941.05.07

Vytautas Prabulis-Žaibas. Tardymų protokolai

Kratos protokolas
Remiantis Lietuvos TSR Vidaus Reikalų liaudies komisariato orderiu
No 11/1298
1941 m. gegužės 12 d. padaryta krata pas pil. Prabulienę Marę Jono gyv.
Mockavos k. Punsko valsč.
Kratos metu dalyvavo kaimo vykdomojo komiteto pirm. Malinovskis, milicijos atstovas Marinučius, namų šeimininkė Prabulienė Marė.
Kratos metu nerasta nieko, kas tiktų prie bylos.
Krata buvo daroma nuo 14 val. iki 16 val.
Kratą darė V. R. L. K-to bendradarbis Chabarov
Kratos metu namo savininkės pareikštas skundas dėl dingusių į protokolą
neįtrauktų daiktų nepareiškė.
Už neraštingą pasirašau (Prabulienė)
Malinovskis

Vytauto Prabulio tardymo protokolo faksimilė
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Aktas
Remiantis LTSR VRLK orderiu 1941 gegužės 12 d.
Nr. 11/1298 aš, VRLK Trečiojo spec. skyriaus bendradarbis Chabarovas,
dalyvaujant vykdomojo komiteto pirmininkui Malinkovskiui, milicininkui
Marinučiui, namų šeimininkei Prabulienei Marei, Jono Mockavos kaime
Punsko valsčiaus Seinų srities Prabulienės name, sudarėmė aprašą turto, priklausančio suimtam Prabuliui Vitui, Vinco.
Aprašyti daiktai palikti Prabulienei Marei.
VRLK Trečiojo Spec. skyriaus bendradarbis Chabarov (parašas)
Akte išdėstyta liudijame
Už beraštę pasirašom (Prabulienė)
Vykdomojo K-to pirm. Malinovskis
Už beraštę pasirašo Mariničius
Akto kopiją gavo Iščiunskas
1941 m. gegužės 17 d.
Pastaba: iš rusų k. į lietuvių k. verčia dalyvaujantis kratoje Malinovskis.

Vienintelė žinoma gyvo Vytauto Prabulio nuotrauka, daryta Kauno kalėjime

Vytautas Prabulis-Žaibas. Tardymų protokolai
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Punsko krašto žmonių atsiminimai
apie Antrąjį pasaulinį karą
1939 m. spalio mėnesį Punsko kraštą okupavo vokiečiai ir prijungė jį prie Rytų Prūsijos. Valsčiaus raštinę perkėlė iš Seivų į Punską,
uždarė lietuviškas mokyklas bei organizacijas. Karo grobiu tapo ir
lietuvių kooperatyvai Punske bei Seinuose. Okupantai paėmė prekes,
grūdus, sustabdė pieninės veiklą. Aukščiausia vietinė vokiečių valdžia
buvo Suvalkų apskrityje. Čia veikė mokesčių inspekcija, draudimo,
žandarmerijos, viešojo saugumo ir darbų organizavimo įstaigos. Valsčiuose buvo vokiečių amtskomisarai (viršaičiai), keli žandarmerijos
pareigūnai ir vadinami ūkininkai (ūkvedžiai), kurie organizavo valsčiaus žemės ūkį, buvo kurio nors dvarelio valdytojais. Jie tuose dvareliuose ir gyveno. Vokiečiai, panašiai kaip Pirmojo pasaulinio karo
metu, įvedė griežtą režimą.
„Per porą mėnesių vokiečiai visą lenkų tvarką panaikino, o išleido
savo įstatymus. Jie buvo labai griežti, už mažiausią prasižengimą baudė markėm arba bizūnais.
(...) Tų pačių metų žiemą valsčiaus viršaitis [iš Vokietijos atsiųstas vokietis – aut.] išleido įsakymą, kad kiekvienas gyventojas, kas
tik turi arklius ir vežimą, taip pat roges, privalo pasidaryti lentelę iš
medžio ar skardos, ant jos užrašyti savininko adresą ir kairėj pusėj
vežimo bei rogių prie drobynos pakabinti. Be to, žiemos metu toj pačioj pusėj arkliui prie plėškės arba prie galo dysalio turi būti pakabintas skambalas. Skambalų karo metu pirkti nebuvo, tai žmonės kabino
ką turėjo, visokius barškalus: vienas pakabino kvortą, kitas konservų
dėžutę, vidury įtvirtinęs kokį gelžgalį. Svarbu, kad garsiai barškėtų.
(...) Vokiečių žandarai Kalėdų pirmos dienos rytą sugalvojo patikrinti
kiekvieną padvadą, ar savininkai teisingai pasitvarkė ir ar vykdo valdžios išleistą įsakymą. Patikrinimo punktą įsitaisė centrinėj gatvėj, ties
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Ožkinių skersgatviu, prie Jurgio Kalkausko gyvenamojo namo. Visi
važiuojantieji ties ta vieta turėjo sustoti, kad žandarai galėtų patikrinti,
ar teisingai užrašytas adresas, ar vietoj lentelė ir skambalas pakabytas. Atvažiavo iš Budzisko kaimo Ramendavičius, jeigu neklystu, ir
pas jį kažkas buvo netvarkoj. Žmogus dar norėjo pasiteisinti, bet pats
komendantas ilgai nelaukęs kirto bizūnu per galvą. Taip ir pasipylė
kraujas per veidą. Skaudu buvo žiūrėti į tokį vaizdą, nors ne jis pirmas, ne jis paskutinis.“ (K. Cibulskas „Punskiečių darbai ir likimai“,
p. 137–138).
„Vokiečiai griežtai laikėsi tokių pačių taisyklių, kurias naudojo
Vokietijoje: važiuojantis vežėjas botagą rankoje turėjo laikyti stačią
ir jį privalėjo pakreipti į tą pusę, į kurią ketino važiuoti. Reikėjo prieš
žandarą nukelti kepurę, o jeigu ne, tai vairuotojas gaudavo tuo pačiu
iš rankų ištrauktu botkaičiu per savo galvą ir kuprą. Arkliai turėjo būti
iššukuoti, rogės ar vežimai, atvažiavus į bažnyčią, rinkoje turėjo būti
statomi eilėmis.“ (iš J. Vainos užrašų).
Gydytojas J. Romanas pasakojo, kad vokiečių žandarai stodavo
Punsko miestelio kryžkelėse su ilgais bizūnais rankose ir tikrindavo
ūkininkus, važiuojančius į bažnyčią. Jeigu pastebėdavo kokį trūkumą,
kirsdavo bizūnu. Jeigu vežėjas neapsiskutęs, bizūnas. Po tokių įvykių
kelis sekmadienius bažnyčia buvo tuščia, žmonės bijojo vokiško rapnyko. Praėjus kokiam mėnesiui, ūkininkai važiavo į mišias tvarkingai
apsirengę, vyrai nusiskutę, pakinkai sutvarkyti, arkliai išblizginti.
Hitlerinė valdžia surašė vietos gyventojus, išdavė dokumentus,
o evangelikus, ar jie mokėjo vokiškai, ar ne, įtraukė į volksdeutschių
sąrašą. Punsko parapijoje jų buvo nemažai: Kreivėnuose keturios
šeimos, Vaitakiemyje keturios, Punske penkios, Navinykuose trys,
Vidugiriuose keturios, Paliūnuose septyniolika ir dar kur ne kur
po vieną evangelikų šeimą. Vokiečių jaunimas naktimis naikindavo
pakelių kryžius. Šiuo veiksmu piktinosi ir kai kurie vokiečių kariai.
Dalis nupjautų kryžių buvo suvežta ant Punsko viršaičio kiemo sukūrenimui. Dalį kryžių žmonės patys iš pakelių paėmė, o po karo juos
vėl pastatė.
„Antro karo miatu vokiecai naikino pakialių kryžus. Pirmiausia
nupjovė miadzinius kryžus nakcu. Mias kryžų darėm iš cemento Suvalkuosa, gal už 30 zlotų (apie 150 kg rugių). Pilniavojom su Baliūnu, kas atvažuos mušč. Čaplauskas, Kialeris ir Akliarukas (Eichler)
viažimu atvažau, kūju dau ir kryžų numušė, o stuobrys ir liko stovėc. Iš trijų dalių buvo. 1946 m. Kiareišis Juozas nukalė iš gialažies.“
(iš J. Vainos užrašų).
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Tarp vokiečių buvo ir padorių žmonių. J. Romanas buvo liudininkas, kai du vokiečių kareiviai nuo pašiūrėje suverstų kryžių nuiminėjo
Kristaus figūrėles ir dėjo į uniformos kišenes. Pamatę nepageidaujamą
asmenį, nusigando ir nubalo. Jam pasakius, kad jis nieko nepastebėjęs,
kareiviai paaiškino, jog esą katalikai ir kitaip pasielgti negali. Nuimtas
figūrėles nunešė į bažnyčią.
Okupacijos pradžioje, kol dar buvo Nepriklausoma Lietuva, vokiečiai geriau elgėsi su lietuviais negu su lenkais. Po Lietuvos inkorporavimo į Sovietų Sąjungą, santykiai pašlijo.
J. Vaina pateikia pasakojimą apie jaunuolį, kuris, susipykęs su
kaimynais, nuėjo pas Punsko viršaitį, reikalaudamas dešimties markių už informaciją, kas be leidimo paskerdęs kiaulę. Viršaitis pasiūlė
penkias, o tas ir toliau reikalavo dešimties. Tuomet viršaitis užrakinęs
duris nuo sienos nusikabino rapnyką ir „išriekė“ jam dešimt kartų.
Kastantas Vaičiulis pasakojo: „Prie vokėcų žmonėm buvo užginta (uždrausta) pjauc gyvulius. Tas, katris nepaklauso, tai turėj
užmokėc dzidelį korų (baudą). Vienų rozų (kartą) pas susiedų (kaimyną) mano tėvas nuvėjo padėc skersc kiaulės. Tadu skerdė tvarti, kad niekas nemacytų. Užskerdė ir pradėj darinėc, vis dzyrscodami per langucį, ar kas neina. Cik su rozu pamatė, kad joja du
kareiviai. O ca braca strokas ima, kad neužsuktų. Kų gi jie sumisno? Ogi greita atnešė paklodį, uždengė tų mėsų, užiebė dzvi
žvakes, suklaupė ir laukia kas ca bus toliau. Cie kareiviai inėj in
tvartų, pamatį kad kas guli baltai uždengtas, nusiėmė kepuras, persižagnojo, papoteriavo ir išėj. Vyrai tep buvo išsigandį, kad turėj po
kelis sciklukus išgerc šnapso, kad apsiramyc.“ (Kastantas Vaičiulis,
g. 1898 m., Ožkiniai).
Būdavo ir kitokių įvykių. Štai žmogus į Suvalkus vežė gyventojams durpių ir giminėms paskerstą meitelį. „Likimo lemta, kad Šipliškėje tą žmogų susistabdo uniformuotas vokietis ir reikalauja nuvežti į
Suvalkus. Ir ką? Neimsi? Tas ginkluotas, o tu važiuotas, bet jo kulipka
greitesnė už tavo arklius. Vokietis, besitaisydamas sau sėdynę randa
meitelį, o žmogus vokiškai nemoka. Visgi mimikos pagalba susišneka
ir vokiečiui parodo pirštu, kad bus jam kumpis, jeigu jis jį į Suvalkus
nulydės. „Gut“ (gerai). Uniformuotas vokietis važiuoja, tai jau kitas
į tai nesikiš. Žmogų turėjo atlydėti net ant kiemo, nes kitaip kumpio
nebuvo kaip atsiimti. Pamėgink tokiu atveju suglumti ir atsidursi lageryje.“ (iš J. Vainos užrašų).
Vokiečiai, norėdami realizuoti ankstyvesnius šio krašto kolonizacijos planus, vertė lietuvius repatrijuotis į Lietuvą. Jie aiškino, kad
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karui pasibaigus, pasienyje galėsią gyventi tiktai vokiečiai, o lietuviai
būsią išvežti į Liubliną, kad Lietuvoje atiteks repatrijavusių vokiečių
ūkiai. Žmonės neskubėjo palikti savo tėvų žemės. Tuomet vokiečiai
ėmėsi kitų būdų. Dalį jaunuolių išvežė priverstiniams darbams į Reichą. Vokiečiai areštavo ir nuvarė į Suvalkus daugiau nei 60 Punsko
krašto ūkininkų.
Juozas Vaina pasakojo: „Patalpino gestapo rūsyje, iš kurio išėmė
langelį, kad suimtieji neuždustų. Per dvi dienas tų ūkininkų nei maitino,
nei girdė, nei biologinių reikalų normaliai niekas negalėjo atlikti. Tėvas
(jis buvo tarp tų 60 areštuotų ūkininkų) mėgdavo sakyti: „Kas nenori,
kozon (kalėjime) niasėdzi.“ Atseit sėdi už kokį nors nusikaltimą. Po pobūvio arešte, niekados šio išsireiškimo negirdėjau. Vėliau pervarė juos
į akstinuotom vielom aptvertą mokyklą. Dienos metu suimtieji buvo
varomi nuo kelių sniego valyti ar prie kitokių darbų. Miegodavo mokyklos sporto salėje ant grindų. Negavo nei pagalvių, nei kuo užsikloti. Tam tikslui naudodavo savo viršutinius drabužius, kas kailinius, kas
sermėgą. Į šį lagerį vakarais ateidavo gestapininkai lenkiškai siūlydami pasižadėti repatrijuoti, tai būsią paleisti.“
Vienas pirmųjų repatrijuotis sutiko 149 margų savininkas Naujasodės Čepulis. Jo pėdomis pasekė Pristavonių kaimo 80 margų ūkio
ūkininkas Balyta. Didžiulių kaimo ūkininkas sutiko: „Jeigu šeimyna
suciks“. Šeimyna nesutiko, o iš lagerio paleistas ūkininkas liko namuose.
„Repatrijuojantys galėjo išvažiuoti pora arklių, išsivesti vieną
karvę. Manau, kad ne vienas pasiskerdė ir kiaulę kelionei, gal dar buvo
leista šimtą ar du šimtus kg javo vežtis, o kur dar dėti vieną ar dvi
lovas, kartais lopšį? Taigi vienose rogėse nesutalpinsi. Tekdavo tokias
šeimas išlydėti iki sienos tiems, kurių išvykimo diena dar neatėjo arba
tiems, kurie visiškai nerepatrijavo.“ (iš J. Vainos užrašų).
Pasibaigus numatytam repatriacijos laikui, iš Suvalkų lagerio
buvo išleisti suimtieji, bet sugrįžę į namus jie ilgai ten „nepašilo“, ypač
tie, kurių sodybų būklė buvo gera, pastatai sutvarkyti. Jiems buvo įsakyta per dvi valandas susikrauti dalį savo daiktų, palikti namus ir apsigyventi repatrijavusių ūkininkų, dažnai nusigyvenusių, ūkiuose. Į jų
sodybas buvo atkeldinti vietiniai vokiečiai evangelikai.
Daug Punsko krašto lietuvių buvo priversti savo ūkius apleisti. Lietuvoje jų irgi niekas nelaukė su atviromis rankomis, teko kęsti
skurdą ir badą. Po karo dalis „repatriantų“ sugrįžo į savo gimtuosius
namus, kurie dažniausia buvo atėjūnų suniokoti. Tie, kurie atsisakė
važiuoti į Lietuvą, buvo išvežti į Rytų Prūsiją arba į Vokietiją darbams.
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Jurgis Slovikas iš Kalinavo (bitininkas), kuriam kartu su šeima
teko repatrijuoti į Lietuvą, papasakojo, kokie „pyragai“ jų laukė naujose
gyvenvietėse, kiek teko patirti skausmo ir vargo. „Aš galėjau būti kokių
11-os metų, kai prasidėjo išvežimai. Atvažiavo rusų delegacija, ir suklaidino žmones, apmelavo. Mano amžiną atilsį senelis turėjo daug bičių. Tai toji delegacija ir sako: „Kai čia, Punsko krašte, paliksite bites,
Lietuvoje tiek pat bičių šeimų rasite“. Nieko neradome... Nuvežė mūsų
krašto lietuvius į Šakių apskritį, į vokiečių ūkius, o lenkams leido apsigyventi jų trobose.“
Čia Slovikai gyveno dvejus metus. „Jau prasigyvenom. Javų turėjom, visko, bet užėjo vokiečiai. Po kokio mėnesio beldžiasi kažkas
į duris. Įeina vokietis. Padėjo popierių ant stalo ir sako: „Jau aš nuo
šiandien čia šeimininkas“. Na, o mus nuvežė į lenkų ūkius, į Vilniaus
apskritį. Iš vokiečių ūkių galėjome tik savo baldus, patalus, drabužius
pasiimti. Gyvuliai vokiečiams liko, javų pilni kluonai, kiaulės. Palikom
čia viską, o kitame ūkyje, Paberžės valsčiuje, radome tik telyčią, keletą maišų bulvių ir batus.
Pagyvenome čia metus, ir pradėjo valkiotis akovcai. Sykį klausau,
kad šaudosi. Aš vaikas buvau, tai pasmukau į mišką. O namie rado
moteris ir jas sumušė. Atidarė langus, viską išdaužė ir išmetė. O brolis
Julius buvo pabėgęs su tokiu Pajaujų Vitu. Mat jeigu juos būtų sugavę,
būtų sušaudę.
Paskui mus akovcai ir iš čia išvijo. Viską vėl palikom. Ką radome,
tą ir palikome. Tik su savo keletu baldų ir – į Paberžės miestelį.“ Bet ir
čia Slovikams nebuvo lemta ilgiau apsigyventi. Karo veiksmai privertė pakrikusią šeimą ieškoti prieglobsčio pas gimines.
Į Kalinavą, savo gimtąjį kaimą, Slovikai sugrįžo kartu su frontu.
Namuose buvo įsikūręs lenkas Racis, kuris iš pradžių nenorėjo priimti
teisėtų to ūkio šeimininkų, bet paskui leido jiems apsigyventi kitame
trobos gale. Slovikai kelintą kartą iš eilės pradėjo gyvenimą „nuo nulio“. Nebuvo ko valgyti, kuo apsirengti, kur atsigulti ir kuo užsikloti.
Kol įsigijo šiokį tokį turtą, teko tarnauti pas svetimus žmones (pagal
„Vieno gyvenimo istoriją“, p. 20, „Aušra“ 1995.X.16–31).
Panašių išgyvenimų patyrė dauguma mūsų krašto žmonių, kurie,
vokiečių verčiami, ryžosi palikti savo gimtuosius namus ir repatrijuoti
į Lietuvą. Ožkinių gyventojas J. Krakauskas, kuriam irgi teko paragauti „repatriacijos duonos“ pasakojo, kad kai sugrįžo į savo nuniokotą gimtinę, atsirado tokių, kurie pašiepdami klausdavo: „Ar pyragai
nusibodo, kad grįžot?“ O vėliau, kai jau prasigyveno, tie patys žmonės
ateidavo skolinti pinigų.
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Ne ką geresnis likimas buvo žmonių, išvežtų darbams į Vokietiją
ar į nelaisvę paimtų vokiečių. Štai J. Vainos užrašytas vieno liudininko
pasakojimas. „In diašimc miatų po karuominės mani mobilizau. Suvalkuosa suvarė mus in traukinį ir in Śniadovo (14 km nuo Lomžos).
Tį pradėj mus atakuoc, tai mias bėgom, bėgom. Išdrasko, tai surenka,
suagituoja ir vė an Bugo. Piar tų Bugų kol piarrangė. Aš nei sykio niaišoviau. Ar aš žinau? Šautuvų da kur pamiatiau. Aš buvau toj družyna
žywnościowa (mitybos būryje). Atviaža sužaistus ir vokiečius. Vienų matiau liankų, tai giarkłė piaršauta. Atvežė da su šalmu vokiecį, o
liankas su kūloku (kumščiu) vis rodo, kad tus jam tep padarė.
Už Bugo pasilaikė, pasimušė biskį. Paskui gaudė vokiečiai. Ir
mumi tep buvo, kad iš šono šaudė – tai gal nulaisci desantai. Baisi
galybė in Varšuvų bėgo. Kalnais, laukais ėj kap amaras vaiskas. Kap
krėtė mumiem iš šono, iš giros, tai tį liko viskas. Buvo ir civilių ir
motiaros su vaikais, ir su kupiarukais. Kap krastiarė iš šono, tai liko ir
ciej kupiarėliai. Motiaris su viažimu važau, tai ir toj liko. Ir tį sugaudė vokiečiai. Kiek mūs? Kiaturis pagau ir nuginklau. Piailukų turėjau
kišaniun – reikalingas turėc. Ir tų rupužės atėmė. Klausia, kas tu esi
liankas ar žydas. Sakau Litauer. „Gut Klaipėda“. Iškrėtė, tų piailukų in
viršų, matai, kad jam jo niaraikia. Misnu, škada (gaila) tau to piailuko.
Paskui turėjau apacoj dziržų. Apčūpoj, tai leitenantas paliko man jį, o
tus šoferis atėj ir dau angliško tabako ir knygutį popieriaus (rūkomo)
– kap kiadysc (kažkada) buvo ir rodo: aduok jam tų dziržų. Nu ir adaviau. Kaleimi uždarė. Celėn radau duonos ir vandinio tokioj manaškėj
(kareiviškam katiluke) iš aliuminio, tokia apskrici. Tį po kialių dzienų
surūšau: kur volksdeutšai, kur žydai, tai visus skyrė. Išviažė iš tynai
alkanus, gyvuliniais vagonais in Ostrolenkų, ir bažnyčoj nakvojom.
(...) Ir antryt parėj įsakymas ir iš bažnyčos varė. Stovi vienas su lazdu
iš vieno šono ir kitas iš kito karaiviai – kad graicau bėgc, matai, iš
šviantoraus. Ir aš gavau per nugarų lazdu. Iš Ostrolenkos in Rozenbergų. Tį iškrovė ir an pliacaus (aikštės). Užkimšči magazinai, o tadu
lietai buvo. Šaltos nakcys, tai va vieton stovėk. Sustacyta po kiaturis. Kap ateis kokias vortaunykas (sargybinis), tai da duoda pakrikc,
o kitas tai insodzino piailį šikšnon ir jau kraujas bėga. Tai stovėk, ar
tį gulėk, alia iš tų čvurkių (ketvirtukų) niaišaik. Susmaino. Ateina vė
giaresnis. Tracų nakc įsibroviau ir pabėgau kur šilcau. Buvo būdukės
palapinėm, tai tį pernakvojau.
Pirmiausia išdalino mus – no pliacaus. Atvažau, dešimc mūs paėmė in dvaralį tokį. Tai tį piar mėnasį iškasėm būlvias ir barščius, ir
paskui mani paėmė – lietuvys, kad būtau. Sako piar anų karų turėjau
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lietuvį, tai man paciko. Rado kap sykis mani – lietuvį. Paėmė jis mani,
tai tį buvo geri sanukai. Sūnų turėj mano miatų, tai jis žuvis buvo po
Modlinu – gau žinių. Niagaliu pasakyc (blogo žodžio) – apstovėj kap
savo vaikų.
Paskui kovo mėnasį parėj įsakymas sutraukc in Staliagų (kareivių
lagerį – stovyklą). Kovo aštuntų ir vė rūšau. Viažė toliau, tai tį, rupužė,
pavargau. Buvo jau atšiłį, tai kap dau sniegas, pusnis ir šalcis, tai tį gal
nedėlių čėso buvom. Ir taip rūšau, skyrė, tai bialarusai, tai ukrainai, tai
žydai, o no Vilniaus tai jau visi buvo atskirci. Pasakyk, kad Suvalki,
tai: „Jo – Sudauen – Deutsch“ (priskirta prie Vokietijos). Galvoja galvoja liotnantas (leitenantas) ir parodo prie katro stulpo stoc. O tį buvo
dzidiali magazinai šaudam, šienu dėc, tai an tų pašarų gułėjom. Kap
šalcai buvo, tai ir tos blaškos inšałį. Vienų kampanijų atvarė – suvalgė
ir tas manaškias miatė sniegi. Atvaro kitų – liepia pasirinkc tas manaškias iš sniego. Prišałį, tai mažai tį łanda in tas manaškias. Suvalgai,
gauni duonos po šamotuko ir diašros po šamotuko ir ciek turėj užtiakc
visai parai. Tai tį ruošė ruošė, o aš klausiau, kurgi mus viaža, tai: „nach
Hause“ (namo), o važavom in vakarus. (...) Nuviažė, vė visus uždarė
krūvoj. Suvėj gaspadorai. Gal žinoj, kad mes atvažuosim, ba atviažė
mumiem kanapkes (sumuštinius). Atnešė dzidiałį kacilų ir per visų
dzien skalbėmės. Antryt atėj gaspadorus ir nusviažė in darbų. Gaspadorus turėj traktorių, porą arklių, alia pac baisiai piktas buvo. Pabuvau
piar vasarų, rudianį. Paėmė mani iš jo ir kitam pridavė. Ca apstovėj
gerai. Alia kasdzien tį cik atvaro in darbų, tai piar dzien pabūni, vakari
vė visus suranka in vienų vietų (į stovyklą). (...) Kitų pavasarį mus vė
iš tį vežė – vė toliau in vakarus prie prancūzų rubiažaus, o prancūzus
irgi toliau, ba prancūzai bėgs kap arcau. Vė šmotų kelio viažė. Tynai
papuoliau pas drabnų gaspadorų, toliau – prieš mano išvažavimų pas
aštuntų, tai papuoliau vė pas dzidesnį. Tai tį turėjau gerai, alia dzirbc
reikėjo labai sunkiai.
O vidurin (buvimo), tai ėjau pas drabnus. Padla pabūni pas vienų,
tai cik daržus sodzina ir va paliedzinėja. Langvas buvo darbas, alia,
rupužė, ir maistas. An svoro jauci ir kelnės smunka. Skundzies, kad
perduot in kitų – daugiau nieko negali. Kap gaspadorus norės, tai tavi
tuoj permainis, o kap tu norėsi, tai daryk, kad būtai niakiancamas, kad
jis tavi išmiastų – mainyt.
Pas vienų tai viena moteris norėj parviasc iš tų vartaunykų (saugotojų), tai piailiu badė, badė, o aš sakiau, kad niaisiu pas jų ir nėjau. Strošino (baidė) – vachtmanas lankiškai mokėj – „pójdziesz pod
ścianę“ (eisi prie sienos). „Šaukit!“ – sakau. Taki atmainė pas kitų.
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Vė nuvėjau pas liadokų tokį. Niapacikau. Vaikai buvo toki dakučlyvi
(priekabūs), kad rupužės atiaina – gauni prigulc. Aciguli, tai atiaina,
kamšo, tai dzirgiałi dzyrgina, tai piar burnų, tai piar rankas ir pabėga. Pasiskundzi ponu, tai juokiasi jis. Cigonu vadzino jį, tokias juodas
buvo. Ir pas jį susmušau, tai jis man piar burnų drožė. Ir pabėgau iš
jo. Vė turėjau tiaismų. Vakari byla buvo, likau ištiaisytas, cik apmainė
pas kitų.
Papuoliau vė pas storų tokį. Čaravykus pastaisiau ir niabuvo man
tų dzien darbo. Atėjis: „Ryt atiaisi darban“. „Jei niamuši, tai atiaisiu“.
„O, nein, nein“. (O ne, ne). Parodo darbų – dzirbau pas jį. (...)
Plyšo apsiavimas, tai taisėmės taisėmės ir neliko ko taisyc. Papuola, kad gaspadorus duoda savo, o paskui ir jiej niaturėj. Tį klumpės buvo ir tos an becugšės (Bezugschein – orderis kam nors gauti).
Nuviaini, tai už „zwei Wochen“ (dviejų savaičių). Nuviaini ir vė tau
nustato kitų laikų. Nieko nėr, nu ir kų? Pusiau basas vaikštai. Susrinkau – turėjau tų kietų markių – ba mias turėjom Liagergeld (stovyklos
pinigus). Usirašau pas daktarį, o tį atsiunca su apšaudzytom galvom
(daktarui perraišioti), tai iš tų nuspirkau batus. Papuoliau an revizijos,
tai atėmė ir tas markias, ir da tiaismų turėjau. „Iš kur tas markes turi?“
Sakau: „Niapažįstu, prismainiau ir norėjau apsiavimo nuspirkc“. Gavau diašimc dzienų scislaus: an dilios (storo lentos) gułėc ir sykį valgyc pridavė.
Atsėdėjau, papuoliau vė pas gaspadorų ir iš to namo jau parvažavau namo. Buvo akuratnas (žmogiškas), alia dzirbc sunkiai raikėj, ba
niabuvo kam: ukrainka ir aš.
Buvom šokc. Susiedzijoj dzirbom, sykiu vaikščojom. Draugas armonikų turėj. Suviaina tos ukrainkos – tokį šokimų padaro, tai mias
liekam ik vakaro, ba taip po pietų atviada. Mias cik dzvieja, tai pareinam pacys (į lagerį). Cik vartaunyku (sargybiniui) pasakom – „Jis
nuvėj, jau grįžo“, tai tvarkoj.
Suviaina ukrainkų, tai da gaspadinė ėj šokc su liankucais, ba buvo
ir an civilių (savanorių) prisirašį liankucų. Ir toj kamandoj, kur buvau,
tai visi kvolinosi (gyrėsi), o kitus šmeižė. Tai tu lietuvys, tai va tais ir
tais metais nušovei mūs kareivį (aliuzija į pasienietį Serafiną, nušautą
1938 m. Lietuvos pusėje). „Dar bus Polska od morza do morza“ (Lenkija nuo marių iki marių). Sakau: „Jeżli ja się postaram, to jeszcze i za
morzem będzie“ (Jeigu aš pasistengsiu, tai bus dar ir už marių“). Ėmė
juokcis iš jų, o vartaunykas vaikščoj ir matė kas daros. Sakau: „Matai,
kas darosi, mani nori užmušč. Vesk mani, tiagu mani pridalina (priskiria) in tokį liagerį, kur yra lietuvių.“
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Antryt: „Niaisi darban. Aisim in staliagų.“ Nuvėjom, vadzoj vadzoj mani ir evidencijoj rado, kad usirašis lietuvys, o paskui nubraukta
ir kas darašyta. Kap tep – richtig (teisingai). Pas mus nėra lietuvių
stovyklų cik liankų. Turi rašyc laiškų namo in tėvus ir in konsulį in
Berlynų, kitap rodos nėra.
Kap cik parašau in namus, tėvai in tį (Berlyną) ir po niadėlios
(savaitės) čėso šaukia, kad jau niaini darban – lieki.
Atviadė mani, klausinėja kiek yra namie, kokių brolių turi, kokia
ūkė – viskų rašo. Aprašė, aprašė ir: „Ca gali būc – tį yra kam. Gali
prisrašyc in civilį (savanorį) ir būsi kap vokiecų piliecis ir bus giarai.
Gałėsi aic in kinų in knaipų (karčiamą).“ „Nianoru, – sakau – nieko.“
Pagalvoj pagalvoj tus saržantas, tokias mažukas, ir tam raščyniku: „Drukuok ausviaizų (ausweis – asmens liudijimas, pažymėjimas)“
– man. Jau Dzievu dėkui. Išdrukau man kareivis padavė rankų: „Auf
wiederschen“ (iki pasimatant).
Aš išvažavau. Žandarmai čupo ir in savo kazarmias viadė. Skambina in staliagų, ar teisingai. Kap tį paskambino, tai man da išrašė in
Berlynų kiek piarsėdzimų ir kur. Kiaturosdiašimc antrais miatais aš
grįžau. (...)
Atėj rusai, paėmė mani in karuomianį – Biarlyno paimc. Paėmėm
Biarlynų, tai da namo nialaido. Nuviažė porai miatų už Uralo, kad
niekam nepasakotum, kų matėm Vokietijon. Aršausia buvo su miegu
ir valgiu. Vidunakcin jau akės miarkiasi, o tavi varo kino žūrėc. Vogėm no arklių avižas. Prispilam kišanius ir lukščinam kap saulėgrąžas.
Namo grįžau 1948 metais.“
Atsitikdavo ir taip, kad išvežtieji darbams į Vokietiją pabėgdavo
nuo savo šeimininkų. Tie pabėgėliai savo krašte nebuvo saugūs. Jeigu
pakliūdavo į vokiečių rankas, jiems grėsė bizūnas ir kalėjimas, geriausiu atveju repatriacija į Lietuvą. Štai Florijono Viktoro Bansevičiaus,
kuris buvo išvežtas darbams į Vokietiją ir be šeimininkų žinios parvažiavo namo, pasakojimas:
„(...) Parėjau in Suvalkus – niekas neskabina. Nuvėjau in stotį, nusipirkau bilietų ir parvažavau namo. Da ca tokias Vartavičiukas kaimynas važau su manim: „Tai kap, tavi palaido? Palaido. Tai kode Juozaus
napalaido? Nežinau, kode nepalaido.“ Sau būnu. Aš ir in Punskų ainu,
visur. Alia vieną sykį pas Staskevičius, pas kaimynus sėdzu tep. Tį per
langų sako: „Žandaras aina“. Dzirsteliu, aha, kad jis nusigrįžo ir jau aina
in mus. Pareinu namo: „Tai ko ca buvo?“ Sako: „Tavį klausė“. „Tai kap
sakėt?“ „Kad išėjai, nėra namie. Tai va paliko kortełį, kad ateitai“. Nu
tai dar ca ir aic, ir neic, alia misnu aisiu. Nuvėjau. „Ko atėjai?“ Parodiau
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kortukį. Lietuviškai mokėj, sako: „Tu, – sako, pabėgai iš Vokietijos nuo
darbo.“ „Nepabėgau“. „O kap ne?“ „Kad būtau bėgis nuo darbo, tai
kap buvo darbas, kap buvo rugiapjūtė, o dar rudenį jau darbų nėra.“
Vokietys parvažau ir liepė man aic namo. „Aha – sako, šitep, mes su
juom pašnekėsim. Aik namo.“ Tokiu sermėguti buvau apsivilkis, da
ca buvau nusipirkis. Da paglostė kitas: „Deutschenzeit?“ Sakau: „Jo,
Deutschenzeit“. „Gut“. Parėjau namo ir dar mislinu: primelavau, nusdavė kap. Alia.... Paskui, gal už kokios savaitės ar už kiek šaltyšius
parneša man kortukį (Vaznelis buvo šaltyšium), kad ateitau vėl. Alia
kap sykis tuoj čės atvažau jau toj komisija iš Lietuvos (repatriacinė), ką
vežė in Lietuvų – mainė. Nu ir kap sykis rusų delegatai norėj, kad jiem
padėtų lietuvys, katris mokėt rusiškai rašyc. Prisistatė mano brolis, tai
jam navet (netgum) gerai užmokėjo ruskiai.
Nu ir aš dar bijaus aicie su tuom kortuki. Misnu sau: aisiu, kap bus
tep bus. Da užėjau pas ruskius pasakoju, kad pabėgau. Nu papasakojau, kad tį buvau. Tep – rusai sako: „Jeigu važuosi in Lietuvų, tai ko tu
bijaisi?“ Sakau: „Nu, kad ir važuosiu, tai jiej arba man vieris (tikės),
kap rėš bizūnu per... subinį“. „Nu tai – sako – pasų išmainyk.“ Greitai
apmainė man tų pasų ir sako: „Aik dar“. Sakau: „Jeigu muš?“ Sako:
„Rėk, mes ca girdėsim, išaisim.“ Nuvėjau. „Nu, ko atėjai?“ Parodiau
tų raštelį. „Tai tu (žūrau an sienos tokios dzvi pitkos kabo) sakei, kad
tavi palaido gaspadorus.“ Sakau: „Ne, nepalaido, pabėgau“. Pažūrėj in
tas pitkas (bizūnus) ir klausia: „Važuoji in Lietuvų?“ Sakau: „Važuoju“. „Turi pasų?“ „Turu.“ Parodiau. Adarė duris: „Raus.“ Ir išvijo. Tai
kur po mėnasio, kap baigė surašinėc, kartu su tais komisijos delegatais
išvažavom in Lietuvų.“
Pačiame Punske kovos nevyko, bet išgyvenimų ir kraupių vaizdų žmonėms netrūko. „O Dieve Dieve, neduok Dieve, sulaukt tokio
karo, kap aš matiau. Cia Punske, kap ėj karas, tai tegu Dzievas myli.
Ateini, guli žaunieriai (kariai) užmušči kap lėlės, kraujas teka. Va tį
palei mokyklų, kur dar Karčiauskas (Baltrukonio namas), tai trys toki
kap bulkos guli, kraujas srovėm teka. Tai toj Jaglauskiūtė, kų buvo
vargonisciūtė, tai ciktai nulėkė, pundų kvietkų priskina meta an jų, o
kraujus mes užpilam žemuki. Tai Dieve. O ca vė sklepi (rūsy) privežta
sužaistų ruskių. Aš nuvėjau pažūrėc, o jau miršta, karščį turi, sakau
tam sanitariušui (sanitarui): „Žūrėkit, kad jis labai sarga.“ „A ničevo,
tiempieraturų imiejet, ničevo“. O jau tus žmogus štivnas (sustingęs).
O, kap buvo.“ (iš J. Vainos užrašų).
1942 m. sudegė klebonijos pastatai – kluonas, tvartas ir klebonija, vikariatą pavyko apginti. Senoji klebonija stovėjo toje vietoje, kur

75

76

Marytė
Misiukonienė

Marytė Misiukonienė

dabartinė. Klebonija buvo didelė su puošniu priebučiu. Iš bažnyčios
zakristijos į kleboniją vedė akmenimis grįstas takas (varteliai akmeninėje tvoroje, pro kuriuos vaikščiodavo iš klebonijos į bažnyčią, išlikę
iki šiol).
Okupacijos metu Punskas neteko žydų ir trečdalio lietuvių.
1944 m. rugpjūčio 2 d. Punskas buvo išvaduotas iš vokiečių okupacijos. Ten, kur dabar stovi bankas, mokyklos direktoriaus St. Lysakausko pastangomis buvo pastatytas paminklas Antrojo pasaulinio
karo aukoms atminti. Atidengimo metu buvo išvardinti visi Punsko
krašto žmonės, žuvę mūšiuose ir koncentracijos stovyklose. Statant
dabartinį banko pastatą, paminklas perkeltas prie Ugniagesių ir Mickevičiaus gatvių sankryžos.

Marytė Misiukonienė (g. 1953 m. Suvalkuose) – Punsko lietuvių licėjaus
ir Varšuvos žemės ūkio mokyklos (SGGW) absolventė. 30 metų dirbo Punsko
mokykloje. Dabar pensininkė. Dvikalbio biologijos terminų žodynėlio gimnazijai autorė (2005 m.). 2014 m. Punsko „Aušros“ leidykloje pasirodė jos parengta
biografinė knyga „Juozas Vaina“.
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ANTISOVIETINĖ REZISTENCIJA
PRIENŲ KRAŠTE
Kuriant naujausią knygą Suvalkijos fotografinės istorijos tema
„Prienų kraštas. Iš praeities į dabartį“ (2018) netikėtai atsiskleidė
Prienų krašto unikalumas priešinantis sovietinei okupacijai.
Knygoje antisovietinė rezistencija Prienų krašte atspindėta aprašant sovietinės okupacijos aukas – didvyriškai žuvusius krašto
partizanus, neterminuotai ištremtas jų šeimas, įkalintus dvasininkus,
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ leidėjus. Ši kova nesibaigė
Lietuvos nepriklausomybės atstatymu 1990 m. kovo 11 d. Okupantų žiauriausi veiksmai tęsėsi žudant taikius 1991 m. sausio 13-osios
Laisvės Gynėjus, 1991 m. sausio 19 d. nužudžius pasienietį Gintarą
Žagūnį, 1991 m. liepos 25 d. Medininkų poste nužudžius 7 policininkus ir muitininkus, 1991 m. rugpjūčio 21 d. nužudžius Lietuvos Seimo
gynėją savanorį Artūrą Sakalauską.
Partizanų karas Prienų krašte
Partizanų karas Prienų krašte prasidėjo, kai sovietams pakartotinai okupavus Lietuvą ir paaiškėjus, jog okupantai nežada suteikti Lietuvai laisvės, pradėjo mobilizuoti jaunuolius į Raudonąją Armiją, žudyti nuo jos besislapstančius. Miškas tapo partizanų namais, Lietuvos
kaimai – jų maitintojais ir rėmėjais. Teisėtas gynybinis karas, vykęs
visoje Lietuvoje, Prienų krašte įgavo ypatingą išraišką. Čia partizanavimas dažnai vyko šeimomis (!). Ir žūdavo šeimomis...
Iš Kėbliškio k. (Pakuonio vlsč.) žuvo 6 partizanai
Juodžiai ir motina Agota Pyplytė-Juodienė (ž. 1958 m.).

Broliai:
Vytautas-Šarūnas (ž. 1947 m.);
Algirdas-Merkys, Vermachtas (ž. 1947 m.);
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Albinas Juodis-Šturmas
(dešinėje)

Juozas-Ungurys (ž. 1949 m.);
Motiejus-Zuikutis (ž. 1946 m.);
Albinas-Šturmas (ž. 1950 m.);
Jonas (ž. apie 1950 m.).
Tėvas Motiejus Juodis kalintas Siblage, suluošintas (mirė 1983 m.).
Iš Alksniakiemio k. (Prienų vlsč.) žuvo tėvas ir 5 sūnūs
Šiugždiniai.

Vladas Šiugždinis-Ateitis, Stukas (PKM) Albinas Šiugždinis-Zingeris, Žaibas (PKM)
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Tėvas Motiejus-Tėvas, Senelis, Majoras (ž. 1951 m.).
Sūnūs:
Vladas-Ateitis, Stukas (ž. 1945 m.);
Albinas-Zingeris, Žaibas (ž. 1945 m.);
Jonas-Anupras (ž. 1952 m.);
Povilas-Bitinas, Klevas (ž. 1947 m.);
Justinas-Žvirblis, Šperlingas (ž. 1951).
Iš Pakiauliškių k. (Šilavoto vlsč.) žuvo 5 broliai ir sesuo
Senavaičiai.

Kuopos vadas Vincas SenavaitisŽaliavelnis, Šiaurys (PKM)

Partizanų medicinos sesuo Marytė
Senavaitytė-Marytė, Mirta (PKM)

Broliai: Juozas (ž. 1949 m.);
Pranas-Tabokius (ž. 1946 m.);
Vincas-Žaliavelnis, Šiaurys (ž. 1945 m.);
Jonas-Rainys (ž. 1947 m.);
Kazys-Zuikis (ž. 1946 m.).
Sesuo Marytė Senavaitytė-Mirta (ž. 1945 m.).
Iš Mačiūnų k. (Prienų vlsč.) partizanavo
Morkūnų šeima: Tėvas, 5 sūnūs (žuvo 4) ir 2 dukros.
Tėvas Simonas Morkūnas (1887–1970) (partizanų rėmėjas), MGB
suimtas 1945 m., kalintas Prienuose.
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Partizanė Konstancija MorkūnaitėRamunė (PKM)

Sūnūs: Kazimieras MGB suimtas 1947 m., kalintas Varėnoje, Vilniuje,
Komijoje, Pečioroje;
Antanas-Plienas, Svirplys, Miškas (ž. 1945 m.);
Jonas-Akmuo, Uosis (ž. 1945 m.);
Juozas-Rambynas (ž. 1946 m.);
Vincas-Audra (ž. 1946 m.).
Dukros: Marija Morkūnaitė (1923 –1960) (1945 m. MGB įkalinta
Vorkutoje, Viatlage, Lugovojlage, Pečioroje);
Konstancija-Ramunė (1927–2007) – sužeista kovoje.

Iš Stuomenų k. (Šilavoto vlsč.) partizanavo ir žuvo
4 broliai Marčiulaičiai:
		
		
		

Vitas-Vėjelis, Vėjas (ž. 1951 m.);
Klemensas-Karaliūnas (ž. 1952 m.);
Justinas-Milžinas (ž. 1950 m.);
Kostas-Slanka, Dainius (ž. 1952 m.).
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Vitas Marčiulaitis-Vėjelis, Vėjas
(PKM)		

Klemensas Marčiulaitis-Karaliūnas
(PKM)

Iš Jasenavos k. (Šilavoto vlsč.) žuvo 3 broliai
Kurtiniai, lageriuose ir tremtyje kentėjo
sesuo partizanė Liepa.
Broliai: Klemensas (ž. 1945 m.);
Kazimieras-Ąžuolas, Milžinas (ž. 1952 m.);
Leonas-Jaunutis (ž. 1950 m.).
Sesuo Antosia Kurtinytė-Liepa. Dešinio tėvūnijos vadė. Stribų suimta 1952 m., SSRS Ypatingojo Pasitarimo nuteista 25 m. lagerių ir 5 m.
tremties. Į Lietuvą grįžo 1965 m.
Partizanų daina „Nerimstantis smuikas vėl verks sutemoje“
Nerimstantis smuikas vėl verks sutemoje
Ir liesis žiogelių daina,
Tik tu nežinojai ir nesužinosi,
Ko verkia motulė sena.
		
Žaliajame kaime užaugo trys sūnūs,
		
Trys sūnūs – tvirti ąžuolai,
		
Išėjo į karą mus ginti nuo priešų,
		
Aukojos tėvynei narsiai.
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Šilavoto Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia. 2007 m. Fot. S. Sajauskas

Nors veidas išvargęs, skausmų išvagotas,
Veltui tu jai laimę buri:
Viens žuvo Pakuony, antras – Šilavote,
O trečias žaliam Pajiesy.
		
Vienlangėj pirkelėj vėl suksis ratelis
		
Ir plauks tylūs žodžiai maldos.
		
Veltui lauks motulė prie klevo vartelių:
		
Trys sūnūs negrįš niekados.
(Lietuvių liaudies dainynas. T. XXI / Karinės-istorinės dainos, 6
/ parengė Kostas Aleksynas. – Vilnius, 2009)
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Partizanas Klemensas Kurtinys,
žuvo 1945 m. (A. M.)

Leonas Kurtinys-Jaunutis,
žuvo 1950 m. (A. M.)

Kazimieras Kurtinys-Ąžuolas,
Milžinas, žuvo 1952 m. (A. M.)

Geležinio Vilko rinktinės Dešinio
tėvūnijos vadė Antosia KurtinytėLiepa. Mirė 2018 m. (A. M.)
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Geležinio Vilko rinktinės Dešinio
tėvūnijos vadės pavaduotoja Regina
Jančauskaitė-Pempė tremtyje.
Apie 1958 m. (A. M.)

Geležinio Vilko rinktinės Dešinio tėvūnijos partizanė Monika
Marčiulynaitė-Mama, Nykštukas
tremtyje. Apie 1961 m. (A. M.)

Prienų šilo partizanai, pasirengę puošti stribų nuolat niekinamus Mikališkės
partizanų kapus prieš atpildo operaciją. Viršuje kairėje – Antosia KurtinytėLiepa, dešinėje – Ramutė Gumauskaitė; pirmoje eilėje iš dešinės: Vincas
Navikas-Dėdė, Kazimieras Kurtinys-Ąžuolas, Antanas Karpauskas-Kurtas,
Albinas Banislauskas-Klajūnas, Vincas Žukauskas-Agrastas, Kazys PopieraGegužis; priekyje – Vytautas Menkevičius-Spyglys. 1952 m. rugsėjis.
Fot. Leonas Kurtinys-Jaunutis (A. M.)
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Antosia Kurtinytė-Liepa-Meckelienė ir Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė
prezidentūroje po apdovanojimo Vyčio kryžiaus ordino Karininko kryžiumi.
2016 m. vasario 17 d. Fot. R. Dačkus

Dimisijos kapitono Antosios Meckelienės kario savanorio pažymėjimas, duotas
1998 m. birželio 5 d. (A. M.)

Partizanų rėmėjų Anelės Zujūtės-Ruseckienės-Palmės ir Kazio
Rusecko-Iešmantos drąsa ir pasiaukojimas savo sodyboje Šmurų k.
prie Skriaudžių 1952–1953 m. globojant Pietų Lietuvos srities vado
Sergijaus Staniškio-Lito, Vilties štabą 1952 m. balandžio 4 d. įvertinti
Laisvės Kovos kryžiumi (įteiktu Palmei) ir Laisvės Kovos Pasižymėjimo Lapu (įteiktu Iešmantai).

85

86

STANISLOVAS SAJAUSKAS

Pietų Lietuvos partizanų srities vadas
Sergijus Staniškis-Antanaitis, Tėvukas,
Litas, Viltis (PKM)

Partizanų rėmėjai Anelė ZujūtėRuseckienė-Palmė ir Kazys
Ruseckas Iešmata. Apie 1952 m.
(A. R.)

Partizanų rėmėjų Anelės Zujūtės-Ruseckienės-Palmės ir Kazio RuseckoIešmantos partizaniškų apdovanojimų pažymėjimai. 1952 m. balandžio 4 d.
(A. R.)
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Partizanų rėmėja Anelė
Zujūtė-Ruseckienė-Palmė
Lietuvos Prezidentūroje
po apdovanojimo Vyčio
Kryžiaus ordino Komandoro
kryžiumi. 2014 m. liepos 6 d.
Fot. S. Sajauskas

Į Vakarus vykstančius partizanus Juozą Lukšą-Skrajūną (priklaupęs kairėje) ir
Kazimierą Pyplį-Audronį (priklaupęs dešinėje) išlydi partizanai. Iš kairės:
1 – A. Grybinas-Faustas, 2 –V. Vitkauskas-Saidokas, 3 – A. Achenbachas-Špicas,
5 – J. Kuras-Jaunutis, 6 – V. Štrimas-Šturmas, 8 – V. Jundulas-Jaunutis,
9 – L. Vizgirda-Keleivis. 1947 m. gruodis (PKM)
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Partizanai J. Lukša-Vytis, Skirmantas, Skrajūnas, Mykolaitis,
Daumantas (1921–1951) ir Kazimieras Pyplys-Mažytis, Audronis
(1923–1949) du kartus kirto „geležinę uždangą“ ir sėkmingai atlikę partizanų vadų užduotis, grįžo į Tėvynę kovoti iki Lietuva bus išlaisvinta. Abu Didvyriai žuvo kovoje su okupantais. Jie apdovanoti
I laipsnio Laisvės Kovos Kryžiais ir suteikti Laisvės Kovotojų Karžygių
garbės vardai. Tai aukščiausias partizaniškas didvyriškumo įvertinimas.

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo nutarimas apdovanoti
I laipsnio Laisvės Kovos Kryžiais ir suteikti Laisvės Kovotojo Karžygio garbės vardus Tauro apygardos partizanų kapitonui Mykolaičiui (Juozui Lukšai), partizanų
kapitonui Rimvydui (Jurgiui Krikščiūnui) ir partizanų leitenantui Audroniui-Mažyčiui (Kazimierui Pypliui). Nutarimas pasirašytas LLKS Tarybos Prezidiumo
Pirmininko Adolfo Ramanausko-Vanago 1950 m. gruodžio 31 d. (A. R. S.)

Vyčio Kryžiaus ordino Didysis kryžius,
kuriuo Lietuvos Prezidento 1997 m. lapkričio
20 d. dekretu apdovanoti (po mirties) Juozas
Lukša-Daumantas ir Kazimieras PyplysMažytis, Audronis. Fot. S. Sajauskas

A. Vilutienės, J. Sajausko knygoje „Ištark mano vardą“ knygoje užregistruota apie 800 partizanų, veikusių
Prienų krašte.
Autorius nuoširdžiai dėkoja Prienų kraštotyros muziejininkei Ernestai

ANTISOVIETINĖ REZISTENCIJA PRIENŲ KRAŠTE

89

Juodsnukytei ir partizanei Antosiai Kurtinytei-Liepai-Meckelienei už
leidimą pasinaudoti jų turimomis archyvinėmis partizaniškomis fotografijomis.
Santrumpos:
(PKM)
(A. M.)
(A. R).
(A. R. S.)

Prienų kraštotyros muziejus (Ernesta Juodsnukytė)
Antosia Meckelienė-Liepa
Anelė Ruseckienė-Palmė
Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė

Lit e rat ū r a
1.
2.

Garmutė, A. 1990. „Lietuvos Liepa“, in: Išėjo broliai. Kaunas, p. 153–163.
Lietuvių liaudies dainynas. Karinės-istorinės dainos, 6. T. 21. Parengė Kostas Aleksynas. Vilnius, 2009.
3. Lietuvos kariuomenės karininkai. 1918–1953. T. 5, p. 205–206.
4. Sajauskas, J. 2007. „Kurtiniai“, in: Visuotinė Lietuvių enciklopedija. T. 11.
Vilnius, p. 331.
5. Sajauskas, J., Sajauskas, S. 2012. Marijampolė. Partizaninis karas. Kaunas:
Naujasis lankas.
6. Sajauskas, S. „Vardan istorinio teisingumo atstatymo. Anelė RuseckienėPalmė apdovanota Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi“, in: XXI
amžius. 2014 m. liepos 18 d. Nr. 29.
7. Sajauskas, S. „Greita ir apsukri partizanų ryšininkė“, in: XXI amžius.
2017 m. kovo 24 d. Nr. 12(2229). Priedas „Sidabrinė gija“ Nr. 1, p 2.
8. Sajauskas, S. Vyčio kryžiaus ordinas Antosiai Meckelienei – partizanei Liepai. 2017 m. balandžio 12 d. Nr. 28(9988), p. 1, 3.
9. Sajauskas, S. 2018. Prienų kraštas. Iš praeities į dabartį. Kaunas: Naujasis
lankas.
10. Vilutienė, A., Sajauskas J. 1999. Ištark mano vardą. Vilnius: Džiugas.
STANISLOVAS SAJAUSKAS (g. 1946 m. Jungėnų k., Marijampolės apskr.)
– profesorius, fizinių mokslų habil. dr. 1949–1957 m. ištremtas į Sibirą.
1963 m. baigė Marijampolės Petro Armino vidurinę mokyklą, 1968 m. – Kauno politechnikos institutą, įgijo elektronikos inžinieriaus specialybę. 1968–
2011 m. dirbo Kauno technologijos universitete, ėjo įvairias pareigas. Nuo
1975 m. daktaras, nuo 1994 m. – habil. daktaras, nuo 1966 m. – profesorius. 1995–
2011 m. taip pat dirbo Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje numizmatu. Išleido knygas: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės numizmatika
(su D. Kaubriu, t. 1, 1993; t. 2, 2006), Mažieji Lietuvos istorijos paminklai (su
J. Abdulskyte, R. Verkeliene, 1999), Lietuvos monetos (su A. Dulkiu, J. Galkumi, 2007), Lietuvos lobiai (su M. Michelbertu ir kt., 2007), Domininko Kaubrio
lietuviškų pinigų kolekcija (2010), Pinigų istorija (2011; 2015), Marijampolė.
Iš praeities į dabartį (2011), Marijampolė. Partizaninis karas (su J. Sajausku, 2012), Marijampolė. Palaimintasis Jurgis Matulaitis (2013), Kalvarija. Iš
praeities į dabartį (2013), Vilkaviškio kraštas. Iš praeities į dabartį (2015).
LR MA Kazimiero Baršausko (1998), Vlado Jurgučio (1998, 2008), KAM Tado
Dambrausko (2008) premijų laureatas.
Veiklos sritys: LDK numizmatika, pinigų istorija, valstybinė heraldika, fotografija.

Stanislovas
Sajauskas
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Pietų Lietuvos partizanų
pogrindiniai periodiniai leidiniai
1944–1953 metais
Pogrindiniai periodiniai leidiniai – tai leidiniai, kurie buvo leidžiami slaptai. Šie leidiniai buvo politinio, idėjinio pobūdžio. Tai nelegalūs
leidiniai, nes leisti be okupacinės valdžios leidimo. Sovietinėje valstybėje visa spauda buvo komunistų partijos rankose, ji buvo komunistinės propagandos įrankis, griežtai valdžios kontroliuojama.
Nei viena tauta neturėjo tiek pogrindinių periodinių leidinių, kiek
jų turėjo Lietuvos partizanai. Priskaičiuoti 107 Lietuvos partizanų leisti periodiniai leidiniai. Nemažai pogrindinių periodinių leidinių neišliko, o iš išlikusiųjų dažnai trūksta daugelio numerių. Neišliko todėl, kad
sovietmečiu negalėjo jų rinkti nei bibliotekos, nei muziejai, nei kitos
įstaigos, juo labiau privatūs asmenys, nes už jų laikymą grėsė didelės
bausmės. Pogrindinius periodinius leidinius pradėta paskubomis rinkti
(kai jų mažai teliko) tik Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, taip pat ir
apie juos rašyti.
Dainavos apygardoje yra žinomi leisti šie pogrindiniai periodiniai
leidiniai (pateikiami abėcės tvarka):
AUKURAS (1947). Pietų Lietuvos partizanų laikraštėlis. Iš pradžių leido X dalinio štabas, vėliau – Dainavos apygardos štabas. Ėjo
1947 m. vasario–rugpjūčio mėn., daugintas rotatoriumi. Laikraštėlio
devizas: „Tėvynės laisvei ir garbei!“ Formatas 22x35–22x36 cm, apimtis 2 p. (pagal 2 numerius). Tiražas 1000 egz. Redagavo Domininkas
Jėčys-Ąžuolis, Juozas Puškorius-Girinis. Iš viso išėjo 8 numeriai. Platintas Alytaus, Lazdijų, Varėnos rajonuose ir dalyje Prienų bei Trakų
rajonų. Paskutinis surastas Nr. 7, pažymėtas 1947 m. birželio 25 d.
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data. Laikraštėlis nustojo eiti, kai 1947 m. rugpjūčio 11 d. Dainavos
apygardos štabą Punios šile sunaikino priešas.
DAINAVOS PARTIZANAS (1949–1950). Pietų Lietuvos partizanų laikraštėlis. Ėjo 1949 m. gruodžio mėn. – 1950 m. birželio mėn.
Leido Dainavos apygardos štabas, daugintas rašomąja mašinėle. Tiražas 10 egz. iš viso išėjo 4 numeriai. Redagavo Lionginas Baliukevičius-Dzūkas. Buvo platinamas Alytaus, Lazdijų, Varėnos rajonuose ir
dalyje Prienų bei Trakų rajonų.
LAISVĖS RYTAS (1945–1951). Pietų Lietuvos partizanų laikraštėlis. Iš pradžių leido Lietuvos partizanų I grupės štabas, vėliau
– Dainavos apygardos Šarūno rinktinės štabas. Daugintas rotatoriumi.
Tiražas 450–700 egz. Redagavo Juozas Gegužis-Diemedis, Sergijus
Staniškis-Litas, Viltis. Platintas Lazdijų rajone, dalyje Alytaus ir Varėnos rajonų.
LAISVĖS VARPAS (1945–1952). Pietų Lietuvos partizanų laikraštėlis. Leido A apygardos štabas, Pietų Lietuvos partizanų štabas, Dainavos apygardos štabas. Pirmas numeris išėjo 1945 m. gruodžio 1 d. Literatūroje kartais klaidingai teigiama, kad pradėtas leisti
1944 m., nors net laikraštėlio paantraštėje buvo rašoma, kad eina nuo
1945 m. Antraštę nupiešė Antanas Kulikauskas-Daktaras. Pagal tą
piešinį buvo išpjaustyta klišė ant medžio ir tuo trafaretu dauginama.
Laikraštėlio tekstas daugintas rotatoriumi. Kai kurių numerių tekstas
iliustruotas. Pirmuosius septynis numerius padaugino Pūsčios miške
buvusioje partizanų spaustuvėje (9 km nuo Druskininkų) partizanas
Petras Vaitkus-Genys. Formatas 20x28–21x31 cm, apimtis 2–4 p. (pagal 6 numerius). Tiražas 1000–2000 egz. Redagavo Juozas Vitkus-Kazimieraitis, Adolfas Ramanauskas-Vanagas, Lionginas BaliukevičiusDzūkas, Juozas Gegužis-Diemedis, Sergijus Staniškis-Litas, Viltis.
Vedamuosius straipsnius rašė A. Ramanauskas, L. Baliukevičius. Įvairių straipsnių parašė J. Vitkus, Albertas Perminas-Jūrininkas. A. Ramanausko pavedimu L. Baliukevičius klausydavosi užsienio radijo
žinių rusų ir vokiečių kalbomis. Žinių santraukos buvo pateikiamos
„Laisvės varpe“ ir tų pačių partizanų leidžiamame laikraštėlyje rusų
kalba „Svobodnoje slovo“. 1952 m. pavasarį, suėmę Kazimieraičio
rinktinės vadą Juozą Drazdauską-Putiną ir jį užverbavę, čekistai rašomąja mašinėle išspausdino du šio laikraštėlio provokacinius numerius ir Putino vardu nusiuntė Nemuno srities vadui Sergijui Staniškiui.
Tuo čekistai norėjo apgaulingai įrodyti, kad Kazimieraičio rinktinė
nesunaikinta, kad ji veikia. Laikraštėlyje buvo aiškinamas okupantų
rengiamų „rinkimų“ apgaulingumas, raginama tuos „rinkimus“ boi-
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kotuoti. Jame išspausdinta Pietų Lietuvos partizanų vadų deklaracija. Platintas Alytaus, Lazdijų, Varėnos rajonuose ir dalyje Prienų bei
Trakų rajonų. Paskutinis žinomas Nr. 2 (39) yra pažymėtas 1952 m.
rugpjūčio 27 d. data.
LB BIULETENIS (1951). Partizanų tarnybinis, slaptas leidinys,
skirtas aukštesniajai partizanų vadovybei informuoti. Ėjo 1951 m. sausio 15 d. – rugpjūčio mėn. Leido LLKS tarybos prezidiumo X [Pietų]
sekcija. Daugintas šapirografu. Tačiau surasta ir rašomąja mašinėle
daugintų numerių. Formatas 14x20–14x21 cm, apimtis 16–20 p. Tiražas 50 egz. Redagavo Adolfas Ramanauskas-Vanagas, Juozas LukšaVytis, Daumantas. Iš viso išėjo 6 numeriai. Platintas Pietų Lietuvoje.
LIETUVOS ŽYGIS (1945). Pietų Lietuvos partizanų laikraštėlis.
Buvo leidžiamas 1945 m. pavasarį. Redagavo Jonas Pileckas-Brokas.
Jo leidimo trukmė nežinoma.
LLKS PIETŲ LIETUVOS SRITIES BIULETENIS (1950–1951).
Partizanų tarnybinis, slaptas leidinys. Vakarus yra pasiekęs biuletenio Nr. 3, pažymėtas 1951 m. liepos 7 d. data. Lietuvoje nesurasta nei
vieno numerio.
MYLĖK TĖVYNĘ (1946–1948). Pietų Lietuvos partizanų laikraštėlis. Leido Dainavos apygardos Merkio rinktinės štabas. Pavadinimą
pasiūlė Albertas Perminas-Jūrininkas, jis ir laikraštėlio antraštę nupiešė. Pagal tą piešinį Adolfas Ramanauskas-Vanagas išpjaustė iš medžio klišę (trafaretą). Iš pradžių daugintas rašomąja mašinėle, vėliau
– rotatoriumi. Tiražas 35–400 egz. Išėjo apie 16 numerių. Literatūroje
kai kada klaidingai rašoma, kad išėjo tik 11 numerių. Redagavo A. Perminas, A. Ramanauskas. Platintas Alytaus, Trakų, Varėnos rajonuose.
Laikraštėlis nustojo eiti 1947 m. rugsėjo mėn., kai A. Ramanauskas
buvo paskirtas Dainavos apygardos vadu (taip rašo A. Ramanauskas
knygoje „Daugel krito sūnų...“). Tačiau Algimanto Liekio knygoje „Vainutas“ (Vilnius, 2006, p. 178) yra išspausdinta šio laikraštėlio vieno numerio autentiška dalis, kurios paantraštėje yra 1948 m.
gruodžio mėn. data (diena neįskaitoma, o numeris nenurodytas). Tai
ir yra vėliausia tikrai žinoma laikraštėlio data. Laikraštėlyje išspausdinta kautynių aprašymų, eilėraščių, karikatūrų ir kt., buvo skyrelis
„Nusijuok“. Bendradarbiavo šie partizanai: Alfonsas DamulevičiusSakalas, Vincas Kalanta-Nemunas, Julius Karpis-Vieversys, Bronius
Kukauskas-Kiškis, Juozas Kvietkauskas-Genys, Pranas Svirskas-Linas, Petras Vaitkus-Genys.
MIŠKO BROLIS (1951–1952). Pietų Lietuvos partizanų laikraštėlis. Ėjo nuo 1951 m. rudens. Daugintas rašomąja mašinėle. Tiražas
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30 egz. Redagavo Jonas Pratusevičius-Granitas, Adolfas Ramanauskas-Vanagas, V. Smolskus-Ąžuolas. Iš viso išėjo 3 numeriai. Platintas
Alytaus, Kauno, Lazdijų, Marijampolės, Prienų, Šakių, Varėnos, Vilkaviškio rajonuose.
PARTIZANAS (1949–1953). „LLKS Pietų Lietuvos srities partizanų organas“. Laikraštėlio pirmasis numeris išėjo 1949 m. liepos
1 d., daugintas rotatoriumi. 1949 m. išėjo 4 numeriai, 1950 m. – 10,
1951 m. – 10. Iš viso išėjo 32 numeriai. Formatas 20x29–22x30 cm,
apimtis 6 p. (pagal 12 numerių). Tiražas 1000–1400 egz. Redagavo
Konstantinas Baliukevičius-Rainys, Adolfas Ramanauskas-Vanagas, Sergijus Staniškis-Litas, Viltis. Platintas Alytaus, Kauno, Lazdijų, Marijampolės, Prienų, Šakių, Varėnos ir Vilkaviškio rajonuose.
1953 m. vasario 3 d. Prienų šile čekistai sunaikino Nemuno srities
štabą ir „Partizano“ spaustuvę. Tada žuvo šio laikraštėlio leidėjas ir
paskutinis redaktorius S. Staniškis. Paskutinis surastas Nr. 4 (29), pažymėtas 1952 m. rugpjūčio 25 d. data.
POGRINDŽIO ŽODIS (1950–1952). Pietų Lietuvos srities partizanų štabo laikraštėlis. Pradėtas leisti 1950 m. birželio mėn., daugintas
rašomąja mašinėle. Tiražas 15 egz. Redagavo Lionginas BaliukevičiusDzūkas. Platintas Pietų Lietuvoje.
POLITINIŲ ŽINIŲ BIULETENIS. Pietų Lietuvos partizanų biuletenis. Leido Pietų Lietuvos srities štabas, Vaidoto rinktinė. Redagavo
Sergijus Staniškis-Litas, Viltis. Pavadinimas įvairavo; yra išėjusių numerių ir šiais pavadinimais: „Politinės žinios“, „Žinios iš užsienio ir
politinės žinios“. Buvo skirtas tarptautinės politikos apžvalgoms. Platintas Pietų Lietuvoje. Surastas tik Nr. 2, pažymėtas 1950 m. lapkričio
1 d. data. Formatas 20x29 cm, apimtis 1 p.
TREČIAS SKAMBUTIS (1945). Pietų Lietuvos partizanų laikraštėlis. Ėjo 1945 m. rugsėjo–spalio mėn. Leido A apygardos Merkio
rinktinės Merkinės bataliono štabas. Daugintas šapirografu. Iš viso
išėjo trys numeriai. Apimtis 6 p. tiražas 60 egz. redagavo Adolfas Ramanauskas-Vanagas. Platintas Varėnos ir gretimų valsčių teritorijose.
Leidėjams trūko spausdinimo medžiagų, todėl laikraštėlio tekstas buvęs blankus, sunkiai įskaitomas.
UŽ TĖVŲ ŽEMĘ (1945–1949). Pietų Lietuvos partizanų laikraštėlis. Leido Lietuvos partizanų Kęstučio grupės partizanų štabas, Lietuvos partizanų N grupės štabas, Dainavos apygardos partizanų Šarūno rinktinė. Pirmasis numeris išėjo 1945 m. birželio mėn., daugintas
rotatoriumi. Formatas 21x31 cm, apimtis 2–4 p. (pagal 7 numerius).
Tiražas 500–1000 egz. Redagavo A. Markeliūnas-Labutis, Lietuvaitis
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(tech. redaktorius), Sergijus StaniškisLitas, Viltis. Platintas Alytaus rajone ir
dalyje Lazdijų rajono. Paskutinis surastas Nr. 62, pažymėtas 1949 m. balandžio
4 d. data. 1949 m. gegužės 14 d. Nr. 64
antraštinio puslapio faksimilė išspausdinta „Lietuvos aide“ (1994 m. birželio
29 d. Nr. 126, p. 18).
UŽSIENIO ŽINIŲ BIULETENIS
(1948–1952). Pietų Lietuvos partizanų leidinys. Leido Dainavos apygardos
štabas, Pietų Lietuvos srities štabas.
Daugintas rašomąja mašinėle. Tiražas
10 egz. Redagavo Lionginas Baliukevičius-Dzūkas, Sergijus Staniškis-Litas,
Viltis, Mykolas Babrauskas-Audrūnas.
Platintas Pietų Lietuvoje.
ŽINIŲ BIULETENIS (1951–1953).
LLKS partizanų leidinys. Konkretus
leidėjas nenurodytas, bet manoma, kad
tai Pietų Lietuvos srities štabo leidinys.
Ėjo, matyt, Korėjos karo metu, nes jame
Tauro apygardos partizanų leidinio „Laisvės žvalgas“
rašoma ir apie to karo įvykius. Yra su1946 m. spalio 31 d. Nr. 21 viršelis.
Iš Luko Sažino (Vilnius) asmeninio archyvo
rasti du biuleteniai su skirtingu tekstu
– abu be datos ir numeracijos. Vienas
jų daugintas rašomąja mašinėle, o antras – rotatoriumi. Formatas
22x28–22x30 cm, apimtis 2 p. Biuletenis buvo skirtas tarptautinio gyvenimo apžvalgoms. Spėjama, kad „Žinių biuletenis“ yra vienas iš nestabilaus pavadinimo „Politinių žinių biuletenio“ variantų.
SVOBODNOJE SLOVO (Cвободное слово – Laisvas žodis, 1947–
1952). Pietų Lietuvos partizanų laikraštėlis, ėjęs rusų kalba. Iš pradžių
leido Dainavos apygardos štabas, vėliau – Pietų Lietuvos srities štabas. Daugintas rotatoriumi, rašomąja mašinėle, šapirografu. Formatas 21x30 cm, apimtis 2 p. (pagal du numerius). Tiražas 200–000 egz.
Redagavo Adolfas Ramanauskas-Vanagas, Lionginas BaliukevičiusDzūkas, Sergijus Staniškis-Litas, Viltis. Redaguojant L. Baliukevičiui,
talkino Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas ir S. Staniškis. Literatūroje rašoma, kad išėjo 10 numerių. Platintas Alytaus, Kauno, Lazdijų, Marijampolės, Prienų, Šakių, Varėnos, Vilkaviškio rajonuose ir Vilniuje (visur
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buvo išklijuojamas viešose vietose).
Paskutinis surastas Nr. 6, pažymėtas
1950 m. rugpjūčio mėn. data.
ČTO TAKOJE SOVETSKAJA
PRAVDA (Что такое советская
правда – Kas tokia yra sovietinė
tiesa, 1945–1946). Pietų Lietuvos
partizanų laikraštėlis, ėjęs rusų kalba. Daugintas rotatoriumi Pūsčios
miške (9 km nuo Druskininkų) veikusioje spaustuvėje. Išėjo du numeriai. Surastas tik Nr. 2, pažymėtas
1946 m. gegužės 10 d. data. Formatas
20x32 cm, apimtis 2 p. Buvo išklijuojamas viešose vietose.
Tauro apygardoje yra žinomi
leisti šie pogrindiniai periodiniai leidiniai (pateikiami abėcėlės tvarka):
GIRIOS BALSAS (1945). Tai
pirmasis Suvalkijos partizanų laikraštėlis – „Lietuvių demokratų
Dainavos apygardos partizanų leidinio „Už tėvų žemę“
partizanų kūrėjų organas“. Pra1949 m. vasario 14 d. Nr. 11 viršelis.
Iš Luko Sažino (Vilnius) asmeninio archyvo
dėtas leisti 1945 m. birželio mėn.
Daugintas rašomąja mašinėle. Kai
mašinėlę pavogė, tuomet daugino ranka. Redagavo atsargos pulkininkas Liudvikas Butkevičius-Luobas, tada gyvenęs Nendrinių kaime, Marijampolės apskrityje. Iš pradžių laikraštėlį rengė pats redaktorius. Vėliau jis pasitelkė spausdinti ir platinti Vladą Čibirką-Vikį,
tada gyvenusį Kazlų Rūdoje, kuris turėjo nuosavą rašomąją mašinėlę.
V. Čibirkai padėjo platinti jo sūnus Jeronimas ir dukra Aldona. Laikraštėlio formatas 23x29 cm, apimtis 2 p. Tiražas 4–12 egz. Iš viso
išėjo 8 numeriai. Laikraštėlis nustojo eiti 1945 m. rudenį, kai buvo
suimtas jo redaktorius L. Butkevičius. „Girios balse“ bendradarbiavo
kunigas Antanas Ylius. Literatūroje šio laikraštėlio pavadinimas kartais rašomas klaidingai – „Miško balsas“.
KOVOS KELIU (1946–1948). Pietų Lietuvos partizanų laikraštėlis. Pirmasis numeris išėjo 1946 m. kovo mėn. Leido Tauro apygardos
Geležinio Vilko rinktinė. Leidinio iniciatoriai buvo šios rinktinės va-
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das mokytojas J. Stravinskas-Kardas, Žiedas ir Juozas Lukša-Vytis,
Daumantas. Norėdami suklaidinti priešą jie laikraštėlyje nurodė, kad
leidžia LAF. Daugintas rotatoriumi. Iš pradžių redagavo J. Lukša (jis
suredagavo dešimt numerių). Laikraštėlio antraštę nupiešė partizanas Kazys Naginionis-Tauras. Tiražas 800–1000 egz. Vėliau redagavo
Algirdas Varkala-Žaliukas, Daumantas. Platintas Marijampolės, Prienų rajonuose. Pirmieji numeriai J. Lukšos pastangomis yra patekę
į Vakarus. Laikraštėlis kvietė tautiečius kovoti su okupantais, informavo apie okupantų ir jų parankinių daromus nusikaltimus, skelbė kovą
plintančiam girtavimui.
LAISVĖS KOVOTOJAS (1946). Pietų Lietuvos partizanų laikraštėlis. Leido partizanų būrys, veikęs Šakių rajone. Laikraštėlio leidimo
ir platinimo reikalais rūpinosi Jonas Laurinavičius.
LAISVĖS ŽVALGAS (1945–1951). Pietų Lietuvos partizanų
laikraštėlis. Iš pradžių leistas kaip „Lietuvių savanorių kūrėjų organas“, vėliau – kaip „Tauro apygardos partizanų organas“. Pirmasis
numeris išėjo 1945 m. liepos mėn. Daugintas rotatoriumi, bet buvo
numerių, daugintų šapirografu ir rašomąja mašinėle. Formatas 20x29–
23x32 cm, apimtis 2–8 p. Tiražas 900–1200 egz. Iš pradžių buvo spausdinamas Puskelnių kaime, Marijampolės apskrityje buvusioje spaustuvėje, bet 1945 m. pabaigoje NKVD-istai bunkerį aptiko ir spaustuvę
sunaikino. Į priešų rankas tada pateko 2 rotatoriai, 2 rašomosios mašinėlės, daug vaškuotės, 3 radijo aparatai. Paskui, iki 1947 m. birželio
mėn., laikraštėlis buvo rengiamas ir spausdinamas Prienų krašte: Birutės, vėliau – Geležinio Vilko, Vytauto Didžiojo ir kitose rinktinėse.
Spaustuvę saugojo, reikalingomis medžiagomis aprūpindavo ir laikraštėlio tiražą platino speciali partizanų grupė, vadovaujama Algirdo
Juodžio-Merkio.
Pirmas redaktorius buvo Vincas Radzevičius-Vaidila, bet jis
1945 m. spalio 20 d. buvo suimtas ir tardomas mirtinai nukankintas.
Tuomet redaktoriumi paskirtas Antanas Baltūsis-Žvejys, ir 1946 m.
pradžioje „Laisvės žvalgas“ vėl pasirodė. 1946 m. birželio mėn. laikraštėlio redaktoriumi tapo Juozas Lukša-Vytis, Daumantas. Po dviejų mėnesių redaktoriumi paskirtas Alfonsas Vabalas-Gediminas, o jo
aktyviu padėjėju tapo Kazimieras Matulevičius-Radvila. 1947 m. birželio mėn. A. Vabalui išvykus, laikraštėlį kurį laiką drauge redagavo
Vincas Bazilevičius-Taučius ir Antanas Miškinis-Kaukas, tačiau juos
abu 1948 m. pradžioje MGB-istai areštavo. Apie metus laiko laikraštėlis nebuvo leidžiamas. 1948 m. pabaigoje jį atgaivino Viktoras Vitkauskas-Saidokas, Karijotas. 1951 m. pradžioje V. Vitkauskui žuvus,
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laikraštėlio leidimas sustojo. Iš viso buvo išleista apie 90 numerių.
Laikraštėlio redakcijai talkino Vytautas Kauneckas (jis klausėsi radijo anglų ir prancūzų kalbomis) ir Antanas Kučingis-Kalvaitis bei jo
sūnus Algimantas (abu pakaitomis klausėsi radijo vokiečių ir lenkų
kalbomis). Jie visi trys sudarinėjo radijo žinių santraukas ir perduodavo jas „Laisvo žvalgo“ redakcijai. V. Kauneckui padėjo buvęs Lietuvos
kariuomenės kapitonas Romualdas Kaupelis. Leidinys platintas Kauno, Marijampolės, Prienų, Šakių, Vilkaviškio rajonuose.
LIETUVOS PARTIZANAS (1945). Pietų Lietuvos partizanų laikraštėlis. Pradėtas leisti 1945 m. pavasarį. Leido Geležinio Vilko rinktinė. Daugintas rotatoriumi. Išėjo keturi numeriai, paskutinis – 1945 m.
rudenį. Redagavo F. Kukaitis-Žalgiris. Platintas Marijampolės rajone.
SUVALKIJOS AIDAS (1945). Sūduvos partizanų laikraštėlis.
Leido Geležinio Vilko rinktinės partizanai. Ėjo 1945 m. pirmąjį pusmetį. Daugintas rotatoriumi. Platintas Marijampolės rajone.
PASKUTINIŲJŲ SPALINIŲ METINIŲ GARBEI (1947). Pietų
Lietuvos partizanų laikraštėlis. Leidimo metai nenurodyti, bet iš tekstų aiškėja, kad tai 1947 m. „Sienlaikraštis. Nr. nepaskutinis. Išeina
pagal reikalą. Išeina, kada patinka. Išleido Lietuvos TSR Valstybinė
grožinės literatūros leidykla, apsigyvenusi laikinai Prienuose, „Pypkės“ bute.“ Tai satyros laikraštėlis. Net pavadinimas yra satyriškas,
kai rašoma, kad išleistas ne eilinių, o „paskutiniųjų Spalinių metinių
garbei“. Apskritai visi paantraštiniai duomenys yra satyriški. Pavadintas sienlaikraščiu norint pasišaipyti iš sovietų šalyje valdžios nurodymu plačiai praktikuotų sieninių laikraštėlių. Taip komunistų partija
norėjo užmaskuoti savo vykdomą griežtą spaudos kontrolę ir kartu
pavaizduoti, kad Sovietų Sąjungoje tariamai klesti spaudos laisvė. Iš
tikrųjų tai yra įprastos formos pogrindinis laikraštėlis. Vienkartinis,
nors humoristiškai parašyta „Nr. nepaskutinis“. Išleido ne fiktyviai
traktuojama „Grožinės literatūros leidykla“, o Prienų apylinkėse veikę partizanai. Formatas 21x31 cm, apimtis 4 p. tekstas iliustruotas, net
nurodyta, kad „piešė Borisas Jefimovas“, bet tai – satyrinė, humoristinė fikcija. Laikraštėlyje satyriškai pateiktos faktinės žinios (daugiausia kronika) apie čekistų, stribų ir kitų okupanto tarnų veiklą Prienų
rajone 1945–1947 m.
Pogrindinė spauda – galingas ginklas. Tą gerai suprato ne tik okupantai, bet ir laisvės kovotojai, leidę periodinius leidinius, daugintus
įvairiausiomis priemonėmis: rašomosiomis mašinėlėmis, rotatoriais,
šapirografais, retkarčiais rašytus ranka.
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Lietuvos partizanai leido periodinius leidinius drėgnuose ir šaltuose bunkeriuose, dūsdami nuo oro stokos, leido miškuose, sėdėdami
ant kelmo, leido palėpėse, ir kitur, jausdami nuolatinę mirties grėsmę.
Rezistentai priešinosi okupacinei, tautinei priespaudai. Jie kovojo
už okupuotos tautos politinę laisvę, už valstybės Nepriklausomybę.
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Sigitas Kajokas-Kovas

PASIENIO ZONA1
Bendražygių atsiminimai 1989–1994
Spaudai parengė Justinas Sajauskas
Antrasis pasaulinis karas
Buvo sekmadienis. Mūsų šeima grįžo iš atlaidų Kalvarijoje. Kelyje sutikome kelis būrelius internuotų lenkų kareivių ir karininkų, lydimų pasienio policininkų. Mieste žmonės buvo pasakoję, kad jau labai
daug lenkų kareivių ir karininkų perbėgę Lietuvos-Lenkijos demarkacijos liniją (laikiną sieną po Vilniaus krašto užgrobimo) ir pasidavę lietuviams. Buvo keista, kad vos ketvirtadaliu didesnė (gyventojų
skaičiumi) Vokietija per porą savaičių sutriuškino savo kaimynę Lenkiją. Man tada atrodė, kad lenkai turėjo jausti didelę gėdą, ieškodami
prieglobsčio Lietuvoje, kai taip neseniai buvo įteikę Lietuvos vyriau	Šiuos atsiminimus parašė buvęs Tauro apygardos Vytauto rinktinės partizanas Sigitas Kajokas-Kovas. Didelių mokslų neišėjęs, autorius sklandžiai ir detaliai pasakojo, kas dėjosi Kalvarijoje (prieškariu vadintoje Suvalkų Kalvarija). Rašė ranka
per kalkę, taigi į pasaulį iškeliavo keli Atsiminimų egzemplioriai. Kuo jie ypatingi?
Pirmiausia tuo, kad juos rašė asmuo, kuris po ginkluotos kovos ir lagerių kaip buvo
partizanu, taip juo ir pasiliko, tik pasirinko kitą ginklą – plunksną. Įsikūręs Ignalinoje – prisiregistravimo sunkumai! – Sigitas Kajokas ramiai, be aikčiojimų ir be pagražinimų aprašė partizaninio karo Suvalkijoje, tiksliau Kalvarijos apylinkėse, pradžią.
Kad turėtume kuo daugiau tokių aprašymų! Gal tada lengviau apsigintume nuo
mūsų valstybę nuolat sukrečiančių priešo inspiruoto melo ir šmeižto kampanijų.
Partizano žodis išliks ne tik šiuose atsiminimuose. Remdamasis Marijampolės Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejaus medžiaga, savo studiją parašė studentas Gabrielius Zaveckas, dar rimtesnį darbą kuria Rimantas Zagreckas... Gera!
Dar vienas S. Kajoko prisiminimų aspektas, kuris, ko gero, aktualus tik mokslininkams:
partizano Kovo aptarta Kalvarija, Sangrūda, Agluonis, Punskas ir kitos vietovės – ne tik
Suvalkija, bet ir Jotva. Karingųjų jotvingių šalis.
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sybei ultimatumą dėl Vilniaus krašto ir diplomatinių santykių užmezgimo. Dabar jie ėjo tylūs, nuleidę galvas. Apsirengę labai įvairiai ir
prastai, priminė karius: vieni su atsegtomis milinėmis, kiti apsivilkę iš
kažkur gautais švarkais, be kepurių... Tik kelnės išduodavo juos buvus
kariškiais. Kai kurie buvo tik marškiniais užsivilkę. Iš visų skyrėsi karininkai: auliniai batai nublizginti, gerai pasiūtos uniformos, diržai su
perpetėmis, o ant galvų keturkampės kepurės (konfederatkos). Juos
lydintys pasienio policininkai buvo labai santūrūs, bet užšnekinti mielai pasakodavo apie pabėgėlius ir šaipėsi, kad „ponai karininkai ir internuoti be pasiuntinukų apsieiti negali“.
Žmonės šnekėjo, kad Kalvarijoje paliko tik karininkus ir nedidelį skaičių eilinių, kurie turėjo prižiūrėti tvarką — švarą stovykloje ir
ruošti maistą. Stovyklą įrengė buvusioje psichiatrinės ligoninės teritorijoje, kur buvo du ar trys buvusios ligoninės pastatai ir keletas
neremontuotų — sudegusių dar Pirmojo pasaulinio karo metu — caro
laikais pastatytų kareivinių korpusų (statyti po trečiojo Lietuvos ir
Lenkijos padalijimo). Visus kitus Lenkijos kariuomenės internuotus
eilinius išvežė kažkur kitur, Kalvarijos stovyklą papildė karininkais,
internuotais Alytaus ir Lazdijų apskrityse. Stovykloje apgyvendintų
karininkų skaičius siekė 3–4 tūkstančius, bet ėjo šnekos, kad stovykloje yra net arti 6 000 žmonių. Netoli mano tėviškės buvo Reketi-

Vytauto rinktinės 4-osios kuopos partizanai požeminėje slėptuvėje: būrio vadas
Sigitas Kajokas-Kovas, rinktinės žvalgybos rajono viršininkas Vytautas
Matulevičius-Pempė, Juozas Milinkevičius-Kelmas, Vytenis, rinktinės štabo žvalgybos skyriaus viršininkas Albinas Ratkelis-Oželis. 1946–1947 m.
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jos dvaro likučiai (apie 50 ha žemės). Taip vadinamą palivarką valdė
lenkų tautybės Lietuvos pilietis Pocatickij. Jis nuvažiavo į Kalvariją
ir išsiaiškino, kad tarp internuotųjų yra ir jo brolis — Lenkijos kariuomenės karininkas. Stovyklos administracija paaiškino Pocatickiui, kad
brolio globai galėtų atiduoti internuotąjį, jeigu šis parašytų garantinį
raštą, patvirtintą lietuvių ūkininkų parašais (nurodant pasirašiusiųjų
adresus) ir Liubavo valsčiaus policijos viršininko antspaudu bei parašu. Pocatickio prašymu rašiau Kalvarijos internuotų lenkų stovyklos
viršininkui garantinį raštą — prašymą, kurį pasirašė mano tėtė ir dar
du kaimynai: Juozas Babinskas ir Jonas Zdanys. Po poros dienų belaisvis (internuotasis) su broliu jau važiavo į Reketiją. Mūsų Aguonio
kaime lenkas užsuko į visus tris kiemus ir dėkojo už duotas garantijas.
Jis tikino, kad dabar visiškai kitaip žiūri Lietuvą ir lietuvius, o praeityje, jo žodžiais tariant, Lenkija padarė daug negerų darbų ir klaidų
draugiškai, broliškai, mažai Lietuvai.
Ir vėl svetima kariauna
1940 m. okupacija ir vėl viską apvertė aukštyn kojomis. Pradžioje
visus Pocatickio tipo internuotuosius surinko Kalvarijos stovyklą, o po
to išvežė traukiniais Kauno link. Pocatickis iš brolio jokių žinių negavo. Žmonės sakydavo: „dingo, kaip į vandenį kritęs“.
Lenkijos neliko. Vokiečiai pradėjo, o rusai užbaigė nemažos valstybės dalybas. Tai labai priminė aštuonioliktojo amžiaus pabaigos
„dalybas“. Juk ir Lietuvą pasiglemžė nepraėjus nė metams po Lenkijos okupacijos.
Tai buvo prieš okupaciją
Šnektoms dėl Vilniaus vadavimo nespėjus nurimti, visus apstulbino nauja žinia: rusai išsikvietė į Maskvą Lietuvos delegaciją, kur
vedamos derybos dėl Vilniaus grąžinimo Lietuvai. Buvo daug visokių nuomonių ir spėliojimų, bet niekas nenumatė tokios įvykių eigos.
Kaip dabar matyti, Maskvos „žaidimą“ geriausiai perprato Aguonėlio kaimo gyventojas Jurgis Vainikevičius. Jis samprotavo gaspadoriškai: „Iš šių derybų tarp galingos Rusijos ir mažos Lietuvos
gero nelauk!“. Priminė 1938–39 metų teismų procesus, priminė rusų
sėkmę susidūrime prie Chalchin-Golo... Kada po derybų paaiškėjo,
kad Vilnius su keliomis apskritimis grąžinamas Lietuvai, o į Lietuvos
miestus įvedama 20 000 Raudonosios armijos kareivių (sava kariuo-
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menė sudarė apie 18 000 karių), žmonės tiesiog sakydavo: Vilnius
– mūsų, o mes – rusų.
Ėjo dienos, bet eiliniai žmonės nejuto jokių esminių pasikeitimų,
nors širdyse liko nerimas. Kas gi bus toliau? Ilgais žiemos vakarais
kaimynai lankydavo vieni kitus ir spėliojo, ką atneš pavasaris. O Vakarai kariavo, ir Sąjungininkams nesisekė: Hitlerio kariauna, užgrobusi Beniliukso šalis, veržėsi į Prancūziją. Didžiulę nesėkmę patyrė
besitraukiantis iš Prancūzijos Anglijos karinis korpusas. Atrodė, kad
hitlerininkai gali ir Anglijoje išsilaipinti. O kaip toliau bus su Prancūzija? Juk ji sausumoje tik viena kovoja su Vokietija. Ko delsia Amerika?
Besvarstydami ir bespėliodami, kuo baigsis Europoje siautėjęs karas,
pamatėme, kad ir mūsų šalelėje tvenkiasi juodi audros debesys, kurie
nieko gero nežada. 1940 metų pavasarį spaudoje pasirodę pranešimai
dvelkė kažkuo nesuprantamu ir nerimą keliančiu, o gal net baugiu: iš
Raudonosios armijos įgulų Lietuvoje grobiami raudonarmiečiai, kuriuos, TASS-o pranešimu, grobę, tardę ir kankinę Lietuvos saugumo
departamento darbuotojai... Pagaliau vienam iš raudonarmiečių pasisekė pasprukti iš kalinimo vietos požemių pro kanalizacijos vamzdžius ir sugrįžti į dalinį (pasirodo, panašūs „pagrobimai“ vyko taip pat
Latvijoje ir Estijoje). Maskva įteikė ultimatumą, reikalaudama Lietuvos Vyriausybės atsistatydinimo ir Vidaus reikalų ministro Skučo bei
saugumo departamento direktoriaus Povilaičio arešto, iškeliant jiems
baudžiamąsias bylas. Čia ir vėl Jurgis Vainikevičius buvo tarsi aiškiaregys. Prisiminė karą su Suomija, kurį pradėjo rusai. TASS-as skelbė,
kad Vipurio miestas ir žemės ruožas tarp Baltijos jūros ir Ladogos
ežero sudarąs grėsmę Leningradui.
„Pati didžiausia blusa, įsikūrusi paties mažiausio šunelio papilvėje,
pastarojo gyvybei būtų pavojingesnė negu Vypurio miestas Leningradui“, — šaipėsi Vainikevičius. Deryboms dėl „Lietuvos provokacijų“
į Maskvą buvo iškviestas Lietuvos užsienio reikalų ministras P. Urbšys,
kuris, nors ir nepilnai, informavo Lietuvą apie derybų eigą. Maskva
pavadino derybomis savo ultimatumą, įteiktą Urbšiui 1940 m. birželio
13 d. prieš 24 valandą, o atsakymo pareikalavo po devynių valandų.
Lietuva privalėjo (notoje buvo akcentuota):
– sudaryti vyriausybę, kurios pirmininkui neprieštarautų (pritartų) Maskva ir įsileisti papildomą karinį kontingentą į Lietuvos teritoriją.
Buvo pabrėžta, kad, nežiūrint koks bus Lietuvos vyriausybės
atsakymas, papildomi kariuomenės daliniai bus įvesti į Lietuvą 1940
metų birželio 14-tą dieną. Kaip visa tai vertino kaimo gyventojai?
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Dauguma Lietuvos gyventojų nepatikėjo, kad kas nors galėjo grobti
raudonarmiečius iš jų pačių saugomų bazių, o kalbos apie „pagrobtųjų“ pabėgimą kanalizacijos vamzdžiais sukeldavo arba juoką, arba
pasipiktinimą.
Dar viename pranešime buvo skelbiama apie raudonosios armijos
karininką, kuris nepasidavė Lietuvos žvalgybininkų verbavimui ir kurį
pastarieji nužudė.
Po šių pranešimų paskelbimo įvykiai pradėjo griūte griūti. Tai
buvo tikrų žinių ir įvairių gandų kratinys. Visi suprato, kad Lietuvai
iškilo reali grėsmė, bet kuo visa tai baigsis — niekas negalėjo pasakyti.
Pasitarime pas prezidentą Antaną Smetoną į premjero postą buvo
iškelta St. Raštikio kandidatūra, bet Maskva šį pasiūlymą atmetė. Pasklido gandai, kad prezidentas su keliais ministrais pabėgo į Vokietiją,
kad iš Marijampolės Vilkaviškio link išžygiavo 9-asis pėstininkų pulkas, bet paryčiui, neva, grįžęs į kareivines.
Pagaliau laikraščiai paskelbė, kad prezidentas A. Smetona ties
Virbaliu perbrido upelį ir paprašė prieglobsčio Vokietijoje. Kaune sudaryta laikinoji vyriausybė, kuriai vadovauja Justas Paleckis, o užsienio reikalų ministru paskirtas Vincas Krėvė. Kitus ministrų postus užėmė daugiau ar mažiau šalyje žinomi žmonės. Gyventojai tokį
vyriausybės pasikeitimą vertino teigiamai ir laukė, kada gyvenimas
visapusiškai pagerės. Nesuprato, kodėl vyriausybė yra laikina.
Periodinėje spaudoje buvo aiškinama, kodėl ši, Paleckio vadovaujama vyriausybė, vadinama laikinąja. Tikroji vyriausybė būsianti sudaryta po Liaudies seimo rinkimų ir tik ji bus liaudies valios reiškėja.
Visos žinios Lietuvoje buvo tik iš vietinių telegramų agentūrų
(ELTOS ir TASS-o), o Vakarų Europos agentūros dingo iš laikraščių
puslapių. Net oficialių pranešimų apie įvykius Kaune (areštus, persekiojimus) spaudoje niekas nematė. Tik sklido kalbos, nes žmonės
dingdavo be pėdsakų. Buvo kalbama, kad Merkio vyriausybės narius
areštuoja NKVD karininkai, su kuriais važinėja Sniečkus ir Guzevičius. Mūsų krašte šiek tiek buvo žinomas Sniečkus. Žmonės pasakojo,
kad tai kažkokio „bagočiaus“ nuo Vilkaviškio sūnus, kurį tėvai leido į
kunigus, bet jam „galvą susuko“ V. Kapsukas ir kažkokia Kauno žydė,
su kuria jis susituokė Rusijoje. O Guzevičius – tai žmogus, įsiutintas
Skučo ir Povilaičio, nes dėl jų buvo pakliuvęs ilgiems metams į kalėjimą, ir tik rusų kariuomenė jį iš ten išleidusi.
Spaudą užplūdo priešrinkiminės kampanijos triukšmas. Žinios
apie vieningo liaudies fronto, kuris rinkimuose dalyvaus bendrai, sudarymą buvo užtvindžiusios visus laikraščius. Bet žmonės, kurie jau
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buvo dalyvavę ankstesniuose rinkimuose, tvirtino, kad čia bus ne rinkimai, o paprasčiausias balsavimas — rinkimų parodija: gali mesti ar
nemesti balsadėžes biuletenius, o kandidatas vis tiek bus išrinktas, nes
į vieną vietą — vienas kandidatas. Dėl to ir rinkti nėra ko. Aš žmonių
nuomonei pritariau, nors man dar nereikėjo balsuoti, bet rinkimai parodė, kad visi daugiau ar mažiau klydo. Tai nebuvo paprastas balsavimas (nors jį rinkimais vadino), nes daugelis jau žinojo, kuo gali baigtis
savos nuomonės demonstravimas. Dar prieš rinkimus agitatoriai įspėjo visus „rinkėjus“ dėl „rinkimų“ procedūros: einantis balsuoti privalo
turėti su savimi pasą, kuriame bus daroma atžyma (įspaudžiami štampai „BALSAVO“), o jei kurie nenueis balsuoti – tegul ruošiasi keliauti
pas baltąsias meškas.
Praėjo „rinkimai“. Visi kandidatai į deputatus buvo „išrinkti“
beveik šimtu procentų. Net paprastiems kaimo žmonėms juokingai
atrodė šis farsas, kurį valdžios atstovai vadino rinkimais. Juk rinkti
nors iš dviejų kandidatų vieną deputatą nebuvo galimybės nei vienoje rinkiminėje apygardoje. Kandidatų buvo tiek, kiek reikėjo išrinkti
deputatų. Taip pasirodė ir užsirekomendavo naujoji demokratija. Eiliniai rinkėjai apie politines teises nieko neišmanė, o tie, kurie turėjo
supratimą apie naujuosius įstatymus, tylėjo, nes bijojo „liaudies priešo“ vardo. Miestų gatvėse – tankai, ir visur svetima okupacinė kariuomenė. Marijampolės gatvėmis dar birželio mėnesį (1940 m.) riedėjo
didžiuliai džeržgiantys tankai, iš kurių bokštelių ir priekinių pravirų
liukų žvelgė smalsios akys. Tai buvo dviejų rasių kariuomenė: baltoji
ir geltonoji. Vidurinės Azijos atstovai sudarė daugumą. Visų tankistų
ne tik drabužiai, bet ir veidai buvo tepaluoti. O pėstininkai stebino
karininkų ilgomis palaidinėmis beveiki iki kelių, naganų dėklais — tabaluojančiais ant dviejų dirželių, atskiru dirželiu arba virvute, kuri
driekėsi nuo juosmens diržo iki žiedelio nagano rankenoje ir kareivių
bintais, kuriais buvo apvyniotos kojų blauzdos.
Kai baigėsi Lietuvos „prisijungimo“ prie TSRS spektaklis, pradėjo išdavinėti naujus pasus. Ypatingai buvo rūšiuojami pasienio gyventojai. 800 metrų pasienio zonoje tik kai kurie gyventojai gavo pasus su
žyma „1 zona“, o kiti – su žyma „2 zona“. Tai reiškė, kad pirmieji gali
dirbti ir nakvoti savo namuose, savo žemėje, o pase turintiems žymą
„2 zona“ reikėjo nakvoti pasienio ruože, nutolusiame nuo valstybinės
sienos 0,8–3,0 km atstumu. Savo laukuose dirbti galėjo tik pasienio
užkardos viršininko sutikimą gavę asmenys.
Žymas „2 zona“ gavo dauguma šios zonos gyventojų, bet buvusių
bet kokių „buržuazinių“ partijų (net pavasarininkų — religinė org.)
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narių pasuose buvo dedamas antspaudas „3 zona“. Ši zona buvo nustatyta 3,0–10,0 km pasienio ruože.
Pirmoji ir antroji zonos buvo stipriai pasienio kariuomenės kontroliuojamos. Trijų kilometrų nuotoliu nuo valstybinės sienos ant plentų ir vieškelių buvo įrengti sargybos postai, pastatytos kelių užtvaros
ir telefono ryšys su užkarda. Lauko telefono linijos buvo paklotos ant
žemės paviršiaus (be stulpų), o už šių linijų apsaugą buvo atsakingi
vietos gyventojai, per kurių laukus buvo nutiesti laidai. Lauko patruliai – dažniausia trys kareiviai – nešiodavosi lauko telefono aparatus,
kuriuos galėjo prisijungti bet kurioje pratiestos linijos vietoje. Keturi
mūsų kaimo gyventojai (Babinskas Jonas, Geldota Vincas, Babinskas
Ignas ir Vainikevičius) gyveno „2-oje zonoje“, o likusieji devyni –
„trečioje zonoje“. Igno Babinsko sūnui Juozui (pavasarininkui) pase
buvo žyma „3 zona“, todėl nakvoti eidavo pas kaimynus į trečiąją
zoną.
Marijampolės gimnazijoje
Prasidėjo mokslo metai. Buvau išlaikęs egzaminus Marijampolės
Rygiškių Jono gimnazijos trečiąją klasę. Miestas, gimnazija ir mokytojai atrodė kaip ir birželio mėnesį, bet klasės... Jos buvo nepažįstamos.
Nuo sienų į mus žvelgė kažkokios šaltos akys ir svetimi veidai.
Apie tas dienas Kostas Kapsas (tada jis, Kubilinskas, dar nebuvo
užverbuotas NKVD — KGB-VSK) rašė:
Grįžom... Laukė tuščios klasės.
O ant sienų keistos dvasios.
Nei beždžionės, nei gorilos –
Vienos plikos, kitos žilos.
Trečios baisiai apgauroję,
Vien tik akys težioruoja...
Maždaug po mėnesio buvo įgyvendinta vyrų ir moterų „lygybė“.
Dalį mūsų, berniukų, išsiuntė į mergaičių gimnaziją, kurią pavadino
Antrąja gimnazija, o dalį mergaičių „iškomandiravo“ į Rygiškių Jono
gimnaziją, kurią įvardino 1-ąja.
Buvo pradėta ieškoti kandidatų į komjaunimą. Mūsų klasėje iš 32
mokinių atsirado vienas. Tai buvo Grincevičius, kurį paskyrė komsorgu.
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Mokslo metai buvo neramūs. Prieš mokslo metų pradžią vyko
areštai, o jiems prasidėjus, iš Marijampolės išlydėjome 9-ąjį pėstininkų pulką ir gusarų eskadroną. Už klasės sienų žmonės buvo prislėgti
nerimo ir nežinios. Ypač nerimavo tie, kurie buvo atleisti iš įvairių
ankstesnių tarnybų. Mokiniai pagal seną tradiciją išleido vienkartinį
„Bezmėno“ numerį (spausdintą šapirografu), o mūsų klasėje ištisus
metus buvo periodiškai leidžiamas mažutis biuletenis ir lipdomas prie
piliastro (ant sienos prieš langus). Mūsų klasėje buvo labai skausmingų įvykių. Paliulytė, sėsdama į suolą, užsigavo koją, ir jau po trijų
dienų koja sugangrenavo. Po amputacijos ji jau negrįžo į gimnaziją.
Antroji auka — Remeikaitė. Jos tėvai, bijodami bolševikų, ieškojo galimybių pasitraukti į užsienį. Palankios sąlygos atsirado pradėjus iš
Suvalkijos repatrijuoti vokiečių kilmės gyventojus. Kažkuris iš Remeikaitės tėvų sugebėjo įrodyti vokiečių repatriacinei komisijai, kad jų
prosenelė buvo kilusi iš Rytprūsių (reiškia vokietė), todėl ir jie, kaip
vokietės palikuonys, turi teisę išvažiuoti į jos gimtinę.
Iš Remeikaitės sužinodavome ir tokių naujienų, apie kurias nei radijas, nei spauda nieko nepasakodavo. Šios žinios ateidavo iš vokiečių
repatriacinės komisijos. Pasakojo, kad rusai apgavo vokiečius: okupavo Lietuvą, kuri turėjo atitekti Vokietijai. Dėl to visi vokiečių tautybės
gyventojai iš Latvijos ir Estijos jau repatrijuoti į Vokietiją, o iš Lietuvos net ir pradėta nebuvo. Girdi, teksią už tai bolševikams atsakyti. O
išvažiuojantiems iš Lietuvos vokiečiams buvo leidžiama suprasti, kad
tai tik laikinas išvykimas. Buvo patariama į paliekamus ūkius įsileisti
„biedniokus“, kurie išsaugotų trobesius ir likusį turtą.
Baigėsi repatriacija — baigėsi ir šnektos apie Pabaltijo valstybes,
jų pasidalijimą ir apgavystes. Liko nerimas.
Prisimenu buvusį Marijampolės policijos vachmistrą Elenską
(Alenską – J. S.). Tai buvo garsus šaudymo pistoletu varžytuvių dalyvis. Gyveno jis tik per vieną namą toje pačioje Čičinsko gatvėje (Nr. 7).
Jis dalį drabužių sudėjo į čemodanus ir atnešė į mūsų namelį. Su manimi kartu gyveno 2–3 metais vyresnis amatų mokyklos mokinys Antanas Kreivėnas. Tai buvo atletiškos išvaizdos sportininkas mėgėjas, pas
Penčylą kilnojo štangą. Elenskas atneštus drabužius paliko Kreivėnui
ir pasakė: „Jeigu išveš, tai nors šis tas liks pas gerus žmones, o jei
grįžti netektų, tai geriau tegul jais pasinaudoja savi žmonės. Gal kada
nors ir jie galės padėti.“
Į nuolatinius suėmimus ir grasinimus buvusiems tarnautojams
žmonės reagavo skirtingai. Viengungiai nenakvodavo savo namuose,
kai kurie bėgo į Lenkiją, kur jau viešpatavo hitlerininkai.
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Apie hitlerininkų siautėjimą Lenkijoje daug žinių atnešė žydų tautybės pabėgėliai. Jie dar prieš bolševikinę Lietuvos okupaciją Pašešupio
miške perbrisdavo Šelmentos upę, kuri už poros kilometrų įsiliedavo
į daug ramesnę Šešupę, ir paupiais pasiekdavo Aguonio kaimą Liubavo
valsčiuje. Čia pagrindinis žydų vedlys iki Kalvarijos buvo Jurgis Zdanys. Tik ne visi žydai surasdavo Zdanį namuose. Jis būdavo pakeliui
į Kalvariją su anksčiau atėjusiais to paties likimo žmonėmis. Tada eidavo pas kaimynus. Gana dažni tokie svečiai buvo ir mūsų namuose, nes
vienkiemis buvo prie alksnyno ir dauboje tarp kalnų. Ta žydų paniška
baimė bėgant iš Lenkijos atmintyje liko visam gyvenimui. Buvo suprantamas ir jų džiaugsmas, kad Lietuvą okupavo rusai, tik juose žydai matė
gelbėtojus nuo Hitlerio teroro. Tačiau niekuomet negalėjau pateisinti
žydų, kurie patys pabėgę iš Vokietijos ar jos okupuotų valstybių nuo
persekiojimo ir sunaikinimo, ir radę prieglobstį Lietuvoje, nuėjo tarnauti
lietuvių tautą naikinančioms jėgoms (NKVD ir NKGB).
1941 metų pavasaris kaime
Pasienio kaimai gyveno dar didesnėje įtampoje. Mūsų kaime –
Aguonyje – apsistojo apie 300–400 rusų kareivių. Tai buvo inžinerinė
kariuomenė, kuri statė taip vadinamą Stalino liniją. Ši įtvirtinimų juosta buvo įrengta pusiaukelėje tarp Kalvarijos ir Aguonio kaimo. Darbų
apimtis ir projektus žinojo tik kariškių elitas. Mobilizuoti civiliai gyventojai ruošė ir pristatinėjo statybines medžiagas. Daugiausia buvo
sunaudojama akmenų, todėl daug žmonių juos rinko ir transportavo.
Dar nemažas skaičius žmonių kirto ir vežė berželius iš jaunuolynų.
Berželiai turėjo būti apie 10 cm storio ir apie 15 m aukščio su šakomis ir lapais. Statybos vieta būdavo aptveriama kvadratiniu aptvaru,
kurio kraštinė buvo apie 40–50 metrų. Viso aptvaro perimetru buvo
kasamas apie metro gylio griovys, į kurį sustatydavo vieną prie kito
atvežtus berželius. Taip būdavo „slepiama“ pati statyba. Tokio „darželio viduje“ dirbo kariuomenė. Šios kariuomenės daliniai mūsų kaime, buvusiame prieš įtvirtinimų liniją, kasė prieštankinius griovius.
Tai buvo milžiniškos apimties darbai, bet, kadangi trūko technikos,
viskas buvo daroma rankomis. Šiuos kareivius maitino lauko virtuvės,
o nakvodavo jie ūkininkų kluonuose. Pas vietos gyventojus eiliniai kareiviai niekuomet neužeidavo. Vengdavo susitikimų ir karininkai. Tik
po vieno ne visai malonaus atsitikimo viskas pasikeitė.
Kaimuose būdavo įprasta keltis su aušra ir gerai padirbėti, kol dar
nebūdavo kaitros, o po pietų porą valandų numigti. Vyrai kaime skus-
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davosi tik kartą per savaitę: sekmadienį prieš einant į bažnyčią. Dėdė
Kostas (tėvo brolis) prieš eidamas gulti sustojo gale kluono, už kurio
buvo kasamas prieštankinis griovys, ir pasižvalgė, ką kariškiai padarė su mūsų lauku: ten jau žiojėjo milžiniškas griovys, kuris buvo vis
dar gilinamas. Karininkų, prižiūrinčių kareivių darbą, dėmesį patraukė
kažkoks nesiskutęs pilietis, kuris, jų supratimu, slėpėsi už medžio ir
„žvalgė karinį objektą“. Karininkai buvo už 200–300 metrų ir turbūt
stebėjo pro žiūronus. Dėdė nuėjo į svirną pogulio. Netrukus kaime pasirodė trys karininkai ir keletas kareivių. Tėtė, eidamas iš kambario
į kiemą, sutiko juos prie durų.
– Čiužych u vas nietu? — paklausė vienas iš atėjusiųjų.
Tėtė paaiškino, kad iš tikrųjų nieko svetimo pas mus nėra. Kariškiai burbtelėjo:
– Pasmotrim.
Ir pasileido tikrinti kambarių.
Svetimų neužtiko niekur, bet dėmesį patraukė nuotraukos ant komodos. Tai buvo dėdės Antano nuotraukos, darytos 1929–1930 metais
jam tarnaujant kariuomenėje. To laiko husarų uniformos buvo labai
puošnios: dvi eiles sagų ant krūtinės jungė baltos horizontalios virvutės, epoletai ir akselbantai, perpetinis dirželis per dešinįjį petį ir kardas
prie šono, o dar blizgantys pentinai prie aukštaaulių gerai nuvalytų
batų padarė pritrenkiantį įspūdį nieko apie tai nežinojusiems rusų karininkams. Jie pagalvojo radę kontrrevoliucijos lizdą.
Pirmas klausimas mano tėvams buvo visiškai netikėtas:
– Gdie skryvajete etovo generala?
Nieko negelbėjo tėtės aiškinimas, kad čia tikras brolis eilinio husaro uniforma jau daugiau kaip prieš 10 metų išvažiavęs į Kanadą.
Mus visus, didelius ir mažus, suvarė į vieną kambarį, pastatė du sargybinius ir pradėjo kratą. Tuoj pat iš svirno atvarė ir dėdę Kostą, lygino
jį su rastomis nuotraukomis ir vis reikalavo išduoti „generolą“. Kada
jie jau ruošėsi varyti pas štabo viršininkus visą šeimą, tėtė dar kartą
kreipėsi į karininkus, siūlydamas iškviesti bet kuriuos kaimynus, kurie viso šito nežinodami, galėtų patvirtinti ar paneigti tėtės, mamos
ir dėdės Kosto parodymus apie kariškį nuotraukoje. O gal geriausiai
paveikė tėtės žodžiai:
– Kak na vas budiet smotriet vaše načialstvo, kogda vyjasnica, čto
ja govoriu pravdu?
Tada karininkai pasiuntė kareivius atvesti du kaimynus. Šie netrukus pristatė Joną Zdanį ir Juozą Babinską. Kai atvestieji atskirai
klausinėjami davė vienodus parodymus ir tuo pačiu patvirtino namiš-
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kių aiškinimą dėl „generolo“, pirmiausia išsiuntė į darbą kareivius,
o patys dar ilgai žiūrinėjo nuotraukas ir stebėjosi uniforma.
Nuo šio „susipažinimo“ jie gana dažnai lankydavosi mūsų namuose, neva, norėdami atsigerti pieno. Po keleto apsilankymų pradėjo
aiškinti, kad dabar dar ne viskas sutvarkyta, bet per Kalėdas (Roždestvo) alų gersią Berlyne, o visa Europa žengs ,,... v obščem stroju
s Sovietskim sojuzom“.
Aš sugrįžau iš Marijampolės pasibaigus mokslo metams, jau po
„generolo“ paieškų, ir mane pamatę minėti karininkai tėtei ėmė aiškinti, kad aš jau visiškai tinku žygiui į Berlyną. Po kelių dienų vokiečiai įsiveržė į Lietuvą – prasidėjo Antrasis pasaulinis karas. Kur dingo
ta „šaunioji“ trijulė ir visa jos kariauna, taip ir neteko pamatyti. O ir
alus Berlyne liko neišgertas.
Liko liūdni prisiminimai ir iš paskutinių dienų Marijampolėje
(mokslo metams pasibaigus). Laukiau atvažiuojant tėtės. Susisiekimas
su namais buvo įmanomas tik vežimu. Ar neturėdamas ką veikti, ar
nerimdamas dėl sklindančių gandų, vakarais nueidavau į šalia buvusį
miesto sodą-parką. Antrą ar trečią vakarą prie manęs priėjo du vyrai
odinėm striukėm ir kepurėm, kurie pareiškė, kad aš esu trumpam sulaikytas išsiaiškinimui. Nusivedė į Kauno gatvėje (už Rygiškių Jono
gimnazijos) buvusį nedidelį mūrinį namelį. Ten būta kažkokios čekistų
būstinės. Mane išlaikė visą naktį. Klausinėjo apie klasės draugus, kurie
iš jų kalba prieš tarybų valdžią, kokią skaito pogrindinę spaudą ir kas
ją duodavęs skaityti. O mano net dokumentų neklausė, nors aš jų ir
neturėjau, bet pavardę ir vardą žinojo. Visą laiką kreipdavosi į mane
tik vardu. Aš jiems aiškinau, kad esu pirmus metus tokiame dideliame
mieste, tad draugų, su kuriais būčiau galėjęs bendrauti, neturėjau, o, be
to, mūsų klasėje mokėsi visos gimnazijos komsorgas Grincevičius, ir
jis tikrai galėtų daugiau papasakoti negu aš. Net ir „Bezmėno“ sakiau
nesu matęs akyse, o ką bekalbėti apie skaitymą. Atseit, manimi kaip
naujoku niekas nepasitikėjęs ir jokios pogrindžio spaudos nesu matęs.
Jau visiškai prašvitus davė pasirašyti pasižadėjimą, kad apie sulaikymą ir apklausinėjimą nesakysiu niekam, net savo tėvams. Ir įspėjo,
kad jei kam nors papasakosiu apie šios nakties įvykius, būsiu nuteistas
liaudies teismo kalėti, berods, trejiems ar penkeriems metams.
Mokytojų seminarijoje
Pirmieji vokiečių kareiviai 1941 m. birželio 22 d. teigė, kad Sibiro grėsmės jau nebėra, bet džiūgauti taip pat nebuvo ko. Po Birželio
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23 d. lietuvių sukilimo Kaune buvo sudaryta laikinoji Lietuvos vyriausybė, kuriai vadovavo Ambrazevičius. Vokiečiai netrukus paskelbė,
kad Ambrazevičiaus vyriausybė paleidžiama, o kraštą valdys Berlyno
statytinis Rentelnas, tik jo tarėjai galėsią būti lietuviai. Vienas iš tokių
„tarėjų“ buvo generolas Kubiliūnas.
Didžiausias nusikaltimas buvo padarytas vokiečių okupacijos
pradžioje: liepos ir rugpjūčio mėnesiais Marijampolėje buvo sušaudyta apie 12 000 žydų, (6000 J. S.), o prie Orijos ežero – daugiau nei šimtas įtariamųjų bendradarbiavimu su sovietais. Dar blogiau, kad prie
šio nelemto nusikaltimo prisidėjo lietuviai. Vargu ar kas nors galėtų
atsakyti, kas juos pastūmėjo tokiam nusikaltimui.
Prasidėjo nauji mokslo metai, nauji draugai ir naujos svajonės. Tai
nebuvo diplomų medžioklė, bet rimtos pastangos įgyti kuo daugiau
pedagogikos žinių ir važiuoti dirbti į tas mokyklas, kurios jau laukė
jaunų entuziastų.
Vidinė tvarka ir tarpusavio santykiai buvo kitokie nei gimnazijoje: draugiški santykiai ne tik tarp mokinių, bet ir tarp mokinių ir
mokytojų.
Mokytojų seminarija turėjo labai gerą chorą ir neblogą styginių
orkestrą, kuriam vadovavo didelis muzikos entuziastas mokytojas Gurevičius. Galiojo nerašyta taisyklė: mergaitės privalo išmokti skambinti pianinu, o berniukai — groti smuiku. Išimtis buvo padaryta tik
dviem berniukams: Kostui Kubilinskui ir Juozui Kulikauskui, nes jiedu net gamos nepagrodavo smuiku (mokytojas Gurevičius sakydavo,
kad griežia — dantimis, o muzikos instrumentais groja). Jau kitais metais Stasys Krapukaitis, Vladas Ciplijauskas, Jonas Statkevičius, Antanas Širvaitis, Vladas Žukauskas ir aš buvome priimti į seminarijos
orkestrą, o atidarant Marijampolės dramos teatrą, mes šešiese grojome
barkarolę, kurios autoriaus dabar neprisimenu.
Karo metų įtampą jautėme nuolat: tai žinios iš frontų rytuose ir
lietuviškojo pogrindžio spaudos naujienos. Kaip tik šiuo laiku suaktyvėjo Kostas Kubilinskas. Jo eilės buvo spausdinamos ne tik pogrindžio
leidinėliuose, bet ir periodinėje to laiko spaudoje.
Mano kelias paaiškėjo 1941/42 mokslo metais. Mokytojų seminarijos pirmojo kurso dvejose klasėse iš 60 mokinių buvome tik šešiolika
berniukų. Didelės tarpusavio draugystės nebuvo. Gal tai buvo net ne
draugystė, o paprasčiausia mokyklos rutina ir tarpusavio tolerancija. Tik apie Naujuosius metus susidarė nedidelės atskiros artimesnių
draugų grupelės, kurių susidarymui didžiausią įtaką turėjo gyvenamoji vieta mieste. Antakalnio gatvėje ir Vienybės skersgatvyje gyve-

PASIENIO ZONA

111

nome trise: Bronius Kriaučiūnas, Kostas Kubilinskas ir aš, nors Kubilinskas ne visuomet būdavo su mumis – jį dar siejo sena draugystė su
Anzelmu Matučiu ir Algiu Skinkiu. Jie buvo Marijampolės literatai,
dar tebetriną mokyklos suolus.
Aš labiausiai susižavėjau Kubilinsko eilėraščiu, parašytu vos vokiečiams išvijus bolševikus. Jį prisimenu iki šios dienos:
Lietuvos kariai
		
Kryžių žemė rami ir taikinga,
		
Smilko dūmus aukštyn kaminai...
		
Jei dažnai šičia šūviais pasninga
		
Ar mus blaško dalia viesulinga, –
		
Kalti mūsų pikti kaimynai!
Už trispalvėje gelstančius kviečius,
Už miškus, žalumynais gajus
Palydėjome jus kulkų spiečiais
Ir granatom aptaškėme jus.
		
Mūsų rankos paženklintos Vyčiais
		
Su trispalvės kuklia juostele,
		
Kai mes žengiame, linksta žilvičiai
		
Ir mergaitės pro langą seklyčios
		
Mums pamoja šviesia skarele.
Tarp didžiulių uolų mes mažyčiai
Gabalėliai gintaro šviesaus,
Bet šios rankos paženklintos Vyčiais
Nei pro vieną teriotoją gryčių,
Nei pro vieną šalia neprašaus.
		
Mes už tautą prie Baltijos marių,
		
Mes už tautą prie Neries krantų!
		
Rūstūs žengiame žodžio netarę
		
Ir negrįšim, kol laisvę nemarią
		
Jai parnešim iš priešų piktų.
Lietuvos tautinis pogrindis leido antivokiškus ir antirusiškus atsišaukimus, bet norinčių juos skaityti buvo žymiai daugiau. Tada Kubilinskas pasiūlė man juos dauginti. Jis turėjo rotatorių, šapirografą
ir dvi rašomąsias mašinėles. Tai labai mums pravertė. Vieną dieną
atspausdindavome matricas, o kitą dieną rotatoriumi atsišaukimus ir
straipsnius iš laikraštėlių. Sunku būdavo gauti popieriaus, tai ir mūsų
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tiražai tesiekdavo 30–50 egzempliorių. Saugumo sumetimais net
Kriaučiūnui apie tai nepasakodavome, nors tikėjome juo.
Vokiečių okupacinė valdžia nerimo. Buvo skelbiamos įvairios
mobilizacijos į transporto ir pagalbines karines tarnybas rytų fronte.
Tvyrojo nuolatinė grėsmė pakliūti į Reicho darbo tarnybos sąrašus ir
išvažiuoti į Vokietijos miestus bei kaimus, kurie tuo laiku jau buvo
pastoviai bombarduojami sąjungininkų aviacijos.
1943 metų pavasarį buvo šaukiami jaunuoliai į transporto tarnybą
rytų frontui. Kiekvienam ,,pašauktajam“ duodavo kartu su uniforma
ir butelį degtinės. Marijampolės gimnazijų, mokytojų seminarijos ir
amatų mokyklos mokiniai, protestuodami prieš žeminantį žmogaus
papirkimą degtine, surengė ekspromtu didelę demonstraciją. Prie kareivinių, kuriose buvo laikomi jaunuoliai, susirinko apie tris tūkstančius mokinių, iškėlė dvi trispalves vėliavas ir nužygiavo į miesto centrą. Tikslas – protesto mitingas prie apskrities komendantūros. Tačiau
apie kolonos žygiavimo kryptį buvo pranešta telefonu komendantūrai.
Žandarams į pagalbą atvyko du šarvuočiai, kurie užstojo eisenai kelią
ir apie dvidešimt žandarų, ginkluotų dviem kulkosvaidžiais automatais. Žandarai pareikalavo išsiskirstyti ir pradėjo šaudyti virš demonstrantų galvų. Kolona iširo ir jos dalyviai išsiskirstė.
Nuo šios nevykusios akcijos praėjo vos kelios dienos, kai į Mokytojų seminariją įsiveržę žandarai pareikalavo, kad visi susirinkusieji
paliktų patalpas, nes seminarija uždaroma. Gimnazijos ir amatų mokykla liko neuždaryta, bet buvo areštuoti mokytojai: Rygiškių Jono
gimnazijos direktorius Antanas Januševičius, mergaičių gimnazijos
direktorius Zigmas Masaitis, mokytojas Leonas Puskunigis (Rygiškių Jono gimnazija), Rygiškių Jono gimnazijos mokinių tėvų komiteto pirmininkas agronomas Jonas Budrys. Visus juos išvežė į Štuthofo
koncentracijos stovyklą. Po kelių dienų buvo areštuotas Marijampolės
ugniagesiams vadovavęs vyresn. ltn. Juozas Valenta ir kitais keliais
pristatytas į tą pačią stovyklą. Mūsų direktoriui pavyko išvengti arešto. Man šio žandarų išpuolio neteko matyti, nes tuo metu buvau išvežęs
į kaimą pogrindžio spaudą. Į Marijampolę grįžau tik daiktų parsivežti.
Pas tėvus gyvenau nežinioje: grėsė Reicho darbo tarnyba, gąsdino artėjantys raudonieji. Visi pajuto, kad Hitlerio kariauna prieš visą
pasaulį neatsilaikys. Į karą buvo įstojusi ir Amerika (JAV).
Rytų frontas grėsmingai artėjo. Suįžūlėjo raudonieji partizanai.
Lietuvai buvo ruošiama antroji bolševikinė okupacija. Tada atsargos
generolas Povilas Plechavičius kreipėsi į Lietuvos jaunimą, į visą tautą, kviesdamas ginklu pasipriešinti apsišaukėliams ,,išvaduotojams“.
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Taip buvo pradėta organizuoti Vietinė rinktinė. Mane dar paskatino
stoti rinktinėn Liubavo valsčiaus policijos viršininko Jarumbavičiaus
įspėjimas saugotis gestapo, nes jie buvo gavę vardinį užklausimą.
Į Marijampolės savanorių rinkimosi punktą išvažiavom trise: puskarininkiai Babinskas, Šalaševičius, ir aš.
Vietinėje rinktinėje
Mus visus paskyrė į 301-ojo bataliono pirmąją kuopą. Abu puskarininkiai buvo paskirti būrininkais, o aš – antrojo būrio eiliniu.
Prasidėjo karinis gyvenimas: rikiuotės, statutas ir sargybos. Pradžioje viskas atrodė labai grubu – ,,soldafoniška“, bet dienos bėgo,
apmokymas ėjo į pabaigą ir buvo ruošiama 301-ąjį batalioną išsiųsti
į Ašmenos apskritį. Ginkluotė nebuvo pati geriausia, nes prancūziškiems karabinams, kurie buvo gana praktiški ir lengvi, su dioptiniais
taikikliais, ir lengviesiems prancūziškos sistemos kulkosvaidžiams
trūko šovinių. Su tokiu kiekiu šovinių galima tik į sargybas eiti, bet
jokiu būdu nesivelti į kautynes. Trūko automatinių ginklų, granatų
ir lengvųjų minosvaidžių. Mūsų kuopa buvo gavusi tik du minosvaidžius, o automatų nebuvo nei vieno.
Staiga nelaukta naujiena: Vietinė rinktinė mokomojo bataliono
priedangoje organizuoja karo mokyklą, kuri ruoš karininkus būsimai
Lietuvos kariuomenei, nes daugumą senųjų karininkų sunaikino bolševikai. Man pasiūlė rašyti ataskaitą dėl pervedimo į 321-ąjį mokomąjį
batalioną. Buvau paskirtas į šio bataliono 2-ąją kuopą, pirmojo būrio
skyrininku. Gavau grandinio antpečius (labai trūko karininkų ir puskarininkių). Mūsų kuopą sudarė keturi būriai po keturiasdešimt žmonių. Buvo suformuotos tik dvi kuopos. Nors kiekvieną dieną didėjo
atvažiuojančių savanorių skaičius, tai bataliono suformuoti nepavyko,
nes nebuvo ne tik ginklų, bet ir uniformų. Neuniformuotų skaičius artėjo prie tūkstančio. Mokomąjį batalioną sudarė tik dvi kuopos. Mums
pakeitė milines (išdavė su tamsiai rudomis apykaklėmis), o ginkluotė
liko ta pati. Abi kuopos tęsė apmokymus, ėjo sargybas ir patruliavo
mieste, o savanoriai į mokomąjį batalioną buvo apgyvendinti atskiruose pastatuose ir net buvusiuose karininkų namuose.
Vadovybė pradėjo įtarinėti, o gal net tiksliai žinojo, kad vokiečiai
prieš Vietinę rinktinę kažką ruošia. Apmokyti trys batalionai buvo išsiųsti į numatytas dislokavimo vietas (Ašmeną, Švenčionis, Trakus).
Kuopos vadas paaiškino, kad mes galime tikėtis šunybių ir iš vokiečių
pusės, todėl jis mokyklos viršininko vardu siūlo, kad nors keli šimtai
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kursantų oficialiai pareikštų norą pereiti į 2-ąją ar net 3-iąją mokyklos
laidą. Juos galima būtų išleisti namo, kol paaiškės vokiečių užmačios.
Taip aš parašiau antrąją ataskaitą. Jau kitą dieną išvažiavau namo,
o praėjus dviem paroms nuo ataskaitos įteikimo, Vietinės rinktinės
daliniai buvo apsupti vokiečių kariuomenės ir tankų, nuginkluoti ir išvežti į Vokietiją kaip papildymai liuftvafei (priešlėktuvinei gynybai).
Buvo ir aukų. Vienas iš pirmųjų krito mūsų kuopos raštvedys, kurį
vokiečiai užtiko deginant dokumentus ir sąrašus, bet tikslių žinių apie
tai nėra.
Ir vėl slinko neramios dienos tėvų namuose. Grėsmę kėlė tiek naciai, tiek bolševikai.
Ir vėl raudonieji
Frontas slinko vis artyn ir artyn. Net dienos metu buvo girdima
artilerijos kanonada. Vokiečiai nesitraukė masiškai, tai nebuvo panašu į panišką bėgimą. Tarp besitraukiančių kareivių buvo ir sužeistų,
sutvarstytų. Viena iš tokių mašinų, sustojusių prie mūsų namų po medžiais, užtruko daugiau nei valandą. Kareiviai nusiprausė ir pavalgė.
Vienas iš šių kareivių buvo labai šnekus. Įtikinėjo, kad atėję bolševikai
bus negailestingi ir dauguma gyventojų atsidurs lageriuose ir Sibire.
Siūlė ir mums važiuoti kartu su jais. Kareivis pasakojo, kad jis gimė
Kelno mieste, bet apie saviškius jokios žinios neturįs. Tai buvo rugpjūčio 1-oji (1944 m.). Šią datą įsiminiau dėl to, kad tą pačią dieną
pas mus užsuko Vitas Murauskas iš Komenkos kaimo (mokėmės kartu
mokytojų seminarijoje). Jis siūlė kartu su juo ir jo broliu Petru rugpjūčio 2-ąją trauktis į Vakarus. Vitas tvirtino, kad, atėjus bolševikams,
bus ypač blogai jaunimui. Aš, motinos ašarų paveiktas, nutariau likti
Lietuvoje. Tai, turbūt, būtų buvęs paskutinis atsisveikinimas su savaisiais ir savo kraštu. Be to, toks pavėluotas bėgimas, traukimasis iš pafrontės, taip pat nieko gero nežadėjo. Tuo metu ore siautėjo bolševikų
aviacija.
Po kiek laiko sužinojau, kad abu broliai Murauskai laimingai pasiekė Vakarų Vokietiją ir ten tęsė mokslus, o pas mus rugpjūčio 3-iąją
apie pietus pasirodė pirmieji du rusų kareiviai su vienu šautuvu. Mūsų
šeima lindėjo tranšėjinėje dengtoje slėptuvėje. Tik aš su tėte sėdėjome
prie slėptuvės angos. Kareiviams priartėjus prie mūsų, tėtė paklausė,
kodėl jiedu turi tik vieną šautuvą. Vyresnysis (amžiumi) atsakė, kad
žvalgai ilgai negyvena fronte, taigi vienam iš jų žuvus, antras liks su
ginklu. Jie mūsų palikti neskubėjo, matyt, įdomu jiems buvo sužinoti
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apie mūsų gyvenimą, o mus domino, ką atneš naujieji ,,išvaduotojai“.
Vyresnysis buvo maršalo Žukovo garbintojas. Jis buvo įsitikinęs, kad
Žukovas po karo naikins kolchozus ir gyvenimas visiškai pasikeis. Tuo
tarpu jaunesnysis šaipėsi ir sakė, jog netiki jokiais pažadais ir klausė
vyresnįjį, kodėl Žukovas nieko nedaro dabar, kol jo rankose didžiulė
karinė galia, o leidžia marinti savus žmones šiaurės tremtyje ir visos
Sąjungos lageriuose. Jis tvirtino, kad buvo užpoliarėje ir visa tai matė
savo akimis. Matyt, už savo atvirumą ir buvo išsiųstas į frontą. Vyresnysis mėgino nuginčyti jaunesnįjį. Jo manymu, lageriuose ir tremtyje
yra tik nedidelė liaudies priešų dalis, o dauguma jų nuteista kalėti už
saują grūdų, kurią paėmę, kad jų vaikai nemirtų nuo bado. Nei tėtė,
nei aš nepatikėjome, kad žmonės galėjo būti kalinami už kišenėje nešamus grūdus, manėme, kad tai mechanizatoriai, vogę žymiai didesniais kiekiais. Žinoma, mes savo abejonių ar prieštaravimų nepasakėme jaunam kareivėliui, bet jo žodžius patvirtino pafrontės zonoje
pasirodžiusios duoneliautojos (kartais net nuo Uralo), kurios su 2–3
vaikais pamėklėmis ėjo per vienkiemius ir maldavo nors juodos duonos gabaliuko... Bet tai vyko praėjus mėnesiui ar daugiau nuo pirmųjų
,,išlaisvintojų“ pasirodymo.
Mes buvome evakuoti iš savo namų, nes nuo rugpjūčio 3-osios
iki spalio 21 d. ten vyko mūšiai: vokiečiai buvo apsikasę kairiajame
Šešupės krante. O elgetos vis ėjo ir ėjo. Ypač buvo gaila vaikų. Pagal
ūgį – 10–12 metų amžiaus vaikai, o pagal veido ir rankų odą, pagal
išsišovusius skruostų ir rankų kaulus atrodė kaip nukamuoti seneliai,
kurie šioje žemėje gyvena paskutines savo dienas. Tik akyse spindėjo
troškimas gyventi ir noras numalšinti alkį. Jų kalboje nebuvo žodžių
„nenoriu“ ar „neskanu“. Net išvalgę sriubos lėkštę ją iššluostydavo
plutele. Tų vaikų motinos sakė, kad atpratusiems nuo normalaus maisto kiekio vaikams negalima duoti daug valgyti, reikia nors 2–3 dienų,
kad skrandis prisitaikytų prie tokios gausybės maisto. Žmonės, kurie
domėjosi gyvenimu ,,plačioje tėvynėje“, bendraudami su elgetomis
turėjo progos apie tai sužinoti iš pirmų lūpų. Visos moterys kartojo tą
patį, bet kalbėjo tik rusiškai, todėl mūsų krašte ne visi galėjo nuoširdžiai pabendrauti, ne visi ir patikėjo tais pasakojimais.
Dar įdomiau buvo su dviem seserimis – tremtinėmis iš Kalvarijos
valsčiaus. Jos elgėsi tarsi užspiestas laukinis žvėrelis, kuris ne iki galo
suvokia, kur jis pateko. Dar ir dabar prisimenu jų akyse atsispindėjusį
siaubą ir nepasitikėjimą visais jų sutiktaisiais. Tai buvo baimė, begalinė baimė, tačiau mes, nepraėję jų keliais, tada nepajėgėme tos baimės
suprasti. O jos, matyt, buvo pabėgusios iš tremties ir bijojo, kad kas
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nors jų neišduotų, negrąžintų į mirtie spąstus. Kaimynai, kurie pažinojo jas anksčiau, sakė, kad Altajus jas padarė laukinukėmis, nors jos
nepasisakė, iš kur sugrįžo. Kažin, ar jos rado išsigelbėjimą Lietuvoje?
O gal jų kelias susidūrė su išdaviko keliu? Tada viskas turėjo baigtis
lageriu, o lageryje pokario metais mirtis visada buvo greta. Taip aš
pradėjau pažinti ,,plačiąją šalį“.
O Lietuvos gyventojai gyveno Atlanto chartijos pažadų viltimi ir
gandais, kurie dažnai buvo girdimi iš Vakarų radijo stočių. Karas dar
nesibaigė ir fronto linija driekėsi vakariniu Lietuvos pakraščiu.
Pirmieji mėnesiai po 1944 metų ,,išvadavimo“
1944 metų rugpjūčio 4 d. fronto kariuomenės karininkai pareikalavo, kad mes kuo greičiau pasitrauktume iš namų per 5–10 km, nes
buvo laukiama kautynių. Fronto įtvirtinimai ir apkasai buvo vos per
vieną kilometrą nutolę nuo tėviškės. Vakarop mes jau buvome Trakėnų
kaime pas savanorį Landžių. Atvažiavome pora arklių kinkytu vežimu. Mūsų turtas buvo patalynė, dvi karvės ir dvi kiaulės. Šeimoje buvome šeši žmonės: tėvai, trys broliai ir sesuo. Pas Landžių prieglobstį
rado keturios šeimos ir atsiskyrusi nuo savo šeimos jauna mergina iš
pasienio – Sakadolskaitė. Po savaitės, o gal truputį daugiau, persikėlėme į Palnyčios kaimą pas Emiliją Mazurkevičiūtę-Vaičiulienę, kurios
ūkyje jau porą metų gyveno mano dėdė Juozas Čižauskas su šeima.
Čia pirmiausia susipažinome su nauja bolševikinės kariuomenės rūšimi – ,,zagrad odriadais“. Pradžioje juos domino tik užnugaryje likę
vokiečių kareiviai ir savi dezertyrai, o po kelių dienų pradėjo gaudyti
jaunus vietos vyrus ir gabenti juos į mobilizacijos punktus. Daugelis
vyrų žinojo apie tai iš elgetaujančių rusių pasakojimų, tad pastebėję
du ar daugiau rusų kareivių, slėpdavosi. Tokia buvo pirmoji ,,mobilizacija“. Pirmąja auka tapo Šarkaičių kaimo Juozo Kajoko sūnus, šešiolikmetis Justinas. Jis buvo gana aukštas ir stambaus sudėjimo, tad
jokie prašymai ir kaimynų liudijimai nepadėjo. Jį be jokio apmokymo
perdavė kažkokiam daliniui, o tėvai jau po mėnesio gavo pranešimą
apie sūnaus mirtį.
Pradžioje slėpiausi Mazurkevičių daržinėje ant šieno. Gal tik vieną kartą teko lįsti palėpėn po šienu.
Kaip tik tuo metu į tėviškę atvažiavo Emilijos dėdė (motinos brolis) Bronius Leonavičius-Pušinis. Tai senas komunistas, iki
1940 m. gyvenęs Rusijoje. Jis buvo paskirtas Vilniaus miesto vykdomojo komiteto pirmininku ir ieškojo ,,kadrų“. Atėjusi dėdienė paklau-
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sė, ar nenorėčiau tokiu būdu išsigelbėti nuo fronto. Aš, žinoma, atsisakiau savanoriškai eiti į bolševikų tarnybą. Nuo tada ir persikėliau pas
kaimyną Brilių. Ten slapstėsi trys jo sūnūs ir du broliai Maziliauskai.
Aš buvau šeštas. Brilių vyrai šieno šalinėje buvo įsirengę gana erdvią
slėptuvę, kurioje ir prasislapsčiau iki spalio 21 dienos. Vokiečiai jau
buvo pasitraukę už Vištyčio ir Vėžainio aukštumų. Grįžę į Aguonį,
radome tik gyvenamąjį namą, o tvartai, klėtis ir kluonai buvo sudeginti. Rusų kariuomenės kaimuose irgi nebuvo. Tik Kvietkinės kaime
buvo užsilikusių apie 50 neaiškios paskirties ,,karinės technikos remontininkų“. Mes, slapstydamiesi Briliaus slėptuvėje, vakarais išlindę
pasimankštinti, matydavome tų kareivių siluetus priešingame ežerėlio
krante.
Pirmosios dienos Aguonyje buvo visiškai ramios. Rinkome javų likučius ir ruošėmės žiemai. Ugnis pasiglemžė trobesius, o rusų kareiviai
gaisravietėje rado dvi duobes, kuriose buvo paslėpti visi vertingi daiktai.
Buvome apiplėšti padegėliai. Tik gruodžio pradžioje, baigus kelių ir keliukų išminavimo darbus, buvo atliktas gyventojų surašymas.
1945 m. kovo 6 d. Marijampolės apskrities kariniame komisariate
privalėjau stoti komisavimui. Mano bendraamžiai Babinskai Sigitas ir
Kazys sugebėjo ,,pasijauninti“, o daugiau šaukiamųjų nebuvo. Vasario
pabaigoje man operavo dešinės rankos nykštį, todėl drąsiai važiavau į
šaukimo punktą, nes buvau tikras, kad grįšiu namo. Šaukimo punktas
iš tikro turėjo vadintis ėmimo punktu, nes čia užteko turėti abi rankas ir
kojas, o visa kita nei karininkų, nei gydytojų nedomino. Taigi aš buvau
,,mobilizuotas“ ir jau kitą dieną atsidūriau Kaune, Tilmanso gamyklos
salėje. Tai manęs nežavėjo: niekada negalvojau tapti Stalino kareiva.
Apsisprendimas buvo greitas ir aiškus: keli laiškai iš kariuomenės
į namus, kad būtų kuo gintis nuo valdininkų, jeigu jie manęs pasigestų.
O aš išėjęs atnešti vandens daugiau į Tilmanso salę negrįžau. Kovo 11
d. jau buvau namuose. Mano kelionė iš Kauno užtruko tris naktis, nes
dienos metu sustodavau nuošaliuose pamiškių vienkiemiuose. Viena
iš tokių sodybų buvo lakūno Gustaičio tėviškė. (Obelinės k. – J. S.)
Pradžioje atrodė viskas labai paprasta: baigsis karas, bus įgyvendinta Atlanto chartija, baigsis visos negandos, okupacija ir žmonių
baimė. Tačiau viskas pakrypo nelaukta linkme. Jau Jaltos konferencija
galėjo būti rimtu įspėjimu, kad nugalėtojai gali ,,užmiršti“ anksčiau
duotus iškilmingus pažadus apie tautų apsisprendimo teisę, o Potsdamo konferencija, vykusi 1945 m. liepos 17 d. – rugpjūčio 2 d., užgesino vis dar rusenusias daugelio žmonių viltis. Pabaltijo valstybės buvo
atiduotos Maskvai.
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Reikėjo parodyti pasauliui, kad Lietuva nesitaiksto su okupantais,
kad ji kovoja. Reikėjo prieš pasaulio tautas reabilituoti 1940 metų Lietuvos vyriausybę ir kariuomenę, kurios taip lengvai atidavė priešui
savo tėvynę. Buvo tikima, kad kovojančią tautą parems Vakarų demokratijos šalys – nors ginklais, kurių taip trūko pirmiesiems partizanų
būriams. Partizanai ginklavosi ginklais, kurie likdavo kautynių vietose
puolant raudoniesiems ir traukiantis ar ginantis rudiesiems. Blogiausia
buvo su vokiškais ginklais: jų šoviniai, pagulėję apkasuose ar kur nors
laukuose, buvo nepatikimi (sugedusios kapsulės), ir dėl to ne kartą susidūrus su įvairiais rusų okupaciniais daliniais, pasekmės buvo skaudžios ar net tragiškos.
Mūsų nemiškinguose valsčiuose buvo formuojami nedideli partizanų daliniai. Taip buvo Kalvarijos, Marijampolės, Sangrūdos, Liubavo ir Gražiškių valsčiuose. Pastarieji du labai nukentėjo nuo fronto
veiksmų. Frontas čia išsilaikė nuo rugpjūčio 3 d. iki spalio 20 d. Daugelio gyventojų sodybos buvo sunaikintos, žmonės gyveno žeminėse
arba įsirengė tvartuose sudegusiomis molio sienomis.
Mano slėptuvė taip pat buvo padaryta sudegusiame molio tvarte,
kuriame pasislėpdavau pasirodžius stribams arba pasieniečiams. Tai
buvo apie 30 cm dydžio plyšys, kuriame pasiversti ant šono neužteko
vietos. Pasieniečiai ir stribai ateidavo dažnai, bet darė tik tris kratas.
Mano laimei pusmetrinis šiaudų sluoksnis ant retai išdėliotų karčių,
tarnavęs kaip tvarto perdanga, stogas, okupantų visiškai nedomino.
Apie mano pabėgimą iš kariuomenės pirmas sužinojo tų dienų
artimiausias mano draugas Sigitas Babinskas. Pradžioje visas naujausias žinias gaudavau iš jo, bet vėliau Juozas Pakutis man davė suprasti,
kad jam gerai žinoma mano padėtis, o kai kurias naujienas jis pasiūlė perduoti be tarpininkų. Mes su Juozu susitikinėdavome prie mano
tėviškės buvusiame alksnyne. Tai buvo pirmosios žinios iš partizanų
pogrindžio. Mudu susitikdavome tik esant geram orui, o pasirodžius
sniegui, žinias turėjau gauti per tarpininką – Sigitą B.
Pirmieji iš Vakarų
1945 m. pabaigoje Juozas Pakutis pranešė, kad A apygardos,
Perkūno rinktinės, 4-osios kuopos (Suvalkijos būrio) vyrai buvo nudžiuginti pirmųjų pasiuntinių iš Vakarų apsilankymu. Apie tai gauta
informacija iš rinktinės vado Perkūno (būsimo Auksučio). Tai buvo
Patroklo ir Hektoro slapyvardžiais pasivadinę Zdanevičius ir Jonas
Deksnys. Zdanevičiaus tikroji pavardė buvo Brunius. Jis ruošdamasis
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pasilikti Lietuvoje, matyt, sąmoningai sakėsi partizanams bei ryšininkams esąs Zdanevičius, kad, kam nors įkliuvus į čekistų nagus, pastarieji gautų klaidingą informaciją. Sakė prieškariniais laikais turėjęs
inžinieriaus diplomą. Deksnys Hektoras nei savos, nei išgalvotos pavardės nesakė. Jį asmeniškai pažinojo Kazimieraitis. Jis mums turėjo
likti tik Hektoras, nors ryšininkams Lenkijoje buvo žinomas ir Atilos
slapyvardžiu. Jie, žinoma, niekuo ypatingu nenudžiugino, bet tai buvo
ženklas, kad galime būti išgirsti ir anapus ,,geležinės uždangos“. Jie
siūlė perorganizuoti partizaninę veiklą, sudaryti bendrą vadovybę.
Atvykėliai derėjosi su Kazimieraičiu.
Ši žinia nulėmė ir mano likimą: nusprendžiau, kad jau laikas įsijungti į aktyvų pasipriešinimą. Kaip tik tuo laiku buvo vykdoma partizanų dalinių reorganizacija. Ėjo šnektos, kad A apygarda bus vadinama Dainavos vardu, Perkūno rinktinė – Šarūno rinktine, (ji virto
Gedimino rinktine, o 4-oji kuopa (,,Suvalkijos būrys“) ir pasiliko 4-ąja
kuopa. Gavome pranešimą, kad iš Gedimino rinktinės dvi kuopos
(1-oji ir 4-oji) perduodamos Vytauto rinktinei, kuri priklausė Tauro
apygardai. Kalvarijos ir Liudvinavo valsčius taip pat perėmė Vytauto rinktinė (pagal buvusių apskričių ribas). Tai buvo 1-osios kuopos
vyrai, besibazuojantys Sūsninkų miške bei aplinkiniuose miškuose, ir
mes – 4-oji kuopa – Kalvarijos, Sangrūdos ir Liubavo valsčių. Nors
Dainavos apygardai turėjo priklausyti visa Lazdijų apskritis, tai mūsų
vyrai, gimę Sangrūdos valsčiuje, nutarė nuo mūsų nesitraukti ir likti
4-ojoje kuopoje, kuri priklausė Tauro apygardai. Rūdelės partizanai
pasiliko lyg ir be jokio pavaldumo. Tai Vilko-Čėplos būrys ir LinoŠiupšinsko grupė.
Tauro apygarda buvo netekusi beveik visos vadovybės ir kūrėsi naujai. Buvo sudarytos trys rinktinės: Marijampolės–Prienų plote,
įskaitant nemažą dalį Kauno prieigų, Geležinio Vilko rinktinė, pietų
kryptimi – Vytauto rinktinė, siekusi pietines Vilkaviškio prieigas ir
visą teritoriją, buvusią kairėje plento Marijampolė-Vilkaviškis pusėje
iki Lazdijų apskrities pietryčiuose, Žalgirio rinktinės teritorija užėmė
visą šiaurinę Suvalkijos dalį. Mūsų kuopos kaimynai kairiajame Šešupės krante (Liubavo valsčiaus ribose) buvo Vytauto rinktinės 2-oji
kuopa, vadovaujama Vyčio-Leonavičiaus. Ji veikė dalyje Liubavo
valsčiaus, Gražižkėse, Bartninkuose, Alksninėje, Vištytyje, Pajevonyje ir kitose vietovėse į pietus nuo Vilkaviškio.
Tauro apygardoje skaitlingiausia buvo Geležinio Vilko rinktinė
– du šimtai aktyvių kovotojų, gana gerai ginkluotų, ir nemažas rezervistų skaičius.
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Mažiausia pažinome Žalgirio rinktinę ir jos vyrus. Apie juos šį bei
tą nugirsdavome iš 2-osios kuopos kovotojų arba iš Vytauto rinktinės
vadovybės. Kai kurie žalgiriečiai buvo žinomi tik iš slapyvardžių, nes
jie kėlė neapykantą stribams ir jų talkininkams. Geriausia buvo žinomas Drąsuolis Šturmas. Daugelis mūsų kuopos vyrų buvo įsitikinę,
kad žalgiriečiai labai gerai apsiginklavę, nes po permainingų mūšių
Rytprūsių prieigose, 1944 metų pabaigoje vykusių kautynių laukuose,
buvo likusių daug ginklų ir amunicijos. Iš ten ir mes papildydavome
savo atsargas.
Vytauto rinktinė buvo labai gerai žinoma, ypač vietovėse, kuriose ji veikė. Rinktinė nebuvo didelė, nes neturėjome miškų, kurie daugelyje Lietuvos vietų saugojo ir slėpė partizanus. Prieš mūsų kuopos
prijungimą rinktinėje buvo tik apie 40 žmonių, o mūsų kuopoje – apie
30 aktyvių kovotojų. Mūsų teritorijoje nebuvo nei miškų, nei pelkynų,
o mes slėpėmės Vižainio aukštumų kalneliuose, nusidriekusiuose nuo
Liubavo Kalvarijos Lazdijų link. Daugiausia mums išsilaikyti padėjo
puikūs, nuoširdūs ir pasišventę žmonės. Pas juos buvo mūsų slėptuvės,
iš jų gaudavome reikiamų žinių ir visokį aprūpinimą, tik jie buvo mūsų
atrama toje nelygioje kovoje.
1946 m. sausio 6 d. (per Trijų Karalių šventę) jau buvau dalinio
kovotojas Kovo slapyvardžiu ir paskirtas 3-iojo būrio vadu. Pirmosios
kautynės su Kalvarijos stribais įvyko sausio 11 d. tarp Menkupių ir
Gulbiniškių kaimų. Kautynėse žuvo du stribai, iš mūsų niekas nenukentėjo.
Po poros dienų gavome žinią, kad į Kalvarijos ir Mockų pasienio kariuomenės rezervines įgulas atvežti kariuomenės papildymai,
sustiprintos Liubavo, Pašešupio, Reketijos, Salaperaugio, Sangrūdos,
Rudaminos ir Lazdijų pasienio užkardos. Tik iš Marijampolės į pasienį
išvažiavo apie 20 sunkvežimių kariuomenės, o papildymai į Lazdijus,
Rudaminą ir Sangrūdą buvo išsiųsti iš Alytaus. Nemaža dalis kariuomenės, kurią siuntė Marijampolė, buvo palikta Kalvarijoje. Tai nieko
gero nežadėjo.
Į Lenkiją
Dėl tokio čekistų antplūdžio mūsų kuopa nusprendė nors dešimtį
kovotojų išsiųsti į Lenkiją, kad likusieji mažomis grupėmis galėtų laisvai sutilpti turėtose slėptuvėse, o galimų susidūrimų metu būtų mažesnis aukų skaičius. Į ,,komandiruojamųjų“ būrį patekau ir aš. Užduotis
pirmą kartą einantiems į Lenkiją: įsikurti! Įsikurti – ypatingas žodis:
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tai oficialių dokumentų įsigijimas, gyvenamos vietos susiradimas (padedant draugams) Punsko ir Krasnavo valsčiuose (gminose) ir pastovaus tarpusavio ryšio nustatymas-sudarymas.
Pagrindinis dokumentas Lenkijoje – tai gimimo metrikų išrašai iš
Punsko parapijos archyvo. Vietos lietuviai, vokiečių okupacijos metais išsikėlę gyventi į Lietuvą, sudarė galimybę pasinaudoti jų likusiais
dokumentais. Kiekvienas kaimas žinojo savo išvažiavusiuosius, todėl
vietos gyventojai ir parūpindavo tokius metrikų išrašus. Aš gavau
Vincento Stankevičiaus išrašą, taigi vadinausi Vincenty Stankievič
(visų vardai ir pavardės Lenkijoje buvo sulenkinamos). Man metrikus
parūpino Cirušių šeima iš Kampuočių kaimo (tėvai, du sūnūs, trys dukros ir marti).
Pastaba. Apsilankęs Kampuočiuose po 43 metų sužinojau, kad Cirušių tėvai ir vyresnysis sūnus mirė, jaunesnysis ir dvi seserys gyvena
Kanadoje, o namuose likusi vyresniojo sūnaus žmona našlė su dukra.
Trečioji Cirušytė ištekėjusi ir gyvena netoli Punsko, o jos dukra dirba
Punsko valgyklos bufete.
Buvau apgyvendintas pas lenkų tautybės gyventoją – ūkininką
Grafinią ir per Cirušius turėjau nuolatinį ryšį su broliais Rutkauskais
(Apuoku – Bonifacu ir Sakalu – Algiu). Punsko valsčiuje buvo apsigyvenę ir nuolatiniai mūsų ryšininkai Erelis – Antanas Sniževičius ir
Meška – Kostas Kubilius) ryšiui su Vakarais (šiuo ryšiu buvo susidomėta nuo 1945 metų, o iš Vakarų pasiekus Hektorui ir Patroklui
Lietuvą, jis gavo ypatingą reikšmę.
Taip prasidėjo lyg ir ramus kaimo gyvenimas. Visi turintys dokumentus nesislapstėme ir talkinome žiemos darbuose tiems ūkininkams, pas kuriuos gyvenome. Dažniausia tekdavo prižiūrėti gyvulius
– šerti, girdyti ir kergti. Tik pas retą ūkininką buvo užsilikusių nekultų
javų, tad darbo būdavo kelioms dienoms.
Išbuvus Lenkijoje mėnesį laiko, vieno vakarinio gyvulių šėrimo
metu mane sulaikė du lenkų partizanai, tuo metu slėpęsi daržinėje.
Abu vilkėjo tipiškais vietinių gyventojų nešiojamais kailiniais, kurių
apačia, rankogaliai ir pakraštys su kilpomis buvo apsiūti kailio juosta,
žieminės kepurės be ženklų, tik ties prasegtomis kailinių apykaklėmis
buvo matyti senas Lenkijos kariuomenės uniformas. Pradžioje mums
nelengva buvo susikalbėti, bet naudodamiesi lenkų-rusų kalbų kratiniu ir gestais, supratome vieni kitus. Pagrindinis jų reikalavimas buvo
(visiems Lietuvos partizanams, atsidūrusiems Lenkijoje) – neimti ir
nereikalauti iš lenkų ūkininkų maisto bei drabužių, o apsigyventi pas
juos tik tarpusavio susitarimo pagrindu. Man asmeniškai jokių preten-
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zijų jie nereiškė, nes žinojo, kaip aš čia pakliuvau. Šeimininkei lenkei
apie įvykusį susitikimą nieko nesakiau, ji taip pat jokių užuominų nedarė, nors buvau įsitikinęs, kad ,,susitikimą“ ji surengė.
Kitas lenkų partizanus dominęs klausimas – Lietuvos partizaninio
judėjimo perspektyvos ir veikimo galimybės. Jie papasakojo apie savų
struktūrų pertvarkymą, apie būtinumą keisti taktiką ir domėjosi, ar
Lietuvos išeivija nebando sudaryti Vakaruose emigracinės vyriausybės. Jiems pasakiau, kad po Jaltos ir Potsdamo išdavystės vargu ar
galima tikėtis vyriausybės sudarymo emigracijoje, bet pabrėžiau, kad
Lietuvos partizanai palaiko glaudžius ryšius su lietuviais, gyvenančiais Europoje ir už Atlanto bei su Vakarų šalyse likusiais Lietuvos
diplomatais. Nors aš tuo metu nedaug ką žinojau apie prasidedantį ryšį
su Vakarais, tai reikėjo įtikinti Lenkijos partizanus, kad mes ne vieni ir
tikime savo tautos ateitimi.
Baigdami pokalbį jie pasakė, kad Londone įkurta Lenkijos vyriausybė savo tautiečiais geriau rūpinasi negu Vakaruose esantys Lietuvos
politikai. Mikolaičikas nurodęs, kad lenkai privalo baigti aktyvų ginkluotą pasipriešinimą ir surasti naujas pasipriešinimo formas nenaudojant ginklų, nes reikia išsaugoti žmones ateičiai. Todėl dabar vieni
legalizuojasi oficialiai, o kiti, nepasitikintys komunistine valdžia, bando įsigyti fiktyvius dokumentus, kurie užtikrintų tam tikrą saugumo
laipsnį ir tuo pačiu leistų suaktyvinti neginkluotą pasipriešinimą komunistinei sistemai.
– Jūsų, – sakė lenkai, – yra dešimt kartų mažiau negu mūsų, bet
jūsų diplomatai nesirūpina patausoti žmones ateičiai.
Lenkijoje – Suvalkų vaivadijoje – buvo vienas nemažo dalinio vadas, kuris nepakluso emigracinės vyriausybės nurodymams ir draudė
legalizuotis jam pavaldiems partizanams. Kadangi jis tokios teisė neturėjo, tai buvo partizanų areštuotas ir perduotas vaivadijos valdžiai,
o ši jį nuteisė mirties bausmei. Bausmė įvykdyta Suvalkuose. Jis turėjo
teisę slapstytis pats, bet negalėjo daryti poveikio kitiems.
Man tai atrodė siaubingai. Tai kažkoks inkvizicijos laikų susidorojimas su žmogumi, kuris nėra nei priešas, nei išdavikas, o tik nepaklusęs emigracijos duotiems nurodymams ir toliau norėjęs tęsti kovą
prieš savo šalies pavergėjus (apie tai man teko sužinoti anksčiau iš
vietinių gyventojų).
Apie šį mano susitikimą su lenkų partizanais papasakojau broliams Rutkauskams. Dėl pirmo klausimo, liečiančio lenkų kilmės gyventojus, problemų nebuvo, nes niekas lenkų neskriaudė, ir nesiruošė
skriausti, o dėl partizaninio judėjimo tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje jie
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patarė daugiau niekam nepasakoti, nes galiu būti įtartas kaip žmogus,
atėjęs partizanauti tik dėl to, kad Lietuvos partizanai būtų sunaikinti.
Aš ir pats tai suvokiau, todėl šiuo klausimu daugiau su niekuo nekalbėjau, bet Lietuvon sugrįžęs savo kuopos vadą ,,Ožį“ apie tai informavau.
Širdyje Mikolaičiką laikiau ištižėliu, kapituliantu, o ,,Patroklą“
ir ,,Herkulį“ – mūsų tautos didvyriais. Juk jie, ištrūkę iš bolševikinio
maro žabangų ir gyvendami tarp laisvų žmonių, ryžosi prasiskverbti
pro ,,geležinę uždangą“ į savo tėvų žemę ir iš čia nunešti merdinčios
tautos šauksmą ir aimanas apkurtusiam Vakarų pasauliui.
Buvusio savo mokytojo Viktoro Katiliaus dėka pamilęs antikinę
literatūrą, bandžiau rasti ryšį su pokario dienų kasdienybe. Lietuvos
istorija persipina su senovės Graikijos literatūros herojų istorija... Mitai ir realybė. Argi tai ne romantika? Juk Lietuvos padavimuose randame romėnų vardus, o dabar į mūsų kasdienybę įsipynė ir graikiški.
Ir tai ne legenda, o mūsų istorija. Tai buvo jaunystės entuziazmas ir
noras veržtis į tiesą. Nors gyvenimas turi savo dėsnius, tai tie dėsniai
atrodo kitaip, kai tau tik dvidešimt metų.
Mes visi trys, gyvenę Kampuočių kaime, gavome šaukimus atvykti į Suvalkų vaivadijos karinį komisariatą sveikatą patikrinti. Buvo
vasario pabaiga. Nutarėme važiuoti. Broliai Rutkauskai gavo roges su
gana geru arkliu ir mes išvažiavome. Lenkų kalbos nemokėjome nei
vienas, tik aš, nors ir sunkokai, susikalbėdavau rusų-lenkų kalbų kratiniu. Dėl to sutarėme, kad komisariate būsiu vertėju abiems broliams
Rutkauskams.
Atvažiavę į aikštelę prie komisariato, pašėrėme arklį ir, jį pririšę,
nuėjome užsiimti eilę. Ten jau buvo apie dešimt jaunų vyrų. Iš mūsų
pirmas į eilę stojo Algis ,,Sakalas“, po jo aš ir paskutinis – Bonifacas
,,Apuokas“.
Komisijos vadovas – karininkas, pamatęs iš dokumentų, kad Rutkauskas Algis yra lietuvis, paklausė, ar šis norįs tarnauti Lenkijos kariuomenėje. Algis supratęs, kad jo klausiama: ,,ar tarnavęs Lenkijos
kariuomenėje“ ir, nelaukdamas mano paaiškinimo, atsakė:
– Ne!
Prasidėjo mums nelauktas ir nemalonus spektaklis: gulėjusius ant
stalo dokumentus karininkas nužėrė ant grindų ir suriko:
– Išeik!
Tik man paaiškinus, kad Algis Rutkauskas labai norįs tarnauti Lenkijos kariuomenėje, kaip ir mudu su jo broliu Bonifacu, ir dėl to visi trys
atvažiavome patikrinti sveikatos, tik, gaila, Algis, nesupratęs klausimo,
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savo neteisingu atsakymu suklaidinęs komisiją. Tada karininkui praėjo
pyktis ir abu su Algiu surinko ant grindų pažertus popierius. Jis net atsiprašė, bet toliau kalbėdamas pabrėžė, kad lietuviai įrodys savo lojalumą
tik tada, kai pilnai ir tiksliai vykdys komisariato nurodymus.
Po komisijos mums pranešė, kad tinkame karinei tarnybai ir galime grįžti namo iki kito šaukimo. Šaukimas karinei tarnybai buvo įteikiamas praėjus mėnesiui po komisijos patikrinimo.
Ir vėl už ginklo
Gal po mėnesio gavome naujus šaukimus. 1946 m. balandžio 1 d.
abu broliai Rutkauskai ir aš turėjome vykti į Suvalkų komisariatą –
tarnybai Lenkijos kariuomenėje. Tai buvo kryžkelė: Lenkija – Lietuva.
Mes pasirinkome pastarąją. Iš kovo 31 d. į balandžio 1 d. mes, penki
vyrai (broliai Rutkauskai, Aleksas Keleris-Neimonas ir aš, o penktojo
neprisimenu), ginkluoti dviem kulkosvaidžiais ir vienu automatu, rankinėmis ir prieštankinėmis granatomis, patraukėme į Lietuvą.
Mažas susišaudymas įvyko su Lenkijos pasieniečiais, bet po pirmųjų šūvių, nutilo. Valstybinę sieną perėjome sėkmingai, tik trijų kilometrų pasienio zonoje susidūrėme su pasieniečių patruliu. Šis patrulis,
kaip ir lenkų „kopai“ (pasieniečiai), po kelių serijų nutilo, bet mums
nutolus apie kilometrą, vėl pasigirdo keletas atskirų šūvių. Pėdsakus
užmaskavome gerai, bet pirmąją dieną į slėptuvę nėjome, o prasėdėjome Trakėnų miškelyje. Balandis dar nelepino šiluma, ir diena atrodė
labai ilga.
Lietuvoje jau balandžio mėnesį pradėjome statyti naujas slėptuves. Išsiskirstėme po 5–6 žmones ir kiekviena tokia grupelė privalėjo
įrengti bent dvi slėptuves, bet buvo tokių, kurie įrengė po tris ar net
keturias. Mūsų penketukas įsirengė vieną slėptuvę Aguonių kaimo Šešupės paupyje Petro Vincevičiaus lauke. Ją pavadinome Oaze, antra,
Kurortas, buvo įrengta Tabarauskų kaime Vinco Čižausko lauke ant
Raudonės upelio šlaito, trečia Pasienyje – Palnyčios kaime, nedideliame alksnynėlyje, Grebliko lauke ir ketvirta – Sala (dviem žmonėms)
– Kasauskų kaimo krūmokšniuose, Vinco Kajoko lauke. Sala galėjo
būti panaudota tik kritiškiausiu atveju, nes ji buvo mūsų kuopos pagrindinio ryšininko žinioje. Dar vieną slėptuvę įsirengėme prisidėjus
prie mūsų Ateičiai ir Sakalui. Ši slėptuvė – Troja – buvo įrengta karo
suniokotos sodybos molinio tvarto liekanose Tribarčių kaime, Liubavo
valsčiuje, Juozo Kajoko sodybvietėje. Vėliau ją vadindavome ir Palangos vardu. Globojo Andziulių šeima.
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Kas lankėsi slėptuvėje?
1946 m. gegužės antroje pusėje vėl susirinko visi Lietuvoje kovojantys vyrai iš mūsų 4-osios kuopos. Susirinkome Kalvarijos valsčiaus
Trakėnų kaime prie „Sodo“ slėptuvės (Štreimikio sodyboje). Visi
buvo patenkinti pavykusiu slėptuvių įrengimu naujose vietose. Tik
vienas Dobilas buvo nukabinęs nosį. Pastebėjome, kad jis kažką tyliai
pasakoja savo broliui Adolfui-Ožiui. Kai prašneko Ožys, suvokėme ir
Dobilo nuotaiką. Jie – Valentai – turėjo nuo partizanavimo pradžios
prie tėviškės nedidelę slėptuvę ir jau gana seniai ten nesilankė. Ir štai
Dobilas kartą praeidamas tomis vietomis, kur išgyveno pirmąsias okupacijos dienas, sugalvojo žvilgterėti į senąją slėptuvę. Įlindęs vidun ir
uždegęs šviesą suprato, kad slėptuvėje kažkas pabuvojo: ant lentynų
buvę daiktai buvo liesti ir apžiūrinėti (rodė aiškios žymės ant dulkėtų
paviršių), bet iš slėptuvės niekas nebuvo paimta. Iš Lietuvoje gyvenusių asmenų šią slėptuvę žinojo Basanavičius ir Gegutė, bet jie teigė,
kad niekada ten nesilankė. Liko tik du variantai: arba slėptuvę atsitiktinai užtiko čekistai ir dabar gali surengti pasalas, arba yra atėję vyrai
iš Lenkijos, tarp kurių buvo du žinantys slėptuvę, bet tada dar vienas
galvosūkis: kur tie vyrai dingo? Juk niekas iš vietinių ryšininkų nematė grįžusių iš Lenkijos. Tik po poros dienų gavome žinią iš Žebenkšties
– mūsų ryšininko Vinco Kajoko – kad sieną į Lietuvą perėjo keturiese:
du mūsų kuopos vyrai – Erelis (Sniževičius) ir Meška (K. Kubilius)
– o su jais atvyko du vyrai iš Vakarų: Daunoras ir Lokys. Tik vėliau
paaiškėjo, kad Daunoras, tai tas pats Hektoras, kuris 1945 m. pabaigoje pirmą kartą lankėsi Lietuvoje ir buvo susitikęs su A (Dainavos)
apygardos vadu Kazimieraičiu ir kitais vadovais, o antrasis (Lokys)
lankosi pirmą kartą (tai buvo Jonas Deksnys ir Vytautas StanevičiusStaneika, kurių pavardes sužinojau po 1961 metų).
Po šios žinios įvykiai pasipylė kaip iš gausybės rago, o blogiausia,
kad jie mums nieko gero nežadėjo. Bet tada mes visi buvome jauni, kupini optimizmo, gal kiek pramuštgalviški ir svarbiausias mūsų kovos
tikslas buvo aiškus: tik laisva Lietuva ir jos žmonės.
Justinas Sajauskas (g. 1944 m. Kalvarijoje) – rašytojas, muziejininkas.
Mokėsi Biriulkoje (Rusija), Marijampolėje ir Vilniuje. Baigęs Vilniaus valstybinį universitetą, dirbo įvairius darbus Marijampolėje. Nuo 2000-ųjų – Marijampolės Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejaus direktorius. Lietuvos
rašytojų sąjungos narys. Apie pokarį Lietuvoje parašė straipsnių ir knygas
Suvalkijos geografija (2001), Užkritę lapai (2007), Žinau tavo vardą (2009),
Neužmirštami Suvalkijos vardai (2014), Ištark mano vardą (su A. Vilutiene,
1999), Marijampolė: partizaninis karas (su Stanislovu Sajausku, 2012).
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Kostas Kubilius

PRISIMINIMAI1
Spaudai parengė Justinas Sajauskas
1947 m. rugsėjo 1 d. iš Lenkijos į Marijampolės NKGB būstinę
(Vytauto 26), vadinamą Bagdono namu, buvo atvežti: Antanas Pakruopis-Pelėda, gimęs Navinykų kaime, Sangrūdos valsčiuje, Lazdijų apskr. 1911 (10?), mirė Kaune operacijos metu 1960 m. (po kalinimo), Gediminas Lastauskas-Garnys, gimė 1923 m. (ar 1924 m.?)
Rūdnykų km., Sangrūdos valsč., Lazdijų apskr., mirė 1993 (?), Julius
Nevulis-Ožys, gimė 1922 m. Būdnykų km., Sangrūdos valsč., Lazdijų
apskr., Albinas Kliukinskas-Maželis, gimęs Šilinų ar Mockavos kaime,
Sangrūdos valsč., Lazdijų apskr. (jis ir jo brolis Alfonsas Kliukinskas
mirė mūsų laikais), Vincas Kibildis-Kardas, gimęs apie Merkinę, tarnavo Lietuvos pasienio policijoje, Linkavo bare. Buvo smarkus vyrukas, dzūkas, tolimesnis jo likimas nežinomas, ir aš, Kostas KubiliusMeška.

1

Partizanas Kostas Kubilius-Meška gimė 1921 m. Lazdijų apskr. Sangrūdos valsč. Zovados
kaime. Ūkininkavo. Prasidėjus antrajai sovietų okupacijai, 1945 m. įstojo į Adolfo Valentos-Ožio partizanų būrį, kuris, 1945-08-15 d. įkūrus partizanų Tauro apygardą, tapo tos
apygardos 4-ąja kuopa, dar kitaip – Sangrūdos partizanų grupe, Ožio kuopa. Tų pačių
1945-ųjų kovą, ieškodamas ryšio su lietuviškuoju Lenkijos pogrindžiu, A. Valenta prasiskverbė į Suvalkų trikampį. Vadą lydėjo partizanai Vytautas Prabulis-Žaibas ir Kostas
Kubilius-Meška. Ryšys buvo užmegztas, o netrukus į Seiniją perėjo visa Ožio kuopa:
slėptuvę Trakėnų miškelyje prie Sangrūdos aptiko sovietų saugumas.
Partizanų karas Seinijoje suintensyvėjo. Vienas to karo dalyvių buvo partizanas Meška.
1947 m., kirsdamas sieną Trumpalyje (Lenkija), K. Kubilius buvo ubistų – lenkų saugumiečių – suimtas ir perduotas sovietų saugumui. Kalėjo Uchtoje. Išliko. Grįžęs iš lagerio
įsikūrė Marijampolėje, kurioje ir parašytas čia spausdinamas prisiminimų fragmentas. Prisiminimai parašyti po Atgimimo. K. Kubilius mirė 2013 metais.
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Marijampolėje buvome laikomi Vytauto g. 26 rūsyje, visi vienoje
kameroje. Išbuvome 5–6 dienas. Paskui mus perkėlė į kitą pastatą, taip
pat į rūsį, dabar ten labdaros sandėlis.
Kalėdami Vytauto g. 26 mes beveik negaudavome maisto. Atnešdavo truputį duonos plutelių ir vandens. Galvojome, kad sušaudys.
Kamera (rūsys) buvo labai ankšta, langelis – tik duryse, grotuotas.
Miegojome su drabužiais ant cementinių grindų. Visi buvome suimti dabartinėje Lenkijos teritorijoje, Suvalkų trikampyje. Mane suėmė
Šlynakiemyje, 3 km nuo Punsko, 1947 m. rugpjūčio 14 d. 1945 m.
gruodžio mėn. aš ir mano draugai perėjome sieną. Ėjome: Antanas
Pakruopis-Pelėda, Julius Mielkus-Lubinas, Vincas Kibildis-Kardas,
Albinas Kliukinskas-Maželis ir kiti, aukščiau paminėti. Jie visi liko
Lenkijoje pas savo gimines lietuvius, o aš grįžau į Lietuvą. Manėme, kad Lenkijoje saugiau, kad ten galima bus pasidaryti dokumentus. Visi minėti vyrai Lenkijoje buvo suimti ir atvežti į Marijampolę,
į Vytauto g. 26. Aš Lenkijos–Lietuvos sieną kirtau 13 kartų. Man teko
gabenti per sieną paštą iš užsienio. Jį atnešdavau į Vytauto rinktinės
4-ąją kuopą.
Pagrindinis ryšininkas buvo Šleževičius Antanas-Erelis, o aš buvau jo padėjėjas. Antanas Šleževičius gimė 1911 m. Rūdnykų kaime,
Sangrūdos valsč., Lazdijų apskr. Mirė 1955 m. tremtyje Rusijoje.
1946 m. gegužės 1 ar 2 dieną mes kirtome Lenkijos–Lietuvos sieną, perėjome į Lietuvą. Mūsų buvo 6 žmonės. Vedėme per sieną Etilą
(Atilą – J. S.) ir Hektorą, kurie atstovavo partizanams užsienyje. Juos
turėjome pristatyti į Geležinio Vilko rinktinę į Pagraižo mišką, tarp
Šilavoto ir Veiverių.
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POKARIO METŲ PRISIMINIMAI1
Spaudai parengė Justinas Sajauskas
Buvo šilta, graži 1944-ųjų metų vasara, liepos pabaiga. Frontas
grėsmingai slinko iš rytų į vakarus. Vokiečiai traukėsi. Rusų kariuomenei užėjus, kūrėsi nauja valsčiaus valdžia.
Prie Kalvarijos rusai pradėjo rengti karinį aerodromą. Ten dirbo
labai daug iš plačios apylinkės suvarytų žmonių. Rusų kareiviai gaudė
darbui tinkamus vyrus ir vežė juos į aerodromą. Teko ir man keletą
savaičių su savo arkliais ten dirbti.
Frontas stabtelėjo maždaug 7 km nuo mūsų. Rugsėjo mėnesį
pradėta evakuoti žmones toliau nuo fronto, į rytus. Mūsų 11 asmenų
šeima taip pat pasitraukė. Sustojome netoli Būdviečio, Strumbagalvės
kaime, prie Lenkijos sienos, 8–10 km nuo namų. Ten buvo susitelkusių
daug rusų pasieniečių. Jie vaikščiojo po kaimus ir gaudė kariuomenei
nespėjusius pasislėpti jaunus vyrus. Buvau ir aš į jų rankas pakliuvęs,
bet paso nerodžiau, pasakiau, kad esu per jaunas į kariuomenę. Matydami, kad aš žemo ūgio, patikėjo ir paleido, nors iš tikrųjų buvau
21-erių metų.

1

Julius Mielkus-Lubinas, Tauro apygardos partizanas. Gimė 1923 m. Seinijoje, Vaitakiemio
kaime, kuriame ūkininkavo. 1945 m., vokiečiams traukiantis, įstojo į Perkūno rinktinės
4-tą kuopą, tų pačių metų birželį rinktinę išformavus, perkeltas į Vytauto rinktinę. Savo
partizanavimą išsamiai aprašė čia spausdintuose prisiminimuose (jie sutrumpinti). Dvejus
metus kovojo Lietuvoje ir Seinijoje. 1947 m. birželį nuėjo aplankyti Gintautų kaime pas
Zavecką besigydantį būrio vadą Sergijų Bendoravičių-Špoką ir liko jį globoti. Tą pačią
naktį bunkeris buvo rusų apsuptas. Špokas žuvo, o sužeistas J. Mielkus suimtas ir nuteistas
15 metų lagerių.
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Lapkričio mėnesį frontas pajudėjo į vakarus. Bombardavimai ir
artilerijos komanda girdėjosi jau iš Rytprūsių. Žmonės pradėjo grįžti
į namus. Mūsų šeima taip pat sugrįžo, tik aš likau Strumbagalvėje pas
Aukščiūnus. Tenai buvo saugiau, bet Kalėdų švęsti parėjau į Mergutrakius.
Mergutrakių kaime mano amžiaus vyrų buvo nemažai. Kaimynas
Pacevičius turėjo du sūnus: Juozą ir Joną. Abu šaukiamojo amžiaus.
Vyresnįjį, Juozą, rusai sugavo ir paėmė į kariuomenę, o Jonas slapstėsi
namie. Mudu buvome geri draugai. Nutarėme, kad reikia pasidaryti jų
namuose bunkerį ir jame slėptis. Partizanų mūsų krašte dar nesigirdėjo.
Vieną 1945 m. sausio mėnesio vakarą nuėjau pas Joną Pacevičių
ir kieme sutikau Viktorą Trečioką iš to paties kaimo, ant kaklo pasikabinusį rusišką automatą. V. Trečiokas buvo už mane ir Joną penkeriais
metais vyresnis, jau tarnavęs Lietuvos kariuomenėje. Jis mūsų paklausė, ar nenusibodo namie slapstytis, gal sutiktume su juo eiti. Aš iš karto sutikau, o Jonas Pacevičius atsakė, kad eisiąs po kokios savaitės.
Parsivedžiau Viktorą į namus ir apie savo sumanymą pasakiau mamai.
Ji pravirko: „Ką jūs prieš rusų kariuomenę padarysit...“ Aš mamai sakau: „Yra trys keliai: eiti į kariuomenę, į stribus ar į mišką.“ Mama
suprato, kad manęs neperkalbės ir liovėsi atkalbinėjusi, tik paklausė,
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kokio paruošti maisto, drabužių... Viktoras atsakė, kad nieko nereikia.
Atsisveikinau su tėvais, seserimis, broliais ir išėjau su Viktoru.
Tą vakarą nuėjome į gretimą Rūdninkų kaimą pas Sleževičius.
Ten radome apie trisdešimt vyrų. Be Viktoro, su kuriuo atėjau, pažinojau tik Antaną Pakruopį iš Navininkų kaimo; visi kiti buvo iš tolimesnės Dzūkijos. Gavau vokišką šautuvą, vyrai parodė, kaip su juo elgtis,
o rusišką naganą atsinešiau iš namų.
Kieme stovėjo trejos rogės su arkliais. Išvažiavome Lazdijų link.
Prie Strumbagalvės mus pastebėjo Rudaminos stribai. Apsišaudėme.
Stribai nuvažiavo savais keliais, o mes patraukėme prie Kalniškės
miško. Apsistojome pas ūkininkus. Čia aš gavau Lubino slapyvardį,
priėmiau priesaiką, ir prasidėjo partizaninis mano gyvenimas.
Kitą dieną būrys pasipildė naujais vyrais: atėjo broliai Valentai,
Adolfas ir Vytautas, Kostas Kubilius, Sergijus Bendoravičius, Antanas Landžius, mano kaimynas Jonas Pacevičius, Jonas Slavickas ir
Jonas Čiplys. 1945 m. sausio pabaigoje būryje jau buvo apie šimtas
vyrų. Vasario pradžioje dalis vyrų – sangrūdiškiai – grįžome į gimtąsias apylinkes. Nuo Dzūkijos vyrų atsiskyrusiam mūsų būriui vadovavo Adolfas Valenta, slapyvardžiu Ožys, iš Zovodos kaimo.
Kitą dieną nuėjau pas kaimyną Joną Pacevičių, slapyvardžiu Vyturys, kviečiau eiti į sutartą susirinkimo vietą. Jis atsakė, kad prieš tai
nori užsukti į Rūdininkus pas savo dėdę Skamaročių, o prie būrio prisijungsiąs, kai mes važiuosime pro šalį ir duosime signalą. Taip mudu
ir išsiskyrėme. Grįždamas užbėgau ir pabeldžiau į duris, kaip buvome susitarę, bet Vyturys nepasirodė. Tą vakarą snigo ir mes palikome
pėdsakus. Rusai jais atsekė. Įvyko smarkus mūšis, sproginėjo granatos,
kaleno kulkosvaidžiai. Po kurio laiko pradėjome trauktis, nes sužeidė
Pelėdą (Antaną Pakruopį), o kitam partizanui kliuvo į ausį. Nuvažiavus apie aštuonis kilometrus, sužeistas Antanas Pakruopis (Pelėda)
pasijuto blogai. Jį palikome gydytis pas ūkininką, o mes nuvažiavome į mišką. Po savaitės grįžome. Antaną Pakruopį (Pelėdą) radome
sustiprėjusį, o Joną Pacevičių (Vyturį) – jau palaidotą. Pasirodo, kai
Rūdininkų kaime šaudėmės su pasienio enkavedistais, Vyturys buvo
pas savo dėdę Skamaročių ir kai užbėgau jam duoti sutartą ženklą, jis
nesiskubino išeiti, sudelsė, tik mums nuvažiavus išėjo. Tačiau tada ant
kelio prie namų jau buvo rusai. Tikriausiai jis manė, kad tai mes, ir
nuėjo tiesiai jiems į rankas. Enkavedistai paėmė Vyturį gyvą, pradėjo
mušti, jis šoko bėgti, ir jį nušovė. Nuvežė į Sangrūdą ir ten numetė. Tai
pirmoji mūsų būrio netektis. Sangrūdoje prie mūsų būrio prisijungė
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naujų vyrų iš Rūdininkų kaimo: broliai Bonifacas ir Algis Rutkauskai,
Petras Misiukevičius, Antanas Marcinonis.
Nuvykę į Dzūkiją, susitikome su Lakūno būriu. Mūsų jau buvo
apie šimtas vyrų. Apsistojome Rudaminos apylinkėse pas dešimtį ūkininkų. Kitą dieną gavome įsakymą vykti į Rudaminą. Keletą kilometrų
pavažiavę, išlipome iš rogių ir ėjome pėsti. Stribai pastebėję, kad apsupėme miestelį, spruko į Lazdijus. Mes nuvažiavome Kalniškės miško kryptimi. Įvažiavę į mišką pastebėjome, kad plentu važiuoja trys
sunkvežimiai su kareiviais. Privažiavusios kelią, einantį per mišką,
mašinos sustojo, iš jų iššoko rusų kareiviai ir patraukė prie miško. Jie
mūsų nepastebėjo. Galėjome ramiai pasitraukti gilyn, tačiau būrio vadas Lakūnas davė mums komandą rusus pasitikti tinkamai išsidėsčius
pamiškėje. Kautynės truko gal dvidešimt minučių. Aukų neturėjome,
o kiek žuvo rusų, nežinome, nes tuoj suvirtome į roges ir nuvažiavome
Nemuno link.
Buvo kovo mėnesio pradžia. Partizanų vadovybė įsakė išsiskirstyti mažesnėmis grupėmis. Apie trisdešimt vyrų sugrįžome į Sangrūdos apylinkes. Pasiskirstėme į du būrius. Vienam būriui vadovavo Ožys (Adolfas Valenta), kitam – Klevas (Leonas Kliukinskas).
1945 m. pavasarį mūsų krašto partizanų būriai aukštesnei organizacijai dar nepriklausė ir veikė savarankiškai. Tik 1945 m. rudenį jie įsijungė į susikūrusios Tauro apygardos Vytauto rinktinę, kuriai vadovavo
Vampyras (Gavėnas). Ožio būrys sustojo Zovodos kaime, prie Trakėnų miškelio, o Klevo vyrai – Mockavos kaime, arčiau Zelenkinės miško. Viktoras Trečiokas-Liūtas, Antanas Pakruopis-Pelėda ir aš likome
Klevo būryje. Apie savaitę laikėmės Šilėnų bei Mockavos kaimuose.
Kovo 16 d. Klevas pasakė, kad buvo nuėjęs į Būdvietį pas kleboną
susitarti dėl velykinės išpažinties. Į sutartą vietą nuėjome septyniolika
vyrų. Penki iš mūsų patraukė į savo namus, nes buvo iš gretimo kaimo,
o dvylika liko. Ryte atvažiavo klebonas, išklausė išpažinčių, suteikė
Komuniją ir išvažiavo. Sėdome prie stalo pusryčiauti. Praėjus kelioms
minutėms po pusryčių, iš lauko įbėgęs sargybinis sušuko, kad rusai
supa sodybą. Klevas čiupo kulkosvaidį ir išskubėjo pro duris, paskui jį
išbėgau ir aš. Klevas nespėjo pasistatyti kulkosvaidžio: pasipylė automatų serijos, kulka kliudė Klevo galvą. Jis krito ant žemės prie pat manęs. Mačiau jo galvą pasruvusią krauju ir be gyvybės ženklų. Šokau
už tvarto į uždangą. Laimei, rusai nebuvo apsupę visos sodybos. Viena
pusė buvo laisva. Šeši vyrai per alksnyną pasuko Gurų miškelio link,
ir rusai jų nepastebėjo. Liūtas (V. Trečiokas), Pelėda (A. Pakruopis),
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aš, Zimnickas iš Mockavos ir dar vienas kovotojas ėjome Miklausės
kaimo link. Jaučiausi patenkintas, kad traukiuosi kartu su vyresniais,
Lietuvos kariuomenėje tarnavusiais vyrais: Viktoru Trečioku-Liūtu,
Antanu Pakruopiu-Pelėda, tačiau mums traukiantis, Viktoras Trečiokas ėmė kalbėti, jog išsigelbėti maža vilties, nes rusai išsivarė mus
į atvirus laukus. Traukėmės Lenkijos sienos link. Eiti buvo sunku,
visur pavasarinis polaidis, balos. Gal po keturių kilometrų pradėjau
nuo draugų atsilikti – pavargau. Rusai visai priartėjo. Pajutau rankoj
skausmą – peršovė. Reikėjo kažką daryti. Priėjau nedidelę sodybą, atsidūriau uždangoje – už daržinės, atsiplėšiau lentą, įlindau vidun ir
kaip mat užmigau. Pabudau gerokai numigęs. Įsiklausiau: kažkas po
šiaudus vaikšto. Išsiimu naganą. „Kas vaikšto?“ Apsidžiaugiau išgirdęs draugo balsą. Tai buvo partizanas Zimnickas iš Mockavos kaimo.
Pasirodo, jis anksčiau už mane įlindo į tuos pačius šiaudus. Pasikalbėjome, o kai sutemo, nuėjom į daržinės šeimininko gryčią. Kambaryje
šeimininkė apiplovė mano žaizdą, aprišo. Padėkoję šeimininkams už
prieglobstį išėjome namo: draugas į Mockavos kaimą, aš – į Mergutrakius. Kitą dieną sužinojau, kad Lazdijuose ant gatvės grindinio guli
pamesti vyrai, du iš jų – mūsų draugai, būrio vadas Leonas Kliukinskas-Klevas ir Viktoras Trečiokas-Liūtas. Viktoras trečiokas traukėsi
kartu su Antanu Pakruopiu. Pribėgęs geležinkelį, A. Pakruopis įlipo į
vieną iš tankiai augančių eglių ir išliko.
Namie slapsčiausi apie dvi savaites. Pasigydžiau ranką ir balandžio pradžioje išėjau į Adolfo Valentos-Ožio būrį. Vyrai turėjo išsikasę porą bunkerių Trakėnų miškelyje. Būryje buvo apie trisdešimt
partizanų. Dauguma jų dažnai pereidinėdavo sieną ir nemaža laiko
praleisdavo pas Punsko krašto lietuvius – ten būdavo saugiau. Gegužės mėnesio pabaigoje ir aš pas juos atsidūriau. Man tenai buvo lengviau negu kitiems, nes buvau tame krašte gimęs (Vaitakiemio kaime), daug pažįstamų, giminių. Užeidavau pas tėtės draugą Černelį,
papolitikuodavome. Jis sakydavo, kad nėra ko laukti greitų permainų,
patardavo pasidaryti dokumentus, o tai padaryti man, tame krašte
gimusiam, nebūtų sunku, vėliau pasitraukti į Lenkijos gilumą, ir kur
nors apsigyventi. Tačiau tokie patarimai manęs nedomino. Maždaug
po mėnesio grįžau į Ožio būrį.
1945 m. vasarą Sūsninkų miškų apylinkėse kovojo maždaug šimto partizanų būrys. Jam vadovavo Lietuvos kariuomenės karininkas
Navickas, slapyvardžiu Perkūnas. Mūsų būrys dažnai pas juos lankydavosi. Turėjome įsitaisę slėptuves Palnyčios balose. Ten buvo tokių
sunkiai prieinamų vietų, kad vietovės gerai nepažįstantis asmuo ne-
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pereidavo. Aš daugiau bendravau su Ąžuolu (pavardės neprisimenu)
nuo Liubavo. Gyvenimas slinko daugiausia bunkeriuose. Trakėnų miškelyje besibazuojančio Ožio būrio daugelis vyrų buvo išėję į Punsko
kraštą – Lenkiją. Mūsų liko nedaug.
Artėjant žiemai, Brazavo, Asavos ir kituose kaimuose išsikasėme
bunkerius, iš balto audeklo pasisiuvome maskuojančius apsiaustus.
1946 m. pradžioje žuvo Ožio būrio kovotojas Juozas Matulevičius iš
Asavos kaimo. Tų pačių metų pavasarį prie Zelenkinės miško atvyko
partizanų ryšininkas ir perdavė žinią, kad su mumis nori susitikti grupė Lietuvos lenkų. Susitikus paaiškėjo, kad jie nori, jog juos pervestume per sieną į Lenkiją. Jų buvo septynios šeimos, su vežimais, pilnais
visokiausių daiktų, ir gyvuliais. Blogais keliais ir pro ginkluotą užkardą važiuoti tokiai vilkstinei buvo rizikinga. Lydėti sutiko Balandis
(A. Marcinonis), Tigras (pavardės neprisimenu), Meška (K. Kubilius),
Vitas Prabulis (slapyvardžio neprisimenu) ir aš – Lubinas. Pervažiavimo ruožas buvo pasirinktas Būdviečio apylinkėse, prie Gurų miškelio.
Valstybinę sieną pervažiavome sėkmingai. Tiesa, prieš tai paėmėme iš
lenkų sutartą mokestį už palydą (tris karves). Apie mėnesį pasilikome
Punsko krašte. Ten buvo saugiau. Būdami Punsko krašte sužinojome,
kad atvyko du užsienio lietuviai, norintys susitikti su partizanais ir
prašyti jų, kad pervestų per sieną į Lietuvą. Susirinkome tie patys,
kurie lydėjome lenkų šeimas, ir tuos „svečius“ pervedę per sieną, perdavėme Ožio būrio vyrams. Kiti juos nuvedė pas rinktinės vadą Vampyrą, o po to – į Geležinio Vilko rinktinę.
Vėliau sužinojome, kad tai buvo J. Būtėnas ir J. Deksnys.
1946 m. turėjome du gerai įrengtus bunkerius: vieną Trakėnų dvaro
sode, o kitą Brazavo kaimo pievose, prie Šešupės. Tų pačių metų spalio 17 d. vakarą aš ir dar keturi vyrai: Zigmas Šimčikas-Kurmis, Vitas Didvalis-Vidginas, A. Jančiauskas-Vyturys ir dar vienas, išėjome
į Palnyčios kaimą. Apie dvyliktą valandą nakties vyrai ėmė kalbėti,
kad reikia užeiti kur nors pavalgyti. Nutarėme užeiti pas Bacevičių
Skersabalių kaime. Žingsniuodami pas jį pastebėjome šviesą languose.
Atrodė ramu, nieko įtartino negirdėti. Bet aš draugams sakau: „Visi
kartu neikim, pirma išžvalgykim.“ Į žvalgybą pasisiūlėme aš ir Zigmas Šimčikas-Kurmis. Pasiruošę ginklus, nuėjome prie gyvenamojo
namo: aš prie lango, kuriame degė šviesa, o Zigmas prie durų. Priartėjęs rusų kareivis, stovėjęs sargyboje, sušuko: „Kto idiot?“ Zigmas
atsakė: „Svoj“ ir paleido į jį seriją. Prieangyje pasigirdo bildesys, rusai
pradėjo veržtis iš kambario. Nedelsdamas ir aš pradėjau šaudyti į prieangį iš automato. Iššaudęs apkabą, atšokau toliau nuo namo, kad galė-
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čiau pasikeisti apkabą. Pabėgėjęs keliolika žingsnių pajutau, kad mano
koja peršauta. Draugams šūktelėjau, kad nepaliktų, nes esu sužeistas,
bet jie manęs negirdėjo. Visas šlapias nužingsniavau toliau – į Palnyčios kaimą. Pasibeldžiau į Brilių namo langą, įsileido vidun. Briliūtė
aprišo mano sužeistą koją, o jos broliai tuo metu stovėjo kieme sargyboje. Netrukus vienas iš jų įeina į kambarį ir sako, kad vieškeliu kažkas
važiuoja. Pas Brilius pasilikti man pavojinga, o paeiti jau nebegaliu.
Tada Brilių vyrai atvedė arklį, užkėlė mane ant jo ir nuvedė į kaimyno
Malijonio pievas, kur buvo sukrauti šieno kūgiai. Išpešė viename landą ir joje mane paslėpė. Kitą dieną atnešė valgyti ir papasakojo, kad
Kalvarijoje ant grindinio paguldyti trys mūsų būrio vyrai. Tai buvo
Kubelskas, Cipras Miliauskas iš Palnyčios k. ir Vytautas Valenta-Dobilas iš Zovodos k.
O buvo taip. Kai aš su peršauta koja ėjau iš Skersabalių į Palnyčią,
mūsų vyrai susidūrė su rusais, tada ir žuvo šie trys. Santakos kaime pas Citavičių užėjo kiti mūsų būrio vyrai: Sigitas Kajokas-Kovas,
Vytautas Valenta-Dobilas, Cipras Miliauskas, Kubelskas ir du vyrai
iš Sūsninkų būrio (Juozas Šiupšinskas ir dar vienas, kurio vardo neprisimenu). Ten būdami pastebėjo, kad sodybą supa rusai. Vyrai šoko
pro langus laukan, o rusai į juos ėmė šaudyti iš automatų ir mėtyti
granatas. Į vieną, šokantį pro langą, pataikė prieštankinė granata ir jį
sudraskė, o šalia buvusiam Kovui (S. Kajokui) kliuvo į galvą, tačiau,
nors ir sužeistas, įstengė pasitraukti. Žuvo dar du vyrai. O J. Šiupšinskas ir jo draugas šoko laukan pro kitą langą ir jų rusai nepastebėjo. Jie
taip pat išsigelbėjo.
Šieno kupetoje sulaukiau vakaro ir Briliai, užkėlę mane ant arklio,
nugabeno į Malijonio daržinę. Čia ant šieno buvo geriau negu pievos
kupetoje. Kitą dieną atvažiavo karvelio brolis Vincas Čereška ir Stankevičienė iš Brazavo k. Jie norėjo mane vežimu nuvežti pas vyrus į
būrį, bet aš nesutikau: „Kai koja sugis, – pasakiau, – pats nueisiu.“
Po dienos atėjo Sūsninkų būrio vyrai manęs aplankyti ir pasisiūlė nugabenti į saugesnę vietą. Šįkart sutikau. Jie užkėlė mane ant arklio ir
nuvedė tame pačiame kaime pas Rimavičių į bunkerį. Vakare atėjo ir
mūsų būrio vyrai. Jie paprašė Rimavičių kitą dieną nuvykti į Brazavo
kaimą ir iš nurodytos vietos parvežti medicinos seselę kojai apžiūrėti.
Taip jis ir padarė. Seselė apžiūrėjo sužeistą koją ir pasakė, kad ji puikiai gyja ir didesnės pagalbos nereikia. Spalio mėnesio pabaigoje, nors
dar šlubčiodamas, grįžau pas savus į Liubavo apylinkes.
Trakėnų kaime pas Andziulį buvo numatyta įrengti bunkerį. Šio
darbo ėmėsi V. Matulevičius-Pempė, J. Lasavickas-Basanavičius,
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P. Misiukevičius-Strazdas, Z. Šimčikas-Kurmis ir aš – Lubinas. Vieną
rytą po pusryčių J. Lasavickas-Basanavičius manęs paprašė eiti su juo
pažiūrėti, kur kasti bunkerį; prie mūsų prisijungė ir P. MisiukevičiusStrazdas. Visi trys nulipome nuo tvarto ir nuėjome į malkinę, kurioje
buvome numatę kasti bunkerį. Apžiūrėjome vietą. Basanavičius su
Strazdu liko malkinėje, o aš nuėjau į būdelę už kluono kampo. Išėjęs
iš jos pastebėjau, kad gal už dvidešimties metrų eina trys enkavedistai
su automatais rankose. Jie manęs nepastebėjo. Aš greitai užlipau ant
tvarto pas Pempę ir Kurmį ir jiems pasakiau, kad rusai mane pastebėjo.
Mes skubiai nušokome nuo tvarto, ir tuo momentu pasigirdo automatų
šūviai. Malkinėje buvę J. Lasavickas ir P. Misiukevičius, išgirdę rusų
riksmą, nusprendė trauktis į Aukštakalnių pievas, apaugusiais krūmais. Mačiau, kad Petras Misiukevičius jau buvo nutolęs nuo malkinės
per keliasdešimt metrų ir jau bėgo per kalniuką, kai pasigirdo automato serija, ir jis suklupo – pataikė į galvą. Jonas Lasavickas apšaudomas
bėgo Aukštakalnio pievų link, bet rusai ir jį nukovė.
V. Matulevičius-Pempė, Z. Šimčikas-Kurmis ir aš patraukėme
plento link, nes gerai žinojome, kad netrukus atskubės daugiau rusų.
Ramiai perėję plentą, pasiekėme Brazavo kaimą. Ariančio ūkininko
paprašėme arklių, nes mano koja dar buvo sutinusi, negalėjau toli eiti.
Žmogus atidavė arklį, ir aš su V. Matulevičiumi-Pempe Brazavo pievomis, per Šešupę, nujojome Akmenynų kryptimi. Sustojome pušynėlyje. Sulaukę vakaro, nuėjome į Asavos kaimą pas būrio draugus.
Buvo keturiasdešimt šeštųjų metų ruduo. Sustojome Trakiškių ar
Deivoniškių kaime. Į ūkininko kiemą įvažiavo vežimas su civiliai apsirengusiais ginkluotais žmonėmis. Būrio vadas Ožys įsakė pasiimti
ginklus ir šokti pro langus. Atvažiavusieji mūsų nepastebėjo. Atsiguliau tarp medžių ir laukiau, kada stribai išvažiuos. Ilgai laukti neteko.
Pasirodė vežimas, ir aš paleidau į jų pusę šūvį. Stribai bandė važiuoti,
paskui iššoko iš vežimo. Vienas stribas, gal trisdešimt metrų pabėgėjęs, pakėlė į viršų rankas – pasidavė, o kitas, gulėdamas griovyje,
gynėsi ir buvo nušautas. Pasirodė, kad tai – paruošų agentas, aktyvus
komunistas. Gailėjome žmogaus, vežusio stribus, nes per susišaudymą
jis buvo sužeistas į ranką, kurią vėliau teko amputuoti.
Keturiasdešimt septintųjų pradžioje (sausio ar vasario mėnesį)
žuvo mūsų būrio vadas Ožys – Adolfas Valenta iš Zovodos kaimo. Jis
su dviem vyrais lankėsi akmenynų apylinkėse. Tame krašte gyveno
įtartinas žmogus. Pasiuntęs su juo buvusius vyrus paieškoti arklių su
rogėmis, Ožys patraukė pas įtariamąjį. Tas komunistas, pasirodo, turėjo ginklą ir pro langą matė, kad pas jį ateina partizanas. Kai Ožys pa-
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beldė į duris, savininkas, jų neatidaręs, šovė... Atvykę su rogėmis Ožio
draugai rado jį sėdintį prie durų negyvą. Įsikėlė vadą į roges, nuvežė
į Gintautų kaimą ir palaidojo vieno ūkininko kluone.
Žuvus Adolfui Valentai-Ožiui, būriui vadovauti ėmėsi Sergijus
Bendoravičius-Špokas. Tai užsigrūdinęs ir narsus partizanas. Per tuos
maždaug dvejus metus mūsų krašte žuvo palyginti nedaug vyrų. Kadangi čia mažai miškų, tai dažniausia laikydavomės mažais būriais ir
gyvenome pas ūkininkus bunkeriuose. Dalis vyrų, kaip minėjau, pereidavo Lenkijos sieną ir daug laiko praleisdavo Punsko krašte. Ilgainiui
pereiti sieną darėsi vis sunkiau, o gyvenimas Lietuvoje kaskart darėsi
sudėtingesnis, pavojingesnis. Padaugėjo rusų kariuomenės, naktimis
enkavedistai rengdavo pasalas. Su užsieniu gero ryšio neturėjome.
Daugelis pradėjo nebetikėti žadama užsienio parama ir gandais. Kovos perspektyva ir partizanų nuotaikos darėsi vis niūresnės. Bet kitos
išeities nebuvo, tik laikytis iki paskutinio...
Dabar pabandysiu išvardyti visus tuos, su kuriais man teko vaikščioti Suvalkijos bei pietvakarių Dzūkijos kaimais ir laukais:
Sergijus Bendoravičius-Špokas, Pasūduonio k. buv. policininkas,
Vitas Bielys, Alksnėnų k. ūkininkas,
Feliksas Čereška-Karvelis, Brazavo k. buv. policininkas,
Jonas Čiplys-Zylė, Trakėnų k. darbininkas,
Vitas Didvalis-Vidginas, Marijampolės darbininkas,
Stasys Gurevičius-Nykštukas nuo Liubavo,
Vincas Gurevičius, Žagariškių k. darbininkas,
Algis Jančiauskas-Vyturys, Sangrūdos k. darbininkas,
Sigitas Kajokas-Kovas, Aguonių k. gimnazistas,
Kostas Kubilius-Meška, Zovodos k. ūkininkas,
Antanas Landžius-Lokys, Trakėnų k. gimnazistas,
Gediminas Lastauskas-Garnys, Rūdninkų k. ūkininkas,
Vitas Matulevičius-Pempė, Asavos k. ūkininkas,
Juozas Milinkevičius-Kelmas, Zovodos k. darbininkas,
Petras Misiukevičius-Strazdas, Rūdninkų k. ūkininkas,
Antanas Marcinonis-Balandis, nuo Leipalingio,
Antanas Pečiulis-Baritonas, darbininkas,
Antanas Pakruopis-Pelėda, Navininkų k. ūkininkas,
Vitas Prabulis-Žaibas, Mockavos k. ūkininkas,
Leonas Ramanauskas-Kalavijas, Mergutrakių k. policininkas,
Bonifacas Rutkauskas-Apuokas, Rūdninkų k. ūkininkas,
Algis Rutkauskas-Miškinis, Rūdninkų k. ūkininkas,
Antanas Sliževičius, Rūdninkų k. ūkininkas,
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Zigmas Šimčikas-Kurmis, Pelucmargių k. ūkininkas,
Adolfas Valenta-Ožys, Zovodos k. ūkininkas,
Vytautas Valenta-Dobilas, Zovodos k. ūkininkas,
Adolfas Keleris-Tigras, Liubavo k.
Čia išvardyti vyrai priklausė mūsų kuopai, kuriai iki 1947 m.
pradžios vadovavo Adolfas Valenta-Ožys, o jam žuvus – Sergijus Bendaravičius-Špokas. Penki iš šių vyrų: K. Kubilius-Meška,
G. Lastauskas-Garnys, A. Marcinkonis-Balandis, A. Landžius-Lokys ir
V. Prabulis-Žaibas daugiausia gyveno Lenkijoje ir retai pareidavo
namo. Ten juos suėmė ir teisė.
Keturiasdešimt septintųjų metų gegužės pabaigoje į mūsų būrį
atėjo vienas dviejų vyrų, kuriuos mes prieš metus pervedėme grįžusius iš užsienio per sieną. Jis su žmona norėjo grįžti į užsienį, todėl
vėl paprašė mūsų juos pervesti į Lenkiją. Iš Lietuvos pusės pasienio
apsauga buvo sustiprinta. Šiam žygiui reikėjo didelio atsargumo. Apsistojome Aguonių kaime pas ūkininką netoli sienos. Nusprendėme,
kad apsaugai penkių vyrų užteks. Pasiruošėme Kovas, Pempė, Tigras,
aš ir dar vienas vyras, kurio nei pavardės, nei slapyvardžio nebeprisimenu, ir, sulaukę sutemos, atsargiai pašešupiu, pušynėliais išėjome
sienos link. Niekieno nepastebėti pasiekėme Lenkijos–Lietuvos sieną.
Trumpas atsisveikinimas, ir svečiai nuėjo į Lenkijos pusę, o mes grįžome atgal. Aš, Vincas Gurevičius ir Bonifacas Rutkauskas nuėjome
į Menkupius pas Pupką; ten buvo bunkeris, jame radome daugiau vyrų.
Būdami pas Pupką, gavome žinią, kad Gintautų kaime pas Zavecką
bunkeryje yra sužeistas mūsų būrio vadas Špokas. Aš su B. Rutkausku
ir V. Gurevičiumi nuėjau jo aplankyti. Radome vadą su peršauta ranka.
Kalbinome eiti su mumis, tačiau jis atsisakė teisindamasis, kad pas jį
turi ateiti medicinos seselė ranką apžiūrėti. Jis tik prašė, kad kas nors
iš mūsų pasiliktų su juo. Pasilikau aš. Bonifacas su Vincu išėjo atgal
į Menkupius, o aš su Sergijumi išsiropštėme iš bunkerio ir nuėjome
pas kaimyną pavakarieniauti. Grįžę įlindome į bunkerį ir nusirengėme miegoti. Sergijus dar papasakojo, kaip jam ranką peršovė. Jis ir
Jurgis Vasiliauskas-Skydas, rodos, būdami Tabarų kaime, užėjo ant
rusų pasalos. Skydas pasitraukė sėkmingai, o Špokui kliuvo į ranką.
Po šio pokalbio greitai užmigome. Bet ilgai miegoti neteko. Per miegą išgirdau virš bunkerio kažkokį triukšmą. Pažadinau Sergijų: „Girdi
triukšmą viršuje? Tikriausia tai rusai, bunkeris surastas, mes išduoti.“
Sergijus manęs klausia, ką darom? Aš jam atsakau: „Tu vyresnis ir
amžiumi, ir pareigomis, kaip nuspręsi, taip ir darysim.“ Sergijus nusprendė veržtis į viršų. Kai rusai bandė atidaryti bunkerio dureles, jis
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paleido į jas automato seriją. Rusai metė ant durelių granatą, ši sprogdama išmušė jose nemažą skylę. Sergijus man sako: „Mesk granatą
į viršų per skylę.“ Išmečiau granatą ir beveik tuo pačiu metu bunkeryje sprogo granata, įmesta rusų. Ji Sergijų užmušė, o aš netekau sąmonės. Ją atgavau tik Marijampolėje, NKGB kieme. Granatos skeveldros
man kliuvo į kairę koją ir pilvą, o galvos nelietė. Atgavęs sąmonę pagalvojau, kad būtų buvę geriau, jei būčiau žuvęs kartu su Sergijumi.
Bet, matyt, tokia buvo Dievo valia. Tai įvyko keturiasdešimt septintųjų metų birželio 10 dieną.
Pustrečių metų išvaikščiojau su ginklu rankose kovodamas už
Lietuvos laisvę. Tris kartus buvau sužeistas: keturiasdešimt penktaisiais – į ranką, šeštaisiais – į koją, o septintaisiais – granatos apdraskytas. Vieną granatos skeveldrą ir dabar kojoje nešioju.
Prasidėjo tardymas Marijampolės NKGB. Sunku aprašyti, ką jie
su manimi darydavo. Į čekistų klausimus pirmiausia atsakinėjau taip:
aš vos tik kelios dienos, kai grįžau iš Lenkijos, tenai esu gimęs ir ilgai ten prabuvau. Minėjau, kad prieš keletą dienų mūsų vyrų būrys,
eidamas per sieną į Lietuvos pusę, susišaudė su rusais. Tame būryje
buvau ir aš. Iš pradžių tardytojas rašė, ką jam sakiau. Tačiau kitą dieną
atvestas tardyti ant stalo pamačiau krūvą dokumentų ir kitą tardytoją, lietuvį, pavarde Svirskis. Kam teko būti Marijampolės NKGB, žino
šį tipą. Pirmieji jo žodžiai buvo tokie: „Jokioj Lenkijoj tu nebuvai...“
ir pradėjo vartyti tuos prirašytus popieriaus lapus, iš jų skaitydamas,
kuriais metais ir kurią dieną įstojau į partizanus, kur ir kokiose kautynėse dalyvavau, kada ir kaip buvau sužeistas. Per daug nesijaudinau
– reikėjo su lemtimi susitaikyti: žinojau, kad mažiau kaip 25 m. lagerių
negausiu. Bet kai pradėjo vardyti bunkerius, partizanų slapyvardžius,
ryšininkus, iš siaubo pastirau – iš kur jie tai galėjo žinoti? Vėliau paaiškėjo, kad tuos dokumentus enkavedistai rado Mernkupiuose pas
Pupką bunkeryje. Jame buvo trys vyrai: Antanas Marcinonis-Balandis, Bonifacas Rutkauskas-Apuokas ir Vincas Gurevičius. Apsiausties
metu B. Rutkauskas ir V. Gurevičius nusišovė, o A. Marcinonis-Balandis pasidavė rusams. Bunkeryje buvo ir skardinė dėžė su dokumentais,
vyrai ją užmiršo sunaikinti, todėl jie ir pakliuvo į enkavedistų rankas.
Kartą į kamerą, kurioje kalėjau, atvedė žmogų nuo Marijampolės.
Jam atrodė, kad jį turėtų greitai paleisti. Aš jo paprašiau, kad išėjęs į
laisvę nueitų nurodytu adresu ir praneštų mano namiškiams, jog esu
gyvas. Kitą dieną iš tikrųjų jį išleido ir mano prašymą jis įvykdė.
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Iš Paransevičių šeimos istorijos
Vietoj įžangos
Aprašyti savo šeimos istoriją sugalvojau ne dėl to, kad ji yra kuo
nors ypatinga, bet todėl, kad ji tipiška, tokia, kaip daugumos Seinų–
Punsko krašte gyvenančių lietuvių.
XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje šiame krašte vykęs lietuvių
tautinis, kultūrinis atgimimas turėjo ypač daug šalininkų. Seinai tapo
reikšmingu visai Lietuvai kultūros centru. Seinų kunigų seminarijoje
besimokantis lietuvių jaunimas buvo stipriai veikiamas atgimimo idėjų. Baigę seminariją kunigai ėmėsi ir leidybinio, švietėjiško darbo. Laukaičio, Dvaranausko, Narjausko ir B-vės vardais pasivadinusi leidykla
leido ne tik populiariausią lietuvišką savaitraštį „Šaltinis“, bet ir kitus
laikraščius bei knygas. Buvo dedamos didelės pastangos, kad viešajame gyvenime būtų surasta tinkama vieta lietuvių kalbai. Seinuose
buvo ne tik kunigų, bet atsirado ir pasauliečių inteligentų: mokytojų,
gydytojų ir kt. Savo veikla Seinai darė įtaką aplinkinėms vietovėms.
Kaimuose atsirado susipratusių lietuvių, organizuojančių lietuviškus
vakarus. Galima drąsiai tvirtinti, kad jau mano seneliai ir visi jų vaikai buvo susipratę lietuviai. Panašiai buvo ir beveik visuose šio krašto
kaimuose. Problemų lietuviams atsirado tik vėliau. Šio krašto istorijai
svarbi 1919 metų rugpjūčio 23 diena. Šią dieną Suvalkų POW (lenk.
Polska Organizacja Wojskowa) dalinys užėmė Seinus. Prasidėjo kovos tarp lietuvių ir lenkų dėl šio krašto priklausomybės. 11 kartų Seinai ėjo iš rankų į rankas, kol pagaliau 1920 metų rudenį galutinai liko
Lenkijoje. Nustatyta demarkacijos linija (ne valstybės siena) padalijo
lietuvių glaustai gyvenamą kraštą. Buvo tokių atvejų, kai žmonių sodybos liko vienoje linijos pusėje, o jų žemė – kitoje. Padalijo ir šeimas.
Taip ir mūsų šeimos dalis atsirado Lietuvoje, o kita dalis liko Lenkijoje.
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Antrojo pasaulinio karo metais vokiečiai pagal susitarimą su Sovietų
Sąjunga iš buvusios Lenkijos teritorijos išvarinėjo lietuvius į Lietuvą,
o iš Lietuvos į lietuvių vietas keldavo vokiečius. Žmonės kėlėsi neva
savanoriškai. Po Antrojo pasaulinio karo prasidėję jau nesavanoriški
lietuvių trėmimai į Sibirą, o Lenkijoje – į vadinamąsias atgautas žemes
(Štetino vaivadija) taip pat palietė ir mūsų šeimą. Nuo 1956 metų Lenkijoje išvarytos lietuvių šeimos galėjo sugrįžti į savo namus, panašiai
ir Lietuvoje – žmonės pradėjo grįžti iš Sibiro. Vienai iš šeimos narių
teko kalėti ir nacių koncentracijos stovykloje Vokietijoje.
***
Šią savo šeimos istoriją pradėsiu nuo senelių, gyvenusių Rusijos
imperijoje, Suvalkų gubernijoje, Punsko parapijoje.
Prie Petersburgo–Varšuvos trakto yra Šipliškių kaimas. Iš jo kilęs Kastantas Paransevičius (Forencewicz). 1893 metais jis atkeliavo
į Paliūnų kaimą (Punsko parapijoje), tapo Igno Marcinkevičiaus žentu
vesdamas jo dukrą Marijoną Marcinkevičiūtę (mano senelę). Ignas
Marcinkevičius pavedė jiems savo
apie 20 ha ūkį. Kastantas ir Marijona Paransevičiai susilaukė 5 sūnų
ir 1 dukros. Vienas sūnus dar būdamas vaikas mirė, visi kiti užaugo.
Kastantas P. norėjo dar nusipirkti
žemės, tad buvo išvykęs į Ameriką
užsidirbti. Sunkiai dirbo kasyklose, sugrįžęs praplėtė ūkį iki beveik
30 ha, bet grįžo susirgęs plaučių liga
ir dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą
mirė.
Užaugo dukra Marijona ir 4
sūnūs – Antanas, Jurgis, Bronius
(mano tėvas) ir Juozas. Po tėvo mirties ūkį perėmė vyriausias sūnus
Antanas (1894–1926). Jis 1917 m.
vedė Juliją Kedenytę (Ignoto ir Marijonos Kedenių dukrą) iš StrumbaAngelė ir Sigitas Ivoškai su
sūnumi Aldu
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galvės kaimo (dabar esančio Lietuvoje). Šeimoje gimė du sūnūs, Jonas
ir Kastantas, bei dukra Marija. Antanas persišaldęs susirgo plaučių
uždegimu ir sulaukęs vos 32 metų mirė. Žmona liko našlė su aštuonerių, šešerių ir dvejų metų vaikais. Našlė nesutarė su uošve. Pastaroji
bijojo, kad jauna našlė nesusirastų naujo vyro, kuris atėjęs perimtų
ūkį. Todėl ji pasielgė visiškai netikėtai: ūkį perrašė jaunesniam sūnui
Broniui, pati nusprendė auginti nepilnamečius vaikus, o marčiai liepė
grįžti atgal pas tėvus. Prieš keletą metų dalyvavau Julijos Kedenytės-Paransevičienės giminės suvažiavime ir sužinojau apie šį mano
močiutės poelgį. Jaučiau, kad nuoskaudos, patirtos prieš beveik šimtą
metų, nėra užgijusios. O kokie Antano ir Julijos vaikų likimai?
Jonas mokėsi Lietuvoje. Baigė karo lakūnų mokyklą (žr. priedą
nr. 1). Dalyvavo 1941 metų Kauno sukilime. 1944 m. su šeima išvyko į Vokietiją, iš ten – į Kanadą. Jo vaikai nepalaiko ryšių su lietuvių
bendruomene.
Kastantas tapo Raginskų, gyvenančių gretimame Sankūrų kaime, žentu, vedė jų dukrą Oną.
Jauną šeimą su uošviais vokiečiai 1941 metais išvarė į Lietuvą.
Jų šeimoje gimė du sūnūs: Jonas
Algirdas ir Juozas Vytautas. Besibaigiant kariui ir vokiečiams
pasitraukus iš Lietuvos, dauguma
iš mūsų krašto vokiečių išvarytų lietuvių bandė sugrįžti į savo
sodybas. Lenkų tuometė vietinė
valdžia (Suvalkų starosta) darė
viską, kad grįžtantieji nebūtų
priimti (jau kaip sovietinės Lietuvos piliečiai). Raginskų šeima
kartu su Paransevičiais sugrįžo į
Sankūrus. 1945 metais rugpjūtį
į namus atėję Lenkijos saugumo
pareigūnai bandė priversti Paransevičius išvykti atgal į Lietuvą.
Kai tie atsisakė, Kastantą išsivedę
į kiemą nušovė, o našlei išeidami
Birutė ir Juozas Arbačianskai
su sūnumis Edu ir Audriumi
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grasino, kad, jeigu neišvažiuos,
tai ir jos laukia toks pat likimas.
Ona Paransevičienė nepaklausė
pareigūnų ir pasiliko. Po kiek laiko ištekėjo už Petro Makausko ir
susilaukė dar dviejų sūnų: Petro
ir Broniaus. Jos pirmieji sūnūs
Jonas ir Juozas Lenkijoje baigę mokslus, sukūrė šeimas. Jonas gyvena Balstogėje, o Juozas
Kentžine (Kętrzyn).
Antano ir Julijos dukra Marija (gim. 1924 m.) gyveno Lietuvoje, ištekėjo už Pranckevičiaus,
išvažiavo į JAV ir tolimesnis jos
likimas man nežinomas.
Antras Kastanto ir Marijonos sūnus buvo Jurgis Paransevičius (gim. 1905 m.). Jis mokėsi
Seinų „Žiburio“ gimnazijoje Lazdijuose, baigė kunigų seminariją
Gižuose ir dirbo kunigu (žr. priedą nr. 2).
Doma ir Vytautas Narkevičiai
Trečias sūnus – Bronius
(gim. 1907 m., mano tėvas). Jis
po brolio Antano mirties perėmė ūkį Paliūnuose. Labai jaunas susituokė. Vedė Magdaleną Stoskeliūnaitę iš Kampuočių. Jau vedęs atliko
privalomąją karo tarnybą Suvalkų ulonų pulke.
Tarpukario metai buvo nelengvi Seinų–Punsko krašto lietuviams.
Paliūnuose postą buvo įsirengę lenkų pasieniečiai. Lietuviai buvo sekami. Buvo draudžiama naktimis vaikščioti ir net laikyti šunis. Represijos pasiekė tuos, kurie 1919 m. buvo įstoję į Lietuvos savanorius.
Jeigu pavykdavo įsteigti lietuvišką mokyklą, ji tuoj pat buvo uždaroma. Taip buvo ir Paliūnuose. Du kartus mokykla buvo atidaryta ir du
kartus uždaryta. Veiklus buvo Šv. Kazimiero skyrius, kuriame buvo
kukli bibliotekėlė, organizuota saviveikla. Šiose veiklose aktyviai dalyvavo ir mano tėtis.
1929–1936 metais Paliūnuose jaunimas pastatė ir suvaidino apie
10 komedijų ir kitų dramos veikalų. Tai buvo: „Prieš vėją nepapūsi“,
„Amerika pirtyje“, „Moterims neišsimeluosi“, „Živilė“, „Cingu lin-
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Jono Paransevičiaus šeima: Birutė Tumelytė-Paransevičienė ir dukros Onutė
(dešinėje) bei Teresė

gu“, „Piemenėlė Barbutė“, „Grybų ginčius“, „Ant bedugnės krašto“,
„Gaila ūsų“, „Baltakė“ ir t. t.
1939 m. rugpjūčio pabaigoje Lenkijoje paskelbta mobilizacija.
Į paskirtą vietą išvyko ir Bronius (mano tėvas). Dalinys organizavosi
Lenkijos–Sovietų Sąjungos pasienyje (dabar Baltarusijos teritorija).
Rugsėjo 17 d. į tą teritoriją įžygiavo Sovietų Sąjungos kariuomenė.
Lenkai nebuvo pasirengę kovai su nauju priešu. Kareiviai išsiskirstė,
tėvas po dviejų savaičių sugrįžo į namus. Čia jau šeimininkavo vokiečiai. Paliūnų kaime beveik pusė gyventojų save laikė vokiečiais, nors
iš jų pavardžių matyti, kad jie buvo lietuvių (Petrait, -is, Jurgelait, -is,
Kinait, -is ir t. t.) arba lenkų (Szymczyk, Kowalczyk, Wilk) kilmės.
Jie į Paliūnus atsikraustė po Trečiojo Abiejų Tautų Respublikos padalijimo, o kai kurie ir vėliau. Santykiai tarp dviejų tautybių gyventojų
iki karo buvo normalūs, nors jie artimai vieni su kitais nebendravo.
Kai 1939 metais atėjo vokiečiai, santykiai visiškai nutrūko, ir kartais
vokietis savo kaimynui lietuviui rodydavo priešiškumą. Taip atsitiko
ir mano tėvui, kai 1941 m. pagal Vokietijos ir sovietinės Lietuvos susitarimą mūsų krašto lietuviai pradėti keldinti į Lietuvą, o čia pradėti
atkeldinti vokiečiai iš Lietuvos. Mano tėvas atsisakė išvykti. Nors, pagal susitarimą, išvažiuoti reikėjo savanoriškai, tai vokiečiai tuos, kurie
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atsisakė „savanoriškai“ išvykti, įkalino Suvalkų kalėjime, tarp jų ir mano
tėvą. Tuos, kurie sutikdavo išvažiuoti,
paleisdavo. Kadangi tėvas nesutiko,
tai kalėjime išbuvo tol, kol ta akcija
baigėsi. Sugrįžusiam į namus neilgai
teko džiaugtis, nes vienas iš Paliūnų
vokiečių, Kirstenas Edmundtas, privertė Paransevičius išsikelti į Burbiškių kaimą, į ką tik išvykusių į Lietuvą
Žukauskų sodybą. Kirsteinas su savo
šeima dar tą pačią dieną užėmė mūsų
namus ir ūkį. Žinoma, iškeitė savo
prastoką ūkelį į geresnį.
1944 metų vasarą Sovietinė armija
varė vokiečius į vakarus. Iš Paliūnų su
vokiečių kariuomene traukėsi ir save
vokiečiais laikantys kaimo gyventojai. Mūsų sodybą paliko ir Kirsteino
šeima, todėl mes galėjome sugrįžti į
savo namus. Pokaris nebuvo lengvas
Janina (3 iš kairės) ir Sigitas (1 iš kairės) Paransevičiai
mūsų kraštui ir visai Lenkijai. Lenkija
bei Teklė (2 iš kairės) ir Jurgis (4 iš kairės) Paransevičiai
atsirado Sovietų Sąjungos įtakos zonoje. Pagal Stalino diktatą buvo kuriama komunistinė valdžia. Aktyvus
buvo ir lenkų pogrindis. Nei vieni, nei kiti lietuviams nebuvo draugiški. Paliūnuose vėl įsikūrė jau komunistinės Lenkijos pasieniečiai (lenk.
WOP Wojsko Ochrony Pogranicza). Lenkija, imdama pavyzdį iš Sovietų Sąjungos, ruošėsi kolektyvizacijai. Ūkininkams, kad noriau stotų
į kolūkius (lenk. Spółdzielnia Produkcyjna), buvo uždedami didžiuliai
mokesčiai.
Neilgai teko džiaugtis gyvenimu savo tėviškėje. 1950 m. lapkričio 17 d., apie 9 val., Suvalkų apskrities pareigūnas, atvykęs su kareivių palyda, įteikė tėvui raštą, kad iki 13 val. su šeima apleistų Paliūnus. Suvarė kaimo ūkininkus su vežimais, kad galėtume susikrauti
savo mantą, o jie vežtų mus į Trakiškės geležinkelio stotį ir pakrautų
į prekinius vagonus. Stotyje jau laukė 30 vagonų. Mūsų šeimai kliuvo vienas iš jų. Tėvai pasiėmė porą arklių, dvi karves, truputį pašaro,
paklodus, kažkiek drabužių ir maisto. Vakare traukinys iš Trakiškių
pajudėjo Suvalkų link. Niekas nežinojo, už ką ir kur šias šeimas išveža.
Ta nežinia labiausiai visus kankino ir kėlė baimę. Kai dar krovė daiktus
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į vagonus, buvo kalbama, kad gal
mus veš į Sibirą, kaip tai buvo daroma Lietuvoje. Kiti ramino ir manė,
kad veš į buvusius Rytprūsius, kur
jau iš Paliūnų buvo išvežę Baliūnų
šeimą. Kai traukinys pajudėjo, supratome, kad veža ne į rytus, o į vakarus. Penktą kelionės dieną pasiekėme prieš karą buvusias vokiečių
žemes (dabar priklausančias Vakarų
Pamario vaivadijai), tuo metu priklausiusias Štetino ir Košalino vaivadijoms. Iš traukinio sąstato pradėjo atkabinėti po vieną, du vagonus.
Kitus vežė toliau. Ściechów stotyje,
Myslibužo (vokiečių Soldino) apskrityje, atkabino mūsų ir Burbiškių
Kraužlių vagonus. Tame kaime teko
persikraustyti į paliktą neturtingo vokiečio sodybą su 2 ha žemės.
Nepaisant to, kad buvo praėję jau
penkeri metai po karo, čia dar buvo
Sėdi Julija Kadenytė-Paransevičienė, vėliau Velalienė.
Iš jos ir Antano Paransevičiaus šonų vaikai: Marytė
tuščių sodybų. Visos geresnės jau
Paransevičiūtė (vėliau Pranckevičienė) ir Kostas
buvo užimtos. Taip iš Seinų–PunsParansevičius. Sėdi Magdalena Paransevičienė ir laiko
ko krašto išvežti lietuviai atsirado
sūnų Joną. Už jos ir Kosto stovi Bronius Paransevičius
netoli dabartinės Lenkijos–Vokietijos sienos. Tėvas susirado darbą geležinkelio stotyje – krovė presuotą
šieną į vagonus, vyriausias brolis pradėjo dirbti Myslibužo (Soldino)
apskrities valdybos raštinėje, o kiti vaikai likome su tėvais. Kadangi
nežinojome, nei kur mus veš, nei koks mūsų tolimesnis likimas, mama
ryžosi mano jauniausią 3,5 metų brolį palikti pas savo tėvus Kampuočių kaime. Tik prieš Kalėdų šventes teta jį atvežė mums į Ściechów
kaimą. Puikiai prisimenu, koks buvo jo džiaugsmas, lydimas ašarų, kai
pamatė mus visus...
Šioje tremties vietoje išbuvome nepilnus 1,5 metų. Tėvas prašė
leidimo sugrįžti, bet jo negavo. Susitarę su Kraužliais, pasisamdę prekinį vagoną, viską susikrovę, grįžome arčiau namų į Elką. Čia, Siedlisko kaime, išsinuomoję dalį gyvenamojo namo, pusę ūkinių pastatų ir
žemės, pradėjome vėl ūkininkauti. Žemė buvo prasta, gyvenimo sąlygos dviem šeimoms gyventi sunkios (buvo virtuvė ir vienas didelis
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Onutė ir Alfonsas Pinpiai

kambarys), todėl šioje vietoje išbuvome nepilnus metus. Tėvas apsigyventi surado du kambarius pas ūkininką Świętajno kaime, Olecko
apskr. (vėl šiek tiek arčiau namų). Kraužliai apsigyveno pas kaimyną.
Susitaręs su Kraužliu, tėvas gavo darbą vežioti pjaunamus medžius iš
apylinkės miškų į Olecko geležinkelio stotį (apie 15 km). Miškų urėdija leido laisvai naudotis miško ganyklomis. Darbas buvo sunkus:
kartais reikėjo labai didelius medžius atgabenti prie kelio, kad būtų
galima pakrauti į vežimą ir vežti į stotį. Arkliai prie šio darbo taip
priprato, kad kartais patys pasirinkdavo, pro kur geriau iki kelio medį
traukti. Dideliems medžiams vežioti tėvas įsigijo dar ir vokišką vežimą
su dideliais ratais. Ant jo buvo galima sutalpinti po kelis ilgus medžius,
apie 5–6 m3.
Grizų kaime (Olecko apsk.) tėvas už labai simbolišką kainą (500
zlotus) nusipirko gana neblogą gyvenamąjį namą su tvarteliu ir 2 ha
žemės. Tenai apsigyvenome. Taigi matyti, kad dar 1954–1956 metais
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Bronius Paransevičius (dešinėje) ir Bronius Kraužlys. Šitokius medžius vežiojo
į Olecko stotį iš aplinkinių miškų

vokiečių palikimo naujai atsikėlę gyventojai nevertino, nors Lenkijos
valdžia išduodavo nuosavybės dokumentus.
O kokie buvo buvusios Vokietijos žemių (Štetino ir Rytprūsių)
gyventojai, su kuriais teko bendrauti? Vokiečiai beveik visi pasi-

Marija Paransevičienė-Ivoškienė ir jos vyras Jurgis Sibire. 1956 m.
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traukė. Į jų sodybas iš įvairių vietų
gausiai kraustėsi lenkai. Daugiausia
jų buvo atvykusių iš Ukrainos, Baltarusijos, Lietuvos rajonų, prieš karą
priklausiusių Lenkijai, bet buvo lenkų ir iš pačios Lenkijos, kurie, turbūt,
galėjo čia susirasti geresnius namus
ar darbą. Grizų kaime, kur gyvenome daugiau nei dvejus metus, buvo
likusi viena mozūrų kilmės vokiečių
šeima pavarde Rogovski. Jie kalbėjo
lenkiškai ir vokiškai, bet 1956 metais
nusivylę tuomete lenkų valdžia išsikėlė į Vokietiją.
1956 metais gavome leidimą
grįžti į savo tėviškę Paliūnuose.
Valdžia pripažino, kad 1950 metais
buvome iškeldinti neteisėtai. Ūkininkauti 30 ha ūkyje reikėjo pradėti
iš naujo: įsigyti reikalingą techniką,
remontuoti griūvančius pastatus ir
pan.
O dabar trumpai apie Broniaus ir
Magdalenos vaikus. Jų buvo 4 broliai:
Kun. Jurgis Paransevičius ir jo sesuo Marija
Jonas, Vitas, Sigitas (aš) ir Jurgis.
Paransevičiūtė-Ivoškienė
Jonas dar vokiečių okupacijos
metais lankė Seinų „Žiburio“ gimnaziją Lazdijuose. Pasibaigus karui,
gyveno ir dirbo tėvų ūkyje. Vėliau įgijo buhalterio specialybę. Dirbo
Paliūnų valstybiniame žemės ūkyje. Sukūrė šeimą su Birute Tumelyte
iš Graužių (Šipliškės valsčius). Iš Paliūnų su savo šeima (dviem dukromis – Onute ir Terese) išsikėlė į Suvalkus ir ten dirbo iždo įstaigoje.
Žmona, sulaukusi vos 50 metų, mirė. Dar kartą susituokė su Onute
Marteckaite. Prieš gyvenimo pabaigą sunkiai sirgo.
Dukra Onutė baigė studijas Balstogės medicinos akademijoje.
Darbą pradėjo Suvalkų ligoninėje. Ištekėjo už JAV gyvenančio lietuvio Stasio Žukausko ir išvažiavo pas vyrą. Gydytojo diplomas buvo
nostrifikuotas, kartu ji augino du sūnus (Vytuką ir Tomuką). Susirgusi
vėžiu (kaip ir mama), mirė ir paliko nepilnamečius vaikus. Vaikai jau
baigę studijas ir gyvena JAV. Dukra Teresė baigė informatikos studijas. Gyvena viena, užaugino sūnų Darių, kuris irgi informatikas.
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Broniaus ir Magdalenos Paransevičių šeima su motina Marijona MarcinkevičiūteParansevičiene. 1948 m., Paliūnai

Antras pagal eilę sūnus Vitas gyveno su tėvais ir keliavo iš Štetino į Paliūnus. Vedė lenkaitę Oną Domyslavską. Šeimoje gimė 3 dukros
ir sūnus (Gražina, Alicija, Boguslava ir Kazimieras). Tėvai Vitui perrašė savo ūkį, o patys išsikėlė gyventi pas mane į Punską. Neilgai Vitas ūkininkavo – jo žmona labai norėjo gyventi mieste. Tėvai perrašė
ūkį sūnui Kazimierui ir patys išsikėlė gyventi į Suvalkus. Kazimieras
nenorėjo ūkininkauti. Ūkį pardavė ir pats ieškojo lengvesnio gyvenimo. Visi Vito vaikai dar kalba lietuviškai. Gražina dar baigė lietuvišką
licėjų Punske. Vito dukros sukūrė lenkiškas šeimas ir jau nepalaiko
ryšių su lietuvių bendruomene.
Trečias Broniaus ir Magdalenos sūnus esu aš – Sigitas. Apie save
šiame straipsnyje nerašysiu. Jeigu sveikata dar leis, bandysiu atskirai
parašyti savo atsiminimus.
Jauniausias mano brolis Jurgis baigė lietuvišką licėjų Punske.
Nuo vaikystės domėjosi fizika. Licėjuje dalyvavo Švietimo ministerijos organizuojamoje fizikos olimpiadoje. Valstybės mastu tapo fizikos
olimpiados laureatu. Be stojamųjų egzaminų įstojo į Varšuvos universiteto Fizikos fakultetą. Baigęs magistro studijas, įsidarbino Punsko
licėjuje fizikos mokytoju. Čia išdirbo iki užtarnautos pensijos. Pradėjęs
darbą, netrukus sukūrė šeimą. Vedė Teklę Grigutytę iš Šlynakiemio.
Susilaukė trijų sūnų: Rimo, Arūno ir Audriaus. Rimas, baigęs Punsko
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licėjų ir truputį pastudijavęs Lietuvoje, išvažiavo į Vokietiją, ten dirba
ir gyvena. Arūnas, vedęs
lietuvaitę Ievą Naujokaitytę, apsigyveno Kanadoje. Audrius baigė Punsko
licėjų ir informatikos studijas Lietuvoje. Dirba ir
gyvena Varšuvoje.
Dabar grįžkime prie
ketvirto Kastanto ir Marijonos sūnaus Juozo (mano
dėdės). Jis, sukūręs šeimą
su Agota Krikščiūnaite,
Antanas Paransevičius
apsigyveno gretimame
Sankūrų kaime. 1941 m.
vokiečių varomas išvažiavo į Lietuvą. Gyveno Avikiluose prie Marijampolės. Po karo liko Lietuvoje. Turėjo tik vieną dukrą Onutę. Visi
dirbo vietiniame kolūkyje. Onutė ištekėjo už Danieliaus Vilkelio ir susilaukė dviejų dukrų – Virginijos ir Angelės. Abi baigė studijas, sukū-

Juozas ir Agota Paransevičiai su dukra Onute (Vilkiene) ir Irena Ivoškaite
(dešinėje)
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Magdalena Paransevičienė su sūnumis: Jonu, Vitu, Sigitu ir Jurgiu tremtyje,
Sciechów kaime. 1951 m.

rė šeimas ir gyveno Marijampolėje. Onutė liko ištikima Avikilams. Pas
ją sugrįžo Virginija ir su vyru Mindaugu Matukynu pasistatė naują
gyvenamąjį namą, čia ruošiasi ir pasilikti. Šioje šeimoje gimė 3 vaikai:
Aušra, Edvinas ir Vytenis. Angelė Vilkelytė ištekėjo už Romo Marcinkevičiaus. Abu dirba Marijampolėje. Užaugino sūnų Tadą.
Jauniausia Kastanto ir Marijonos dukra buvo Marytė. Ji ištekėjo
už ūkininko Jurgio Ivoškos ir iš Paliūnų išsikraustė į Navininkų kaimą
(į Lietuvą). Susilaukė gausios šeimos: Birutės, Mildos, Sigito, Onutės,
Irenos ir Vytauto. Ivoškus 1945 metais išvežė į Sibirą. Visi vaikai pasiliko Lietuvoje, bet augo svetimose šeimose. Jauniausias sūnus Vytautas pasiliko savo globėjų Narkevičių pavardę.
Vyriausioji dukra Birutė gyveno Marijampolėje. Įgijo pradinio
mokymo mokytojos kvalifikaciją ir iki pensijos mokytojavo. Sukūrė
šeimą su Juozu Arbačiausku. Jiems gimė du sūnūs: Edvardas ir Audrius. Milda ištekėjo už Vytauto Kučinsko. Jiems gimė dukra Aušra.
Gyveno Vilniuje. Aušra lituanistė, dabar yra Gapsevičienė ir gyvena
Vilniuje.
Sigitas, vedęs Angelę Uzdilaitę (geografijos mokytoją), gyveno
Marijampolėje (dabar Baraginėje). Išaugino du vaikus – dukrą Astą
ir sūnų Aldą. Sūnus neseniai mirė. Dukra Asta dabar eina vienos iš
didesnių Marijampolės miesto mokyklų direktorės pareigas.
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Onutė ištekėjo už siuvėjo Alfonso Pimpio ir gyveno Kaune. Turėjo vieną dukrą Dovilę (dabar Zaveckienė), kuri gyvena Kaune, dirba
prekybos centre. Onutė tragiškai žuvo važiuodama į Lenkiją.
Irena apsigyveno Vilniuje. Turi sūnų Rimą ir dabar gyvena kartu
su sūnaus šeima Vilniuje.

Juozas Sigitas
Paransevičius

Juozas Sigitas Paransevičius (g. 1941 m. Paliūnų kaime, Punsko valsčiuje) – pedagogas, žymus visuomenės veikėjas. 1959 m. baigė Punsko licėjų,
vėliau Elko mokytojų seminariją ir Varšuvos fizinio lavinimo akademiją. Mokytojavo Punsko licėjuje. Ėjo įvairias visuomenines pareigas. Buvo Lietuvių visuomeninės kultūros draugijos bei Lenkijos lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkas. Parašė lietuvių kalbos vadovėlį VII klasei lietuviškoms mokykloms,
yra paskelbęs daug straipsnių „Aušroje“, „Šaltinyje“, „Seinų almanache“ („Almanach Sejneński“).
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LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIA
PRIENŲ KRAŠTE XX a.
Kuriant naujausią knygą Suvalkijos fotografinės istorijos tema
„Prienų kraštas. Iš praeities į dabartį“ (2018), netikėtai atsiskleidė
Prienų krašto unikalumas priešinantis sovietinei okupacijai. Okupantų
veiksmai naikinant gyventojus ne tik fiziškai neterminuotai tremiant
į atšiaurų Sibirą, kankinant koncentracijos lageriuose, šaudant patriotiškai nusiteikusius lietuvius, vengiančius mobilizacijos į sovietinę armiją, buvusius karininkus, šaulius, policininkus, bet ir dvasiškai luošinant tautą, ypač vaikus, ateistine propaganda, persekiojant Bažnyčią
ir jos tarnus – vyskupus, kunigus, vienuolius, Prienų krašte iššaukė
bekompromisinę antisovietinę rezistenciją.

S. Sajauskas Prienų kraštas.
Iš praeities į dabartį. Kaunas:
Naujasis Lankas, 2018.
Fotografijų albumas, dedikuotas
Lietuvos Nepriklausomybės
šimtmečiui
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Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčios istorija šiame leidinyje
pradedama vikaro Andriaus Dobitaičio 1864 m. gyvenimo aprašymu lenkų kalba. Seniausias XX a. dokumentas – Seinų ir Augustavo
vyskupo Antano Baranausko leidimas Prienų parapijos klebonui Kazimierui Maciukevičiui sutuokti Joaną Sobolevskį ir Veroniką Rusecką, surašytas lotyniškai ir antspauduotas Seinuose 1901 m. balandžio
30 d. Albumo pagrindinis turinys atskleidžiamas fotografiniais vaizdais, daugiausia sukurtais Prienuose XX a. dirbusių fotografų Jokūbo
Skrinskos ir iš jo šį amatą perėmusio jo mokinio Juozo Klimo. Suprantama, kad ir Katalikų bažnyčios gyvenimą bei įvykius iliustruosime iš
Prienų krašto kilusių, čia dirbusių, sovietmečiu ateistų persekiojimus
patyrusių asmenų fotografijomis.
Žymiausiu prieniečiu XX a. pradžioje buvo 1890 m. Seinų kunigų seminariją baigęs, Lenkijos ir Suvalkijos bažnyčiose kunigavęs,
1912–1916 m. Pakuonyje klebonavęs šakietis Justinas Staugaitis. Vėliau buvo Aukštosios Panemunės ir Garliavos dekanu, aktyviai reiškėsi socialiniame gyvenime – Marijampolėje įsteigė vaikų darželį, „Žiburio“ švietimo draugiją, mokyklas, mergaičių progimnaziją, senelių
ir našlaičių namus, „Žagrės“ draugiją.
1917 m. J. Staugaitis dalyvavo Lietuvių konferencijoje Vilniuje,
kurioje išrinktas Lietuvos Tarybos nariu, buvo Tarybos vicepirminin-

Vasario 16-osios Akto signataras
vyskupas Justinas Staugaitis
(1866–1943)

Prienų „Žiburio“ gimnazijos steigėjas
ir ilgametis direktorius vikaras
Peliksas Martišius (1879 –1956)
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ku. 1918 m. vasario 16 d. pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės Aktą,
tapo Lietuvos Valstybės Tarybos vicepirmininku, išrinktas į Steigiamąjį Seimą, vadovavo I ir II Seimams.
Būdamas Lietuvos krikščionių demokratų partijos vadovu,
J. Staugaitis Vatikane ragino pripažinti Lietuvą nepriklausoma valstybe, inicijavo Lietuvos diplomatinės atstovybės prie Šventojo Sosto
steigimą.
1922 m. J. Staugaitis pakeltas Seinų kapitulos kanauninku,
1924 m. – prelatas, 1926 m. paskirtas Telšių vyskupu, įkūrė Telšių kunigų seminariją. Prasidėjus karui, vysk. J. Staugaitis rūpinosi nacių
persekiojamų žydų gelbėjimu, surasdamas jiems gelbėtojus. Vyskupas mirė 1943 m. liepos 8 d., palaidotas Telšių Šv. Antano Paduviečio
katedroje.
Sunku būtų pervertinti kan. Pelikso Martišiaus nuopelnus
Prienų kraštui, dar nepasibaigus Pirmajam pasauliniam karui įkūrusiam „Žiburio“ progimnaziją. Trūkstant lėšų pastato statybai,
kun. P. Martišius rinko aukas. Gausiai aukojo klebonas Andrius Povilaitis,
prel. Juozas Laukaitis, naujasis klebonas Jonas Valaitis, tad jau
1920 m. dviaukščio progimnazijos pastato statyba buvo užbaigta,
o 1921 m. Lietuvos Švietimo ministerija progimnazijai suteikė gimnazijos statusą. 1925 m. ją baigė pirmoji laida. Gimnazijoje veikė Ateitininkų kuopa, globojama aukštą autoritetą turinčio kapeliono Juozo
Luckaus. Mokymo lygiui pakelti kun. P. Martišius 1927 m. išlaikė teologijos egzaminus ir gavo aukštojo mokslo diplomą.
Jam suteiktas kanauninko laipsnis.

Prienų „Žiburio“ gimnazija iš Nemuno pusės. Apie 1922 m. Fot. Jokūbas Skrinska
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Kun. Pauliaus Astrausko 1935 m. atvirlaiškis. Kun. Paulius Astrauskas – tikėjimo
kankinys, 1941 m. sovietų ištremtas į Sibirą ir dingęs be žinios.
Fot. Juozas Klimas

Prienai. Kairėje – Kristaus Apsireiškimo bažnyčia, pastatyta 1750 m.
Joje sumontuoti garsaus lietuvių meistro Jono Garalevičiaus vargonai. 1906 m.
prie jos įsikūrė „Žiburio“ draugijos skyrius (pirmininkas kun. Juozapas
Rudaitis). Apie 1928 m. Fot. Jokūbas Skrinska
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Prienų ir Pakuonio parapijų klebonas
(1920–1946) prel. Jonas Valaitis
(1886–1946)

Kun. Leonas Klimas (1907–1993)

Kun. Leono Klimo (sėdi antroje eilėje, centre) primicija. Prienai, 1932 m.
Kun. Leonas Klimas kunigavo Rudaminoje, vėliau – Kaupiškėse. Už filosofo
Antano Maceinos pervedimą per sieną į Vokietiją 1941 m. kun. L. Klimas buvo
NKVD areštuotas ir nuteistas mirties bausme. Prasidėjus karui tarp Vokietijos ir Sovietų Sąjungos, jo kameros Kauno kalėjime kaliniai užsibarikadavo ir
išsigelbėjo nuo mirties. Kunigavo Slabaduose. Artėjant pakartotinei sovietinei
Lietuvos okupacijai, 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, vėliau persikėlė į JAV
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Angelaičiai su kun. J. Kardausku Pirmosios Komunijos dieną. Fot. Juozas Klimas

1900–1905 m. M. J. Krupavičius mokėsi Veiverių mokytojų seminarijoje, 1908–1913 m. – Seinų kunigų seminarijoje, 1913–1916
– Sankt Peterburgo dvasinėje akademijoje, 1914 m. įšventintas kunigu. Dirbo Martyno Yčo gimnazijos Voroneže kapelionu. 1917 m.
įkūrė Lietuvos krikščionių demokratų partiją, buvo jos pirmininku.
1918 m. Rusijos bolševikų tribunolo buvo nuteistas mirties bausme,
bet suspėjo pasitraukti į Lietuvą. 1918 m. tapo Žemės reformos ko-

Prienų vaikų darželis. Auklėtojos vienuolės kazimierietės. Fot. Juozas Klimas
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Išlaužo Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos bažnyčia ir 1933 m. ją savo
lėšomis pastatęs klebonas Vytautas Gurevičius MIC (1889–1979). 1948 m. už
partizanų rėmimą suimtas MVD, po sovietinių lagerių kunigavo Pilviškiuose,
kuriuose ir palaidotas. Fot. S. Sajauskas

misijos pirmininku, 1920–1926 m. buvo Lietuvos seimų nariu, 1923–
1926 m. – žemės ūkio ministru. Įvykdė svarbią žemės ūkio reformą,
suteikusią žemės savanoriams, nepasiturintiems.

Prel. Mykolas Jeronimas Krupavičius, gimęs 1885 m. Balbieriškyje, miręs
1970 m. Čikagoje, 2006 m. perlaidotas Kaune, prie Kristaus Prisikėlimo bazilikos.
Fot. S. Sajauskas
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1933–1935 m. klebonavo Veiverių Šv. Liudviko bažnyčioje. 1935–
1942 m. – Švč. Mergelės Marijos Vardo Kalvarijos bažnyčios klebonas,
dekanas. Už protestą dėl žydų persekiojimo 1942 m. suimtas gestapo,
kalintas Eitkūnuose, Tilžėje, 1943 m. internuotas Regensburgo karmelitų vienuolyne. 1945 m. išlaisvintas JAV kariuomenės. 1945–1955 m.
buvo Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK) pirmininku.
1948 m. pakeltas į prelatus, iškėlė mintį įkurti Pasaulio lietuvių bendruomenę (PLB). Nuo 1957 m. gyveno JAV, Čikagoje. Mirė 1970 m.
2006 m. už narsumą apdovanotas (po mirties) Vyčio Kryžiaus ordino
Didžiuoju kryžiumi.

Grupė kunigų ir vyskupas Teofilius Matulionis (sėdi viduryje), išmainyti
į valstybės nusikaltėlius, grįžę į Lietuvą. 1933 m. spalio 19 d.

Birštone 1957 m. gruodžio 25 d. vysk. Teofilius Matulionis slaptai konsekravo vyskupu iš kunigų seminarijos pašalintą kan. Vincentą
Sladkevičių. Už šį veiksmą vysk. T. Matulionis 1957 m. spalio 17 d.
KGB ištremtas į Šeduvą, o klebonas J. Jonys nuteistas 4 m. ir išsiųstas
į Mordovijos lagerį. 1962 m. popiežius Jonas XXIII vyskupą Teofilių
Matulionį pakėlė arkivyskupu ir pakvietė į Vatikano II susirinkimą.
Kaip atsaką 1962 m. vysk. Matulionio bute Šeduvoje KGB pareigūnai
po eilinės kratos jam padarė injekciją. Po trijų dienų 1962 m. rugpjūčio
20 d. arkivyskupas Teofilius Matulionis mirė.
Popiežius Pranciškus, pripažindamas kankinį arkivyskupą Matulionį didvyrišku evangelijos liudytoju, drąsiu Bažnyčios ir žmogaus
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Iš Sovietų lagerių kartu su vyskupu Teofiliu Matulioniu grįžę kunigai. Iš kairės
sėdi: kunigai A. Pronckietis, K. Juršėnas, vysk. T. Matulionis, V. Čegis,
V. Paškevičius; stovi: V. Ilginas, M. Bugenis, J. Paulavičius, V. Dienis, J. Ladoga.
1933 m. spalio 19 d.

orumo gynėju paskelbė jį Palaimintuoju. Beatifikacijos apeigos vyko
Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje 2017 m. birželio 25 d.

Vysk. Teofilius Matulionis Birštone, kur grįžęs iš Mordovijos lagerio
1956–1958 m. gyveno pas kleboną kun. Joną Jonį
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Palaimintojo Teofiliaus
Matulionio kanoninis
paveikslas. 2018 m.
Dail. Zbignevas
Girčiakas

Šventosios Romos
Bažnyčios kardinolas
Vincentas Sladkevičius
MIC (1988–2000),
vyskupo Teofiliaus
Matulionio Birštone
slapta konsekruotas
vyskupu 1957 m.
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1974 m. JAV išleistas pirmasis „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ tomas
(Nr. 1–7) ir anglų kalba išleistas „LKB Kronikos“ Nr. 58 su vyriausiojo
redaktoriaus kun. Sigito Tamkevičiaus JS portretu viršelyje
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Vysk. V. Sladkevičius pritarė kun. Sigito Tamkevičiaus SJ iniciatyvai leisti „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką“. Nepasidavęs KGB
verbavimui, 1959 m. vasario 12 d. jis ištremtas į Nemunėlio Radviliškį, vėliau į Pabiržę. Tremtyje išbuvo 25 m. 1982 m. Popiežiaus Jono
Pauliaus II paskirtas Kaišiadorių vyskupijos apaštališkuoju administratoriumi, 1989 m. – Kauno arkivyskupu. 1998 m. rugpjūčio 21 d. apdovanotas aukščiausiuoju Lietuvos Respublikos valstybiniu žymeniu
– Vytauto Didžiojo ordino Didžiuoju kryžiumi.

Sesers Onos Margaritos Vitkauskaitės SF audiencija pas Popiežių Joną Paulių II.
Vatikanas, 1991 m.

1998 m. kun. Juozas Zdebskis prezidento dekretu po mirties apdovanotas Vyčio kryžiaus ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi, taip
įvertintas jo didvyriškumas kovoje su blogiu, už teisingumą, tikėjimo
laisvę, prieš okupantų lietuvių tautai brukamą ateizmą.
Katalikų Bažnyčia Prienų krašte, kaip ir visoje Lietuvoje, kovodama apsiginklavusi tik Tiesos kalaviju per visus karus, 50 metų trukusią
sovietinę okupaciją ir nuožmų tikinčiųjų persekiojimą, pareikalavusį
kankinių aukų, Dievo valia tapo NUGALĖTOJA! Ir kaip neprisiminti
Evangelijos pagal Matą: „Tu esi Petras-Uola; ant tos uolos Aš pastatysiu Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės.“
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„LKB kronikos“ redaktorė ir
leidėja sesuo Elena Gerarda
Šuliauskaitė SE, pavadavusi
KGB suimtą vyriausiąjį
redaktorių kun. Sigitą
Tamkevičių SJ, kalinta
KGB lageryje, apdovanota
Vyčio kryžiaus ordino
Karininko kryžiumi

Tikėjimo kankinys kun. Juozas
Zdebskis (1929–1968). 1970–
1972 m. dirbo Prienų bažnyčios
vikaru. Vienas iš „LKB kronikos“
leidybos iniciatorių ir talkininkų.
Už vaikų katechizavimą sovietų
valdžios kalintas. Žuvo neaiškiomis
aplinkybėmis autoavarijoje

Lietuvos Katalikų komitetas tikinčiųjų teisėms ginti, įkurtas 1978 m. lapkričio
13 d. Iš kairės: kun. Jonas Kauneckas, kun. Juozas Zdebskis, kun. Alfonsas
Svarinskas, kun. Sigitas Tamkevičius (pirmininkas), kun. Vincentas Vėlavičius
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Tauro apygardos Geležinio Vilko
rinktinės partizanas Povilas
Buzas-Žvejas (1919–2012).
Sužeistas bunkeryje, pateko į MGB,
nuteistas 10 m. lagerio. Aktyvus
„LKB kronikos“, „Aušros“, „Tiesos
kelio“, „Rūpintojėlio“ leidėjas.
1999 m. apdovanotas Vyčio
kryžiaus ordino Vyčio kryžiaus
ordino Komandoro kryžiumi

Tauro apygardos partizanų
kapelionas Justinas LelešiusKrivaitis, Grafas (1917–1947).
Žuvo Birutės rinktinės štabo
bunkeryje. 1991 m. perlaidotas
Veiverių Skausmo kalnelyje. 1998 m.
apdovanotas Vyčio kryžiaus ordino
Komandoro didžiuoju kryžiumi
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LUKSNĖNAI IR JŲ APYLINKĖS
Luksnėnai – kaimas Alytaus r. Alytaus seniūnijoje, nutolęs nuo
Alytaus miesto per 6–8 kilometrus, prie kelio Alytus–Simnas–Marijampolė, rytiniame Luksnėnų ežero krante.
Kada įsikūrė Luksnėnų kaimas, tikslių duomenų nėra. Archyvuose jis minimas jau 1807 m. Tuo metu jis rašytas Luksneni, 1914 m. –
Luksniany, o 1957 m. ir iki šiolei – Luksnėnai.
Pagal vietinių gyventojų pasakojimus, perduodamus iš kartos
į kartą, seniausios žinios siekia 1865 m., kuomet valstiečiai iš kaimo
išvarė čia gyvenusius žydus. Taip nutiko dėl to, kad žydai bandė reguliuoti javų supirkimo kainas, visaip trukdyti vietinių gyventojų verslui.
1933 m. prie ežero buvo rasti seni kapai ir tik 1989 m. jais susidomėjo archeologai. Senkapiai rasti Luksnėnų ežero rytiniame krante, 800 metrų į P–PV nuo Alytaus–Simno kelio. Jie buvo įrengti apie
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150 metrų ilgio, 100 metrų pločio ir iki 3 metrų aukščio kalvoje, kurią
iš pietvakarių juosia ežeras, o iš kitų pusių – žemos drėgnos pievos.
Kapinyne iškastoje perkasoje aptikti septyni kapai. Mirusieji palaidoti mediniuose karstuose, vieni iš jų galvomis į rytus, kiti – į vakarus. Trys kapai buvo su monetomis, viename buvo ir geležinė diržo
sagtis, kiti – be įkapių. Perkasoje rasti kapai datuojami XVII a. viduriu
– XVIII a. pradžia. Pavienės monetos patvirtintų, kad kapinyne buvo
laidojama jau XVI a. pabaigoje.
Kasinėjimų metu rastos pavienės lipdytinos brūkšniuotos ir lygios keramikos šukės, taip pat geležies šlako gabalėliai rodo, kad pirmojo tūkstantmečio pirmoje pusėje kapinyno kalvoje buvo senovės
gyvenvietė. Alytaus kraštotyros muziejuje yra radinių iš šio kapinyno.
Luksnėnų gyvenvietė neatsiejama nuo Luksnėnų ežero. Ežeras užima 62 ha plotą, jo ilgis iš šiaurės vakarų į pietvakarių rytus –
2,2 kilometro, didžiausias plotis – 0,5 kilometro. Reljefas aplink ežerą nelygus: krantai vietomis aukštais šlaitais, vietomis žemi ir pelkėti, dugne molis. Didžiausias ežero gylis yra 7,4 metro, o vidutinis –
4,2 metro. Iš šiaurinio ežero galo į užankantį Pluvijos ežerą išteka
upelis Vardžius. Aplink Luksnėnų ežerą, šiaurės rytinėje pakrantėje,
įsikūrę Luksnėnų kaimas ir kolektyvinių sodų bendrija, vakarinėje pakrantėje – Kurnėnų, o pietinėje – Mančiūnų kaimai.

Luksnėnų ežeras
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Luksnėnų kaimas padalytas į tris dalis ir nuo seno gyventojų
pirmoji vadinama Ūlyčia, kuri yra pietinėje kelio pusėje, ant rytinio
Luksnėnų ežero kranto. Kitoje kelio pusėje yra vakarinė ir šiaurinė
kaimo pusės, kurias skiria Kriaušius. Taip vadinamas labai gilus griovys, kuriuo iš Jackavo miško raisto, iš už geležinkelio, išteka bevardis
upelis. Jis Kriaušiumi teka į Pluvijos ežerą. Upelis negilus, vasarą išdžiūsta. Kriaušiaus šonuose susidariusios didelės kalvos, kurių viena
vadinama Barauciškės kalnu.
1941 m. birželis – netikėtai užklupo karas. Lietuvoje savo tvarką
pradėjo įvesti vokiečiai. Užsitęsus karui, vokiečiai pareikalavo duoklių daiktais: reikėjo duoti duokles pirštinėmis, kojinėmis, megztiniais,
vilna... Visa tai buvo renkama Rusijoje kariaujantiems vokiečių kareiviams. Nuo Alytaus iš Vidzgirio miško aidėdavo šūvių salvės. Žmonės žinojo, kad ten šaudomi žydai. Į Alytų atvarydavo rusų belaisvius,
moteris su vaikais atiduodavo ūkininkams kaip darbo jėgą. Kurnėnų
mokykloje ir luksnėniškių Tamulionių name, vokiečiams traukiantis,
buvo įrengta ligoninė ir operacinė – ten veždavo sužeistus vokiečių
kareivius. Visa tai tęsėsi tol, kol Alytuje vyko mūšiai – apie dvi savaites. 1944 m. liepos mėnesį vokiečiai pasitraukdami padegė Tamulionių, Baciuškų, Valatkevičių, Daugininkų ir Česynienės namus, kad
gaisrų dūmai slėptų besitraukiančią karinę techniką.
Luksnėniškiai pasakojo, kad karo metais Kriaušiaus krantuose žmonės buvo įsirengę bunkerius-slėptuves apsisaugojimui nuo
sprogstančių sviedinių ir kulkų.
Pokario metų partizaninės kovos luksnėniškiams buvo pažįstamos
– čia pat Jackavo, Aniškio miškai, krūmingos ežerų pakrantės... Buvo ne
tik daug prijaučiančių partizanams, bet ir kovojančių jų gretose. Marytė
ir Jonas Dumbliauskai užaugino keturis vaikus: Moniką, Bronių, Vincą
ir Antaną. Vincas Dumbliauskas, slapyvardis „Uosis“, žuvo partizanaudamas, Monikos vyras Neciunskas ir Bronius Dumbliauskas buvo
suimti ir nukankinti kalėjime. Monikai taip pat teko paragauti kalėjimo
duonos. Kovodamas partizanų gretose, žuvo Ignas Baciuška.
Luksnėnų gyventojai pokariu neišvengė tremčių. Tremtį teko
pergyventi Šakalių, Platūkių, Daugininkų, Baciuškų, Ivašauskų šeimoms. Trėmė tas šeimas, kurias įtarė partizanų rėmimu arba turinčias
daugiau nei 20 hektarų žemės. Likusiems buvo uždėtos didelės duoklės: mėsos, grūdų, pieno, vilnos... Daugelis gyventojų neįstengdavo
tų duoklių atiduoti, todėl būdavo konfiskuojami jų gyvuliai, dedamos
piniginės baudos. Tokiu spaudimu žmonės buvo verčiami stoti „savo
noru“ į kolūkius.
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1952 m. susikūrė „Jaunosios gvardijos“ kolūkis, kuriam priklausė
ir Luksnėnai. Kolūkio pirmininku išrinktas bežemis ir beraštis Ignas
Šakalis. „Jaunoji Gvardija“ išsilaikė neilgai, nes niekas nenorėjo dirbti,
o kas ir dirbo, už darbą metų pabaigoje nieko negavo. Taigi šis kolūkis
buvo prijungtas prie „Dzeržinskio“ kolūkio, kuriam vadovavo alytiškė
Meškelienė. 1958 m. kolūkis perorganizuotas į tarybinį ūkį ir pavadintas Luksnėnų vaismedžių medelynu. Sovietmečiu Luksnėnai buvo
sodininkystės tarybinio ūkio centrinė gyvenvietė. 1973 m. balandžio
mėnesį Luksnėnų medelynas buvo sujungtas su Alytaus rajono „Ateities“ kolūkiu ir pavadintas Luksnėnų sodininkystės tarybiniu ūkiu.
Nepastovūs buvo netgi rajonai: pradžioje Luksnėnai priklausė Alytaus rajonui, 1957 m. buvo priskirti Simno rajonui, o 1959 m.,
vykstant rajonų pertvarkymo reformai, Luksnėnai vėl atiteko Alytaus
rajonui.
1957 m. į Luksnėnus iš Gluosnykų kaimo buvo atkelta pirmoji
biblioteka, ji buvo įkurta Platūkių namuose, antrame aukšte. Po 1959ųjų rajonų pertvarkos, Simnas biblioteką atsiėmė atgal, o į Luksnėnus
atkelta biblioteka iš Butrimiškių kaimo.
Kolektyvinių ūkių laikais geriausiai žmonės kaimuose gyveno ten, kur buvo sumanūs ir gyventojų poreikiams jautrūs vadovai.
Luksnėnams pasisekė, trylika metų (nuo 1968 iki 1981) ūkiui vadovavo Mindaugas Šatkauskas. Jam vadovaujant buvo suprojektuota ir
statoma Luksnėnų gyvenvietė, baigti statyti kultūros namai, kuriuose įsikūrė ūkio kontora, biblioteka, paštas, medicinos punktas. Buvo
pastatytas vaikų darželis, bendrabutis, du gyvenamieji daugiabučiai
namai, vaisių ir grūdų sandėliai, fermos, katilinė ir sėkmingai vykdomi
visi kiti reikalingi darbai. Luksnėnai tapo ne tik pirmaujančiu ūkiu, bet
ir dėl aktyvios kultūros darbuotojų veiklos taip pat jaunimo traukos
centru Alytaus rajone.
***
Kiekvienam kraštui svarbus vaikų ir jaunimo mokymas. Luksnėnų kaime apie 1918–1920 metus pas Ališauskus įsikūrė pirmoji mokykla. Vaikus skaityti ir rašyti du–tris kartus per savaitę atvažiuodavo
samdytas mokytojas. Vėliau pradinė keturių skyrių mokykla buvo
Česynų namuose, kol 1936 m. pradėjo veikti Kurnėnų pradinė mokykla. Vaikai, baigę keturis šios mokyklos skyrius, toliau mokytis galėjo
Alytaus ir Ūdrijos mokyklose.
Luksnėniškių vaikai, o daugelio ir vaikaičiai, mokėsi Kurnėnų
pradinėje mokykloje. Teko girdėti vieno pagyvenusio luksnėniškio pajuokavimą, kad be Kurnėnų nebūtų Luksnėnų... Ši mokykla turi savo
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išskirtinę istoriją. Ją pastatė Kurnėnuose gimęs ir augęs Laurynas Radziukynas.
Laurynas Radziukynas gimė 1881 m. Alytaus apskrityje, Kurnėnų kaime. Mokėsi Miroslavo kaimo mokykloje, vėliau Varšuvos technikos universitete, studijavo chemijos ir inžinerijos mokslus. 1921 m.
emigravo į Ameriką, ten sukūrė šeimą. Ameriką nuo seno iki šiol žmonės vadina galimybių šalimi. Laurynui Radziukynui tas posakis tikrai
pasitvirtino. 1929–1933 metais pagaliau buvo galima pradėti realizuoti
ilgai brandintą mintį – savo kaimo žmonėms padovanoti mokyklą.
Amerikietiško stiliaus mokyklos pastatą suprojektavo lietuvių
išeivijos architektas Pranas Medziukas. 1934 m. pradžioje buvo pradėtos statybos, darbus prižiūrėjo Alytaus inžinierius Stasys Taškūnas.
Beveik visos statybos medžiagos atkeliavo iš JAV. Tik sunkios plytos ir čerpės stogui buvo pirktos Marijampolėje. Mokyklos statybai
L. Radziukynas paaukojo 160 tūkstančių litų, 11 tūkst. litų skyrė apskrities valdyba ir daugiau nei 40 tūkstančių litų kainavo muitinės paslaugos Klaipėdos uoste. Kurnėnų mokyklą baigta statyti 1936 metais.
Tai buvo viena moderniausių mokyklų Lietuvoje, nors savo dydžiu ji
negalėjo lygintis su miestų ar didesnių miestelių mokyklomis. Visus
statybos darbus atliko nagingi Balkūnų kaimo meistrai.

Kurnėnų mokyklos priekinis fasadas
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Penkiametę Kurnėnų mokyklą jau pirmą rudenį pradėjo lankyti
51 mokinys. Pirmas jos direktorius – Motiejus Ražanskas – savo pareigas ėjo iki 1957 metų. Sovietmečiu veikė aštuonmetė mokykla, vėliau
Kurnėnų Lauryno Radziukyno pagrindinė mokykla, Santaikos pagrindinės mokyklos Kurnėnų Lauryno Radziukyno skyrius, Santaikos
pagrindinės mokyklos Luksnėnų pradinio ugdymo skyrius. Mokykla
gyvavo iki 2008 metų.
Kurnėnų mokyklos bokšte puikuojasi lietuviškas Vytis, kurio autorius yra žymus dailininkas keramikas Vytautas Brazdžius. Sovietmečiu Vytis buvo užtinkuotas (gal taip siekiant jį išsaugoti), atidengtas ir restauruotas 1988 metais jau dvelkiant Sąjūdžio Laisvės vėjams.
1992 m. Luksnėnuose įkurta pradinė mokykla, tačiau 2008 m.
buvo uždaryta dėl mažo mokinių skaičiaus.
***
Bet kurio krašto aprašymas neįmanomas nepaminint jo gyventojų. Apie Luksnėnų kaimo žmones, su jais pasikalbėjus, galima daug
rašyti.
Kazimieras Baciuška, gimęs 1854 m., valdė 26 hektarų ūkį. Kai
jam buvo vienuolika metų, jų sodybą, spėjama, sudegino žydai. Kazimiero tėvas nepasidavė žydų spaudimui dėl grūdų supirkimo kainų,

Kurnėnų mokyklos bokšte puikuojasi lietuviškas Vytis
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Baciuškų gyvenamasis namas, kaip Dzūkijoje sakoma „dviejų galų“

jam buvo ne kartą grasinta raudonu gaidžiu. Sudegusio namo vietoje
Baciuškai pasistatė naują dviejų galų namą. Manoma, kad tai yra seniausias kaimo namas.
Šalia Baciuškų sodybos buvo kryžius, datuotas 1857 m., su iš
medžio išdrožta Kristaus kančios figūrėle. Kryžius buvo aukštas, todėl nuo žemės nupuvusį galą vis nupjaunant, jis galėjo ilgai stovėti.
1999 m. praūžęs uraganas kryžių nugriovė, tačiau 2000-aisiais jis buvo
vėl atstatytas. Todėl galima sakyti, kad Luksnėnų kaime stovi kryžius,
kuriam daugiau nei 150 metų.
Kazimieras Baciuška mirė 1958 metais, sulaukęs 104 metų.
Luksnėnai Alytaus rajone, ir ne tik, tapo gerai žinomi dėl savo
kultūrinio gyvenimo. 1970 m. rugpjūtį, ūkio vadovo Mindaugo Šatkausko kvietimu, Luksnėnų kultūros namuose pradėjo dirbti Genovaitė ir Raimundas Švabai. Raimundas Švabas pradėjo vadovauti kaimo
kapelai, o Genovaitė – moterų ansambliui. Tų pačių metų spalio mėnesį šie kolektyvai jau koncertavo, o 1971 m. dalyvavo respublikiniame konkurse „Sidabriniai balsai“. Tame konkurse Luksnėnų moterų
ansamblis rajone laimėjo pirmą vietą, Kauno zonoje taip pat pirmą,
o respublikiniame – ketvirtą. Tokia buvo Švabų šeimos pradžia Luksnėnuose.
Tai buvo laikai, kai kolūkiams ar tarybiniams ūkiams turėti stiprius meno kolektyvus buvo tiesiog prestižo reikalas. Švabams dir-
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Genovaitė Švabienė

bant kultūros namuose, Luksnėnai labai greitai išgarsėjo. 1974 m.
Luksnėnų kultūros namų kapela buvo pakviesta groti Maskvoje Visasąjunginės liaudies ūkio pasiekimų parodos centrinėje estradoje, jų
kolektyvai dalyvaudavo ir laimėdavo prizines vietas taip pat kitų respublikų organizuojamuose konkursuose.
1976 metais Raimondas Švabas mirė ir kultūros namų direktore
buvo paskirta jo žmona Genovaitė Švabienė, kuri labai sėkmingai šias
pareigas ėjo net ir būdama jau pensininkė.
Genovaitė, nors jau perkopusi 80 metų ribą, vadovauja Luksnėnų moterų ansambliui „Alasėlis“ bei Alytaus TAU (trečiojo amžiaus
universiteto) ansambliui. Genovaitė kuria dainas ir savo, ir kitų poetų
eilių tekstais bei humereskas, kurias dažnai kolektyvai ir suvaidina.
Ji išleido keletą savo sukurtų dainynų, kelis „Alasėlio“ dainų diskus,
parašė kelias prozos knygas.
2017 m. Genovaitė Švabienė tapo Alytaus rajono garbės piliete,
o dar anksčiau jai suteiktas Lietuvos nusipelniusios kultūros-švietimo
darbuotojos vardas. Labai dažnai Genovaitė Švabienė vadinama Dzūkijos siela.
Kalbėdama apie Luksnėnus, negaliu trumpai nepaminėti Luksnėnų apylinkėse esančių žymių vietovių. Viena iš jų – jau minėta Kurnėnų Lauryno Radziukyno vardo mokykla. Apie 2 kilometrus į šiaurės
vakarus nuo Luksnėnų nutolęs Aniškio piliakalnis, o čia pat ir Aniškio
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Kavaliauskienė
Luksnėnų moterų ansamblis „Alasėlis“. Nuotraukoje pirma iš dešinės ansamblio
vadovė Genovaitė Švabienė

kaimas, iki Alytaus nuo šio kaimo yra apie 11 kilometrų. Tai viena
seniausių rajono gyvenviečių su dviem ežerais: Pluvijos ir Aniškio.
Plačiai žinomas ir Aniškio 180 ha dydžio dvaras.
Aniškio piliakalnyje rasta įvairių archeologinių iškasenų: grublėtosios keramikos šukių, akmeninių kirvukų ir senovinių ginklų. Apie
Aniškio piliakalnį iki šiolei yra išlikusių įdomių legendų.
Labai įdomi taip pat Aniškio dvaro, įkurto 1519–1522 m., istorija.
Dar vienas žymus objektas, esantis apie 3 kilometrus nuo Kurnėnų mokyklos, tai Balkūnų kaime įkurtas dailininko Antano Žmuidzinavičiaus muziejus. Jis yra dailininko tėviškėje, senoje sodyboje.
A. Žmuidzinavičiaus muziejaus sodyboje-klojimo teatre vyksta Kaimo teatrų šventės.
L it e ra t ū r a
1.
2.
3.

4.

https://lt.wikipedia.org/wiki/Aniškis
https://www.delfi.lt
Kurnėnų mokykla: žmogaus gerumo ir Tėvynės ilgesio paminklas.
Parengė dr. Aurimas Rapečka. Prieiga internete: https://www.delfi.lt/pilietis/
naujienos/kurnenu-mokykla-zmogaus-gerumo-ir-tevynes-ilgesio-paminklas.d?id=75693193
Švabienė, G. 2009. LUKSNĖNAI. XX-ame amžiuje ir XXI-o amžiaus pradžioje. Alytus.
Scholastika Cibulskaitė-Kavaliauskienė (g. 1943 m. Klydžionių k.,
Alytaus raj.) – poetė, rašytoja. Mokėsi Butrimonių vidurinėje mokykloje, vėliau
Daugų žemės ūkio technikume. Išleido devynias eilėraščių knygas suaugusiems,
dvi – skirtas vaikams, du dainynėlius, keturias knygas dokumentinės prozos.
Sudarė Jono Arbačiausko prisiminimų knygą Iš kartos į kartą (2013) ir kartu
su Genovaite Švabiene knygą Tarškutis. Muzikos, dainos ir šokio kelyje (2012).
2013 metais pasirodė S. Kavaliauskienės romanas Vargo bitės, o 2016 – poezijos
knyga Sidabriniais voratinklių tiltais.
Gyvena Alytuje.
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PRAMEZIO DVARAS
JAU TIK PRISIMINIMUOSE
Pramezio kaimas, kurio teritorijoje buvo ir Pramezio dvaras, yra
Prienų rajone, Balbieriškio seniūnijoje. Balbieriškis nuo Pramezio
kaimo nutolęs 6 kilometrų atstumu. Šiauriniu kaimo pakraščiu teka
Peršėkė, kaimo laukais į ją įteka upelė Gulbė. Pietinėje pusėje kaimas
siekiasi su Pramezio mišku.
1959 m. Pramezio kaime gyveno 245 gyventojai, o 2001 m. – 50
gyventojų (pagal gyventojų surašymo duomenis), 2011 m. gyventojų
surašyme – 32 gyventojai, o 2014 m. – 29 gyventojai.
Pramezio dvaras minimas nuo XVI amžiaus. Užnemunės žemėlapyje, kurį 1613 m. sudarė Tomas Makovskis ir Mikalojus Kristupas
Radvila Našlaitėlis, šalia tokių vietovių kaip Lazdijai, Virbalis, Seirijai,
Balbieriškis pažymėtas ir Pramezys, kuris LDK žemėlapyje vaizduojamas kaip svarbus ūkio dvaras su šalia išaugusiu miestu.
1625 m. LDK didysis kunigaikštis Aleksandras Pramezio žemę,
buvusią prie tilto, nutiesto per Peršekės upelį, atidavė savo raštininkui Bogušui Bogotinavičiui. Valakų reformos metu dvaro savininkas
vengras Psebastijonas Rakošas įsteigė Pramezio miestelį, kuriame Steponas Batoras 1586 m. leido rengti turgus. Matyt, tai dar tebuvo tik
prekybinės, bet ne miesto teisės. Ar kada nors Pramezys gavo savarankiško miesto teises – nežinia, tačiau miestelis, matyt, klestėjo, nes
tuoj iškilo ir evangelikų reformatų maldykla, minima nuo 1637 m.;
šalia jos buvo įsteigta mokykla. XVII a. viduryje, per kazokų žygius,
dvaras buvo apiplėštas ir kartu su miestu sudegintas. Daugiau jau ir
neatsigavo. 1827 m. dvare ir buvusiame miestelyje stovėjo 4 namai,
kuriuose gyveno 44 žmonės.
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Tomas Norus-Naruševičius

Cecilija Noriūtė-Naruševičiūtė-Stanaitienė

1904 m. dvaro, kurio savininkas buvo Juozas Narbutas, turtai
buvo tokie: 2024 margai žemės, 22 arkliai, 57 stambūs ir 15 smulkių
gyvulių. 1910 m. jis valdė dar daugiau žemių – 2454 margus (lietuvių
margas – žemės ploto vienetas, lygus 0,71 ha, lenkų margas – 0,56 ha.
Neaišku, kokiais margais buvo matuojama).
1924 m. vykstant Lietuvoje žemės reformai, dvaras, su Peršėkės
palivarku užėmęs 500 ha, buvo išparceliuotas. Jo centrą ir 80 hektarų
žemės žinomas diplomatas ir visuomenės veikėjas Tomas Norus-Naruševičius (1871–1927 m.) nupirko savo seseriai Cecilijai Naruševičiūtei-Stanaitienei.
Dvarininkai Cecilija ir Jonas Stanaičiai turėjo keturis vaikus. Jauniausias jų sūnus Jonas tapo gydytoju, 1944 m. baigė Kauno Vytauto
Didžiojo universiteto medicinos fakultetą. Studijų baigimas sutapo
su karo pabaiga. Daugelis jauno gydytojo Jono Stanaičio pažįstamų,
buvusių studijų draugų kartu su frontu pasitraukė į Vakarus. Jonas
su žmona Birute po daugybės svarstymų ir abejonių nusprendė likti
Lietuvoje, nors jo seserys ir brolis išvažiavo.
Prasidėjo trėmimai, dvaro savininkė Cecilija Stanaitienė iš Pramezio dvaro išėjo, slapstėsi nuo tremties. Dvare liko jos vyras Jonas
Stanaitis ir ilgametė dvaro tarnaitė Mikalina Peckiūtė, kurią žmonės
meiliai vadino Mikalinkėle. Dvaro turtą, aišku, nauja valdžia nacionalizavo, bet Stanaičio nejudino. Iš viso turto paliko jam vieną karvę,
kurią vėliau irgi atėmė. Gelbėjo Mikalina, kuri ėjo pas ūkininkus, padėdavo darbuose ir už tai gaudavo maisto produktų – taip pragyveno pati ir nuo bado šmėklos saugojo buvusį dvarininką Joną Stanaitį.
Dvarininkai Stanaičiai mirė sulaukę po aštuoniasdešimt metų.
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Norėdamas išvengti tremties pokariu, gydytojas Jonas Stanaitis, Cecilijos ir
Jono Stanaičių sūnus, vadovavosi vieno
pagyvenusio, pražilusio rusų kareivio patarimu, kurį buvo trumpai sutikęs frontui
judant į Vakarus. Patarimas buvo toks:
„...kuo greičiau važiuoti į miestą ir įsidarbinti, dirbti gerai, kad įsigytum gerą
vardą, bet vienoje vietoje ilgai neužsibūti.“ (citata iš J. Stanaičio prisiminimų
knygos „Usnynas“). Gydytojui chirurgui
Jonui Stanaičiui teko dirbti Šilalės ambuGydytojas Jonas Stanaitis,
latorijos gydytoju, Žemaičių Naumiesčio
Pramezio dvaro savininkų
ambulatorijos gydytoju, Šakių apskrities
sūnus
ligoninės vyriausiuoju gydytoju, Lazdijų
ligoninės chirurgijos skyriaus vedėju, Skuodo rajoninės ligoninės chirurgijos skyriaus vedėju, Šilutės centrinės ligoninės skyriaus vedėju;
galiausia 1963 m. apsigyveno Vilniuje, kur dirbo daugiausia mokslinį
darbą. Gydytojas J. Stanaitis yra kelių vadovėlių bendraautorius, parašė taip pat 3 monografijas.
2000 metais gydytojo vaikai išleido savo tėvo (po mirties) prisiminimų knygą pavadinimu „Usnynas“, kurioje aprašytos pokario
laikų istorijos, susijusios su gydytojo praktika. Knygą sudarė Jono
Stanaičio sūnus Juozas – taip pat gydytojas, redagavo dukra Violeta –
anglų kalbos mokytoja. Pradėjus skaityti šią knygą, tikrai sunku nuo
jos atsitraukti.
Gydytojas Jonas Stanaitis mirė 1997-04-16 d.
Giminėje yra nepamirštama senelės ir prosenelės, o gal jau ir
proprosenelės Cecilijos gimtinė Daugirdų kaime. Šioje sodyboje yra
gimęs ir jos brolis inžinierius Tomas Norus-Naruševičius, buvęs Lietuvos susisiekimo ministras, žinomas diplomatas ir politinis veikėjas.
Tomo Noraus-Naruševičiaus vardu pavadinta Krokialaukio vidurinė mokykla.
***
Lietuvos dvarų sąraše Pramezio dvaro nėra, nors šis dvaras sunyko jau Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Koks Pramezio dvaras
išliko žmonių prisiminimuose, galima matyti Sūkurių kaime buvusių
kultūros namų salėje. Šios salės savininko Alfonso Vitkausko iniciatyva per visą sieną nutapyta freska – Pramezio dvaro panorama.
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Toks Pramezio dvaras išliko drobėje

Sovietmečiu nacionalizuotuose dvaro pastatuose veikė mokykla,
biblioteka, pieno supirkimo punktas, gyveno žmonės. Atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę, dvarą paveldėjo gydytojas Jonas Stanaitis.
Buvusio kolūkio pirmininko Jono Šalčiaus teigimu, jis norėjo nupirkti
dvaro pastatus, bet su savininku nesutarė dėl kainos. Derybos tęsėsi
ilgokai, kol visiškai žlugo. Palikti be priežiūros pastatai buvo pradėti
griauti ir greitai jų nebeliko.

Griūnantys Pramezio dvaro pastatai
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Pramezio dvaro griuvėsiai 2009 m.

Pramezio kaimo mokykla
Nepriklausomos Lietuvos laikais Pramezio kaimas savo pradinę
mokyklą turėjo nuo 1928 m., vėliau jau nacionalizuotuose dvaro pastatuose tarybiniais metais, nuo 1950 m. iki 1968 m., veikė aštuonmetė
mokykla, po to iki 1975 m. dar buvo pradinė mokykla.

Prie Pramezio mokyklos
mokytoja Stasė Marčiukaitienė
– nuotraukoje iš dešinės ir
mokytoja Julija Kratavičiūtė
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Pramezio mokyklos mokiniai. Fotografuota apie 1960 m.
Nuotraukoje iš kairės stovi mokyklos direktorius Mindaugas Švedas, tarp
mokinių yra mokytojos, centre – mokytoja Stasė Marčiukaitienė

Be to, Pramezio mokykloje buvo įkurta ir veikė vakarinė suaugusiųjų mokykla. Ją lankė daugelis aplinkinių kaimų gyventojų, privalomas mokyklos lankymas buvo kolūkių laukininkystės ir fermų brigadininkams. Pramezio vakarinę suaugusiųjų mokyklą lankė Juozas
Valentinas, vėliau dirbęs kolūkio pirmininku.
Nuo 1960 metų iki mokyklos uždarymo Pramezio mokykloje dirbo mokytoja Stasė Marčiukaitienė.
Stasė Marčiukaitienė labai gražiai prisimena Pramezio dvarą:
„<...> didelis, apie šešių hektarų ploto parkas, iš trijų pusių savo
vandenis plukdo Peršėkės ir Gulbės upeliai, o viduryje balti metro
storumo sienomis rūmai. Iš fasado ir iš kiemo pusių balkonai, kuriuos laiko baltos masyvios kolonos, tarsi galingi milžinai, saugiai
laikantys ant savo pečių sunkią naštą.
Keletą metų mokykloje mokėsi apie 100 mokinių. Pradinukų buvo
net po dvi klases. Su pradinėmis klasėmis dirbo mokytojos Šiugždinienė ir Pečiulienė.
Kol veikė aštuonmetė mokykla, Pramezyje dirbo daug mokytojų. Praeitis neišvengiamai užsidengia užmaršties rūku, todėl būtina
išvardinti mokykloje dirbusius pedagogus, tegul tai primena jų nelengvą darbą, meilę vaikams ir norą užauginti savo mokinius dorais
žmonėmis. Štai kai kurie Pramezio mokykloje dirbę mokytojai: Stasė
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Pramezio aštuonmetės mokyklos mokiniai su mokytojais 1963 m.

Marčiukaitienė, Irena Švedaitė, Albina Reklaitytė-Petraškienė, Anelė
Bražukaitė, Birutė Paužaitė, Janina Kalvaitytė-Naruševičienė, Julija
Kratavičiūtė, Julius Lazauskas, Bražinskas, Būbnelis, Jankauskaitė,
Povilas Jasiulionis.
Juozas Mikutavičius
1941 m. lapkričio 25 d. Pramezio kaime gimė Juozas Mikutavičius – choro dirigentas, pedagogas. J. Mikutavičius mokėsi Pramezio
ir Balbieriškio mokyklose, vėliau Vilniaus J. Tallat-Kelpšos muzikos
technikume, Lietuvos valstybinėje konservatorijoje.
Dirbo Lazdijų rajoninių kultūros namų direktoriumi, Lazdijų vaikų muzikos mokyklos direktoriumi, Lazdijų rajono kultūros skyriaus
vedėju. Organizavo Lazdijų muzikinį gyvenimą – vadovavo chorams,
buvo Lazdijų rajono dainų švenčių organizatoriumi ir vyr. dirigentu.
Apsigyvenęs Vilniuje, J. Mikutavičius 1980 m. tapo Lietuvos
mokslinio metodinio kultūros centro (dabar Lietuvos liaudies kultūros
centras) direktoriaus pavaduotoju, nuo 1986 m. direktoriumi. Vadovavo taip pat keliems sostinės chorams, ruošė juos dainų šventėms.
J. Mikutavičius vadovavo 1990 m. vykusios Pirmosios Lietuvos
tautinės dainų šventės rengimo darbams. 1993 m. jo iniciatyva įkurtas Pasaulio lietuvių dainų šventėms Lietuvoje remti fondas, o nuo
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Alfonsas Vitkauskas

Juozas Mikutavičius su nauja knyga rankose – atliktas milžiniškas darbas

1996 m. – ėjo šio fondo direktoriaus pareigas. Taip pat Pirmosios
(1994 m.) ir Antrosios (1998 m.) pasaulio lietuvių dainų švenčių direktorius.
Minint dainų šventės tradicijos Lietuvoje 90-metį, 2014 birželio
18 d. Vilniaus Rotušėje pristatyta knyga „Lietuvių dainų švenčių tradicija“. Knygos sudarytojas Juozas Mikutavičius.
Šio krašto žmonės didžiuojasi iškiliu savo kraštiečiu, labai šiltai jį
prisimena jo bendraamžiai, o Juozo sūnų Marijoną Mikutavičių, dažnai matomą televizijoje, juokaudami vadina anūku.
L it e ra t ū r a
1.
2.
3.
4.

https://suduvosgidas.lt › TURIZMAS
Kavaliauskienė, S. 2016. Kur sruvena Vidupis... Kaunas.
Mašalaitis, B. Buvo miestas ir miesto nėra – Sūduvos Gidas.
Stanaitis, J. 2000. Usnynas. Vilnius.
ALFONSAS VITKAUSKAS (g. 1949 m. Žiūronių k., Prienų r.) studijavo Lietuvos veterinarijos akademijoje. Dirbo Alytaus 8-ojoje vidurinėje mokykloje
dorovinio ugdymo mokytoju. Organizavo vaikų vasaros stovyklas, rašė prevencinio vaikų užimtumo programas, organizavo tautinės savimonės ugdymo šventes, prisidėjo prie paminklų Lietuvoje statymo. Šiuo metu dirba
„Saleziečių žinių“ redakcijoje. Prienų r. Balbieriškio sen. kaimų bendruomenės
„Vidupis“ pirmininkas, Alytaus apskrities literatų klubo ir Alytaus TAU narys.
Bendruomenėje organizuoja įvairius kultūrinius renginius, knygų pristatymus.
Jo iniciatyva rengiami poezijos pavasarėliai. Aktyviai dalyvauja įvairiuose literatūriniuose renginiuose. Bando kurti prozą.

PRAMEZIO DVARAS JAU TIK PRISIMINIMUOSE

185

Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS
KRONIKA IR JOS PIRMASIS REDAKTORIUS
				Žodi, lietuviškas žodi,
				
Iškentęs ir alkį, ir šaltį,
				
Nuo šimtmečių kirčių žaizdotas
				
Ir kaltas už tai, kad nekaltas.
					
J. Kantautas
2019-aisiais sukanka 30 metų, kai nutilo „LKB Kronika“, Lietuvos religinių ir pilietinių teisių sąjūdžio šauklys. 2018 m. buvo paminėtas šio pogrindžio leidinio redaktoriaus, arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus 80-metis. Šios dvi sukaktys tarsi paskatina dar kartą žvilgterėti
į pogrindžio spaudą ir šiam darbui pasišventusio iškilaus Dzūkijos sūnaus, arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus nueitą prasmingą gyvenimo
kelią.
Lietuvai teko išgyventi ne vieną spaudos draudimo sunkmetį.
Neužmirštamai įmintos knygnešių pėdos carinės priespaudos (1864–
1904) metais. Knygnešių gadynė atbudo, praslinkus keliems dešimtmečiams, ginkluoto pasipriešinimo (1944–1953) metu. Tada pasirodė kelios dešimtys laikraščių, parengtų ekstremaliomis sąlygomis,
daugiausia bunkeriuose. Šiai spaudai irgi atsirado bebaimių platintojų,
kurių daugelis nukentėjo, atsidūrė lageriuose. Tačiau iš lūpų į lūpas
plito partizanų sukurti eilėraščiai, jiems buvo greitai pritaikomos melodijos. Skambėjo dainos, kurių jokie grasinimai nepajėgė nutildyti.
Gūdžiais sovietinės okupacijos metais pogrindyje atgimė katalikiška spauda. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika (toliau – LKB
Kronika) atsirado ne tuščioje vietoje. Vidas Spengla liudija, kad nuo
1966 metų Lietuvos katalikų atstovai pradėjo organizuoti slaptus susirinkimus. Šio sambūrio neoficialus vadovas buvo Simno Švč. Mer-
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Sigitas Tamkevičius Seirijų vidurinės mokyklos mokinys

gelės Marijos į Dangų Ėmimo bažnyčios vikaras kunigas Sigitas Tamkevičius (dabar – Kauno arkivyskupas), o aktyviausi nariai: Juozas
Žemaitis MIC (dabar – Vilkaviškio vyskupas), Alfonsas Svarinskas,
Pranciškus Račiūnas, Albinas Deltuva, Konstantinas Ambrasas ir kt.
Susirinkimuose buvo aptariama Rusijoje nuo 1965 m. leidžiama
„Einamų įvykių kronika“. Platų atgarsį turėjo „1971 m. parengtas
Lietuvos katalikų memorandumas SSKP CK sekretoriui Leonidui
Brežnevui. Juo pareikštas protestas dėl tikinčiųjų teisių varžymų,
persekiojimų, represijų bei valdžios savivaliavimų ir reikalaujama
konstitucijos garantuojamų sąžinės, žodžio ir veikimo laisvės. Šį pareiškimą pasirašė per 17 tūkst. Lietuvos tikinčiųjų (be tų, kurių parašai pateko į KGB rankas).“ (Objektas „Intrigantas“// sudarė Spengla
V. 2002, Vilnius, p. 98).
Visa tai subrandino dirvą ir po ilgokų svarstymų buvo nutarta
leisti pogrindinį leidinį, kuris atspindėtų Bažnyčios padėtį Lietuvoje.
Simno parapijos klebonijoje buvo parengta medžiaga ir su ja supažindintas vyskupas Vincentas Sladkevičius. Jis labai apsidžiaugė gražia
iniciatyva ir pasiūlė pavadinti „Kronika“, kaip ir Rusijoje leidžiamą
leidinį.
1972 m. kovo 19-ąją, šv. Juozapo dieną, pasirodė pirmasis „LKB
Kronikos“ numeris. Leidinio redaktorius kunigas Sigitas Tamkevičius
sąmoningai parinko šią datą, pagerbdamas Pravieniškių lageryje kalintį kunigą Juozą Zdebskį.
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Tais pačiais metais, kai dienos šviesą išvydo „LKB
Kronika“, Lietuvą sukrėtė Romo Kalantos auka. Gegužės 14-osios ramią sekmadienio popietę Kauno muzikinio teatro sodelyje susidegino, kaip pats sakė, „už Lietuvos laisvę“. Nuo 1972 m. buvo pradėta ruošti kunigus
pogrindinėje kunigų seminarijoje. Romo Kalantos auka,
pogrindžio leidinio pasirodymas ir pogrindžio seminarijos įkūrimas – tada ne vienam įkvėpė laisvės troškimą,
galima teigti, kad nuo tada prasidėjo ir pasyvioji rezistencija Lietuvoje.
Šiandien, be abejo, sunku suvokti, koks buvo drąsus ir kokio titaniško darbo ėmėsi tuometinis Simno
parapijos jaunasis vikaras kunigas Sigitas Tamkevičius.
To meto realybė parodė, kad ne taip lengva surinkti
straipsnius leidiniui. Kai kurie žmonės pasipasakodavo,
Kunigas Sigitas Tamkevičius
bet nenorėdavo viešinti savo patirtų skriaudų, tylėjimo
būdas buvo daug patikimesnis. Tačiau atsirado būrelis
pasauliečių, seselių vienuolių ir kunigų, kurie ėmėsi kunigui talkinti.
Vienas iš tokių pasišventėlių buvo kunigas Bronius Laurinavičius, kuris drąsiai atiduodavo medžiagą rengiamam leidiniui.
Dažniausiai informacija pateikiama užrašyta ranka, todėl kiekvieną rašyseną iššifruoti buvo nelengva. Gaudavo rašinių ir rašomąja
mašinėle atspausdintų, tačiau atsargūs autoriai siųsdavo ketvirtąjį ar
net penktąjį egzempliorių, kad sunkiau būtų nustatyti rašomąją mašinėlę ir autorystę.
Nors ir pamažu, tai į Simną medžiaga „LKB Kronikai“ plaukė.
Tada iškilo didžiausias rūpestis kunigui Sigitui Tamkevičiui, kur paslėpti rankraščius. Nerimo genamas, atėjo į bažnyčią, kažkiek laiko
slėpė šv. Vincento Pauliečio altoriuje įrengtoje slėptuvėje, tačiau ši
vieta neatrodė patikima. Tada sugalvojo slėpti po altoriaus laiptu.
Apie tai, kad bažnyčioje slepiami rankraščiai, nežinojo nei klebonas,
nei jo šeimininkė.
Kiek sunkiau buvo paslėpti rašomąją mašinėlę, bet irgi surado
išeitį: nupirko raides su svirtelėmis ir vieną raidyną naudojo „LKB
Kronikai“, o kitą – oficialiems raštams.
Pradėjęs redaguoti „LKB Kroniką“, kunigas Sigitas Tamkevičius
suprato, kad vienas nepajėgs aprėpti didžiulio darbo ir pradėjo ieškoti
talkininkų. Apsidžiaugė, kai surado pagalbininką, kunigo Konstantino
Ambraso brolį, lituanistą Kazimierą Ambrasą. Surinkęs tekstus rašomąja mašinėle, juos veždavo į Leipalingį, o sutartu laiku parsiveždavo
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Kazimiero pataisytus, sutrumpintus. Tada vėl reikėdavo perspausdinti. Spausdindavo ant labai plono popieriaus ir, parengę 20 egzempliorių, pradėdavo platinti.
Kiek vėliau prisidėjo dar viena kantri padėjėja – Eucharistinio
Jėzaus ses. Gerarda Elena Šuliauskaitė. Tada redaktorius surinkdavo
medžiagą, patikrindavo, parašydavo įžanginį žodį, o ses. Gerarda surūšiuodavo į numerio skiltis, keletą kartų perrašydavo. Vis dėlto „LKB
Kronikos“ numerio parengimas buvo tik pusė darbo, svarbiausia, kad
ji pasklistų ne tik Lietuvoje, bet ir laisvajame pasaulyje. Arkivyskupas
Sigitas Tamkevičius liudija:
„Su dideliu dėkingumu ir pagarba menu Lietuvos draugus Maskvoje: tai ramusis Sergejus Kovaliovas, visada besišypsantis Aleksandras Lavutas, labai dalykiška Tatjana Velikanova, energija kunkuliuojantis dvasininkas Glebas Jakuninas ir kiti. Mus, labai skirtingų
tautybių, religijų ir luomų žmones, siejo bendras uždavinys – pranešti
pasauliui, kaip Sovietų Sąjungoje yra pažeidžiamos žmonių teisės.
Mes buvome įsitikinę, kad ši informacija yra pats svarbiausias ginklas
kovojant prieš totalitarinės sistemos nešamą priespaudą.“ („Viešpats
mano gyvenimo šviesa: Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus atsiminimai“. Kaunas, 2013, p. 77).
„LKB Kronika“ Vakarus pasiekdavo per Maskvos disidentus,
o vėliau per svečius, atvykstančius į Lietuvą iš Vakarų. Leidėjai buvo
įsigudrinę, perrašydavo tekstus į mikrofilmus ir juos dažniausiai persiųsdavo dantų pastos tūbelėse ir kt. JAV lietuvių bendruomenės vertė
„LKB Kroniką“ į anglų ir kitas kalbas, ir išsiuntinėdavo laisvojo pasaulio vyriausybėms, parlamentams ir tarptautinėms organizacijoms.
Tada pasaulis sužinojo apie Bažnyčios, tikėjimo ir sąžinės laisvės pažeidimus Lietuvoje, apie 1940 m. Lietuvos prievartinę okupaciją ir kt.
„LKB Kronikos“ leidėjams teko patirti ir skaudžių išgyvenimų.
Labai greitai ji pateko į KGB rankas ir 1972 m. liepos 5 d. buvo užvesta
byla Nr. 345. Per pirmąjį dešimtmetį už pogrindžio leidinio dauginimą ir platinimą buvo nubausti šie asmenys: Petras Pliumpa, Juozas
Gražys, kunigas Virgilijus Jaugelis, Jonas Stašaitis, Povilas Petronis,
ses. Nijolė Sadūnaitė, Sergejus Kovaliovas, Vladas Lapienis, kunigas
Jonas Kastytis Matulionis, ses. Ona Pranskūnaitė, ses. Ona Vitkauskaitė, ses. Genovaitė Navickaitė, Povilas Buzas ir Anastazas Janulis.
Vis dėlto, nors KGB ir labai stengėsi, nepajėgė „LKB Kronikos“ sunaikinti. Ji tapo plačiai žinoma, skaitoma per Vatikano radiją,
o svarbiausia vienas po kito pasirodė nauji pogrindžio leidiniai: „Rūpintojėlis“, „Dievas ir Tėvynė“, „Tiesos keliu“, „Ateitis“, „Laisvės

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA IR JOS PIRMASIS REDAKTORIUS

189

šauklys“ ir kt. Vienu metu ėjo net 13 pavadinimų religinės ir tautinės
krypties leidinių.
***
„LKB Kronikos“ leidėjai ir rėmėjai norėjo pažymėti atkaklaus
darbo dešimtmetį. Skulptorius Jakštas paslapčia iš ąžuolo išdrožė
paminklą, o tamsią naktį keletas vyrų ją atvežė. Skulptūra vaizdavo
knygą, iš kurios kyla erškėčiai – tautos kančia, o aukščiau širdis – gal
Viešpaties, gal lietuvio, mylinčio Dievą ir Tėvynę, o iš šonų – maldai sudėtos rankos. Rankos, ant kurių „LKB Kronika“ laikėsi 10 metų.
Kunigas Sigitas Tamkevičius, šventindamas paminklą, susirinkusiai
žmonių miniai galėjo paaiškinti tik tiek: „<...> Knyga vaizduoja tautos
kančios istoriją.“
Praslinkus daugeliui metų, prisimena:
„Širdyje nešiojau didelį dėkingumą Dievui už dešimties metų
globą. Pradėjęs leisti Kroniką planavau ne daugiau kaip trejų metų
darbą – anuomet net mintis neatėjo išsaugoti leidinį dešimtį metų.
„Kas žmogui negalima, Dievui viską galima.“ (Min. veik., p. 92).
„LKB Kronikos“ dešimtmečio proga redakcija gavo laiškų, kuriuose buvo dėkojama jos sumanytojams ir leidėjams:
„LKB Kronika“ šiandien jau ne vienišas balsas ir ne vienintelis
laisvas pogrindinis leidinys. Bet jis buvo pirmasis. Jis pirmas praplėšė
slogią ir niūrią tylą ir pralaužė ledus. Jis ir toliau lieka svarbia tribūna,
iš kurios prabyla diskriminuojamas Lietuvos tikintysis. „Kronikos“
faktų kalba yra jos braižas, jos svoris ir jėga. Šiuo braižu per dešimtį
metų ji prirašė ištisą Lietuvos istorijos puslapį, pilną sunkios priespaudos, herojiškos kovos ir krikščioniškos aukos faktų. Ir kol tęsis priespauda, kol nesibaigs skriaudos ir vyks kova – tol bus reikalinga „LKB
Kronika“. Gerai žinome, koks nepaprastai sunkus ir pavojingas jos
leidėjų ir platintojų darbas. Tai išankstinis aukos žygis.“ (Min. veik.,
p. 99).
Šio laiško, kaip ir daugelio straipsnių, autorius nežinomas. Tačiau
tuo metu pasakyti padrąsinantys žodžiai buvo labai brangūs ir reikalingi, nes grėsmingi debesys kaupėsi virš pogrindžio leidinių talkininkų ir platintojų.
Ne atsitiktinai, o nujausdamas pavojų, kunigas Sigitas Tamkevičius 1982 m. vasario 6 d. parašė savo dvasinį testamentą, kuris šiandien labai svarbus liudijimas apie sovietmečio įvykius ir gyvenimą:
„Vis dažniau girdžiu grasinimus, kad būsiu suimtas. Tikiu, kad
saugumo grasinimai gali tapti tikrove. Galbūt saugumo organai mane
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prievartaus, kaip pravoslavų šventiką Dmitrijų Dudko, kad apgailėčiau
savo veiklą kaip nusikaltimą prieš valdžią ir žmones. Kas gali iš anksto
garantuoti, kad pajėgs atsispirti prieš visas saugumo žinioje esančias
priemones ir nepalūš? Gulago pragare palūžo tūkstančiai. Todėl šiuo
metu, kai esu laisvas, noriu pasakyti savąjį „credo.“
Mačiau melą, smurtą ir moralinį supuvimą, todėl negalėjau likti abejingas. Noras daryti tautiečius laimingus čia ir ten amžinybėje,
vertė mane kovoti prieš visą tą blogį, kuris slėgė mano Tėvynę ir Bažnyčią, šiai kovai pašvenčiau vaisingiausius savo gyvenimo metus. Visoje savo veikloje vadovavausi krikščioniškos moralės dėsniais – sakyti tiesą, ginti tiesą, kovoti prieš smurtą, tačiau mylėti visus, net tuos,
kurie yra melo ir smurto įrankiais. Dėkoju Dievui, kad paskutiniame
dešimtmetyje leido man vaisingai pasidarbuoti Bažnyčios, o drauge
Tėvynės labui. Jei reikėtų viską pradėti iš naujo, daryčiau tą patį, nebent dar su didesniu uolumu. Apgailėti galiu tik tiek, kad, tikriausiai,
galėjau padaryti dar daugiau. Ramia širdimi einu į kalėjimą, kuris tebūnie mano veiklos vainikas.
Nelaisvės metus skiriu kaip atgailą už savo klaidas ir už Bažnyčios bei Tėvynės ateitį. Visa, ką kentėsiu, skiriu už mylimus tautiečius, kad jie liktų ištikimi Dievui ir Tėvynei, kad nė vienas nenueitų
Judo keliu. Ypatingai trokštu, kad šią ištikimybę išlaikytų Lietuvos
bažnytinė hierarchija, kuri saugumo yra labiau už visus prievartaujama. Broliams kunigams melsiu iš Dievo vienybės malonės: vienybės su Kristumi, su Bažnyčia, su Popiežiumi, bet ne su KGB ir ne
su religinių reikalų taryba. Nelaisvėje nuolat maldausiu Viešpatį už
Lietuvos seses, paaukojusias savo gyvenimą Dievo ir žmonių meilės
tarnybai, kad jos didelį dėmesį skirtų kovai už Bažnyčios laisvę ir
pagrindines žmogaus teises. Netikėkite, kai valstybinio ateizmo propagandistai sakys, kad ši veikla esanti politika. Tai ne politika, bet
mūsų visų gyvybinis reikalas. O jei politika, tai Bažnyčios politika,
Popiežiaus politika.
Savo širdyje nešiosiu visus tuos brangius Lietuvos tikinčiuosius,
su kuriais susidūriau per 20 kunigavimo metų. Likite ištikimi Kristui ir
Tėvynei. Išauginkite vaikus, nenusilenkiančius prieš melą ir prievartą. Tegul jie sukurs protingesnę ir sveikesnę visuomenę už tą, kurioje
jums tenka gyventi. Tikiu, kad mūsų darbą ir kovą tęs kiti, tik galbūt,
dar uoliau ir vaisingiau, negu tai pavyko man ir mano draugams.
Jeigu kas nors sakys, kad „galva sienos nepramušite“, netikėkite šituo
pesimizmu. Melo ir prievartos siena supuvusi, o su Kristaus pagalba
visa įmanoma nugalėti. Jeigu kada nors mane išgirstumėte priešingai
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kalbant, netikėkite: ten kalbėčiau ne aš, bet vargšas saugumo
sulaužytas žmogus.“ (Min. veik., p. 94).
Kunigo Sigito Tamkevičiaus nuojauta pasitvirtino. 1983 m. gegužės 3 d. LSSR Aukščiausiame teisme pradėta nagrinėti Viduklės klebono kunigo Alfonso Svarinsko byla. Į teismą kaip liudininkas buvo
pakviestas kunigas Sigitas Tamkevičius, kuriame jis kalbėjo:
„Būti liudininku prieš kunigą? Aš galiu būti tik kaltinamasis ir
sėdėti greta kunigo Alfonso Svarinsko. Ir man būtų garbė. Kunigas
Alfonsas Svarinskas veikė viešai. TTGKK veikla buvo suderinta su
TSRS konstitucija, Helsinkio nutarimais bei Visuotine žmogaus teisių
deklaracija.“
1983 m. gegužės 6 d. 15 val. kunigui Alfonsui Svarinskui buvo
perskaitytas nuosprendis. Vos paskelbus nuosprendį, čia pat salėje
buvo suimtas „didysis nusikaltėlis“ kunigas Sigitas Tamkevičius ir
uždarytas į KGB izoliatorių. Tai buvo skausminga akimirka – Lietuva
neteko dviejų kunigų, Laisvės šauklių.
„LKB Kronika“ neteko savo bebaimio redaktoriaus kunigo Sigito
Tamkevičiaus, kuris ją kūrė, saugojo, rūpinosi platinimu. Tačiau šiam
pogrindžio leidiniui buvo lemta gyvuoti dar keletą metų. Kai kunigas
Sigitas Tamkevičius savo Golgotą ėjo Permės, Mordovijos politinių
kalinių lageriuose, po to ištremtas į Tomsko sritį, tada į jo vietą išdrįso
stoti kunigas Jonas Boruta SJ (dabar – vyskupas) ir perėmė leidinio
redagavimą. Per sunkiausius KGB siautėjimo metus „LKB Kronikos“
gyvavimą išlaikė naujasis redaktorius, ses. Bernadeta Mališkaitė SJE,
talkinama kelių Eucharistinio Jėzaus kongregacijos seserų.
			***
			
			
			
			

Iš Tavo rankos, Dieve, gaunu savo rytą,
Iš Tavo rankos ir šviesi darbų diena,
Iš Tavo rankos man ir laimė mano krenta,
Ir praeitis, ir dabartis, ir rytdiena.

				

B. Brazdžionis

O dabar žvilgtelėkime į Žmogaus likimą, kuriam, Bernardo Brazdžionio žodžiais tariant, iš Dievo rankų „ir praeitis, ir dabartis, ir rytdiena“. Kad būtų lengviau tai suvokti, keliaukime į nedidelį, bet jaukų
Dzūkijos bažnytkaimį (Lazdijų r.) – Krikštonis – arkivyskupo Sigito
Tamkevičiaus vaikystės žemę. Čia jo giminės šaknys, čia gyveno se-
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neliai, čia gimė ir kurį laiką gyveno jo tėvai. Motiejus Tamkevičius
sukūrė šeimą su Anele Tumosaite ir prieš Antrąjį pasaulinį karą įsigijo
8 ha žemės Gudonių kaime. Tada Motiejaus ir Anelės Tamkevičių šeima įsikūrė Gudonių kaime, netoli Krikštonių. Darnioje dzūkų šeimoje
augo keturi sūnūs: Jonas, Vladas, Albinas ir jauniausias Sigitas, gimęs
1938 m. lapkričio 7 d.
Tėvas buvo darbštus žmogus, didžiausias jo rūpestis buvo, kaip
išmaitinti ir aprengti šeimą. Nuo mažumės vyresniuosius pratino prie
darbo, mokė ūkio darbų. Jaunėliui Sigitėliui sunkių darbų teko mažiau,
tačiau paskui karves ir avis reikėjo ne vieną vasarą palakstyti.
Tamkevičių šeimos geroji dvasia buvo motina – paprasta,
rūpestinga ir labai pamaldi moteris, be to tretininkė. Iš jos sūnūs gavo
ir pirmąsias tikybos pamokas. Jau besimokydamas antroje pradžios
mokyklos klasėje, jauniausias sūnus pradėjo patarnauti šv. Mišioms,
o ją baigęs – priėmė Pirmąją Komuniją. Mažojo patarnautojo ūgis
buvo sulig altoriumi, todėl jam buvo sunkiausia perkelti Mišių knygą. Tačiau šį sunkumą įveikdavo ir buvo laimingas, kai skambindavo
varpeliu. Patarnavimas tęsėsi iki vienuoliktos klasės. Šiuos metus jis
prisimena su dėkingumu tuometiniam Krikštonių Kristaus Karaliaus
parapijos klebonui kunigui Jonui Reitelaičiui. Klebonas turėjo turtingą
biblioteką, kurios uoliausiu skaitytoju tapo Sigitas Tamkevičius. Religinio ir pasaulietinio turinio knygos, bendravimas su iškiliu dvasininku formavo jaunuolio asmenybę ir rengė jį tolimesniam gyvenimui.
Sigito gyvenime buvo dar vienas svarbus įvykis. Mama vieną
kartą pasakė, kad reikės aplankyti kunigą ir patarnauti šv. Mišioms.
Tikriausiai moteriai buvo nelengva sūnui paaiškinti, kodėl kunigas
gyvena netoli bažnyčios pas dievobaimingą moterį Ievutę Bieliūnaitę, kodėl jis negali aukoti šv. Mišių bažnyčioje. Moteris žiūrėjo į sūnų
meilės kupinomis akimis ir maldaujančiu balsu ištarė:
– Sigitėli, niekada ir niekam neprasitark, kur buvai, ką matei. Tai
yra paslaptis. Ar pajėgsi šią paslaptį išsaugoti?
– Mamyte, tik tu nesirūpink, aš moku tylėti...
Motina žvelgė į mėlynas sūnaus akis, tikėjo jo vaikišku nuoširdumu, tačiau svarbiausio neišdrįso pasakyti – kokia būtų laiminga, matydama savo sūnelį kunigu.
Netrukus abu atsidūrė mažame kambarėlyje, kuriame kunigas aukojo šv. Mišias, o jam pirmą kartą patarnavo Sigitėlis. Nuo tada vaikas
jau ir vienas atbėgdavo, norėdamas pabendrauti su kunigu. Kunigas
berniukui davė pasiskaityti knygą apie šv. kunigą Joną Bosko, kuris
mokinukui padarė didžiulį įspūdį, troško tapti į jį panašus.
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Tas paslaptingas kunigas Antanas Skeltys SDB, kuris Krikštonių
parapijos klebono Jono Reitelaičio padedamas buvo apgyvendintas Ievutės pastogėje. Kuo labiau svetimėjame, tuo nuostabesnis tampa anų
laikų žmonių gerumas, pagalba nelaimės ištiktajam. Kunigas Antanas
Skeltys SDB slapstėsi nuo tremties ir tik nuoširdžių dzūkų dėka pavyko jos išvengti. Jam teko pagyventi dar ne vienoje dzūkų pastogėje,
kuriose aplankydavo Sigitėlis. Po Stalino mirties pasibaigė trėmimų
baimė, todėl nebereikėjo slapstytis.
Sigitas Tamkevičius vidurinę mokyklą lankė Seirijuose, į kurią
8 kilometrus palankiu oru atvažiuodavo dviračiu. Mokėsi gerai, susižavėjo fotografijos menu, puikiai atlikdavo įvairius gimnastikos pratimus, buvo linksmas, todėl bendraklasių buvo mylimas ir gerbiamas.
Besimokydamas aštuntoje klasėje pradėjo mąstyti apie kunigystę,
tačiau apie tai niekam nedrįso prasitarti. 1955 m. baigė Seirijų vidurinę mokyklą ir tą pačią vasarą, ilgai nesvarstydamas, nuvežė dokumentus į Kauno kunigų seminariją. Sugrįžęs iš Kauno, lyg tyčia, autobusų stotelėje sutiko mokyklos direktorių Mindaugą Unguraitį. Jis
plačiai nusišypsojo ir paklausė:
– Tai kur, Sigitai, žadi pasukti? Kur manai studijuoti?
– Nuvežiau dokumentus į Kauno kunigų seminariją, – net nepagalvojęs išklojo tiesą, buvęs mokinys.
Direktorius akimirkai nutilo, gal mintyse prabėgo visi Sigito
Tamkevičiaus mokslo metai ir jis vos ne vos ištarė:
– Visokių specialybių reikia.
Po pokalbio vaikinas atsisveikino ir nutolo, o direktorius dar ilgokai suko galvą, ar negaus pylos partkome už nepakankamą ateistinį
auklėjimą, o ir pats smerkė save, kad nesuprato, kas dedasi mokinio
galvoje ir laiku neužkirto kelio tokiam pasirinkimui.
Tik būsimas klierikas ramus žingsniavo į namus per žydinčias tėviškės pievas. Jis nė kiek neabejojo savo pasirinkimu. Nuo pat kūdikystės lydėjo motinos maldos ir pamokymai, kiek vėliau bendravimas
su iškiliais dvasininkais Krikštonių parapijos klebonu, kunigu Jonu
Reitelaičiu ir kunigu Antanu Skelčiu SDB, religinės ir pasaulinės klasikos kūrinių skaitymas suformavo pašaukimą – tarnauti Dievui. Liūdesio šešėlis temdė džiaugsmą, kad negalėjo pasidalinti savo siekiais
su brangiausiu žmogumi – motina – kurio neteko besimokydamas septintoje klasėje, tačiau jo šviesus paveikslas lydėjo visą gyvenimą.
Kai gavo pranešimą, kad priimtas į Kauno kunigų seminariją,
pasijuto laimingiausias žmogus pasaulyje. Praslinkus daugybei metų,
savo prisiminimuose liudija:
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„Seminarijoje praleisti 1955–1957 metai išliko labai šviesūs ir pilni idealizmo. Per laisvalaikius kalbėdavomės beveik išimtinai dvasinėmis temomis, planavome, kokie būsime kunigai, ką veiksime ir t. t.
Po kiekvieno laisvalaikio užsukdavome į Švč. Trejybės bažnyčią nors
trumpai paadoruoti Švč. Sakramento.“ (Min. veik., p. 24).
***
Nors Sigitas Tamkevičius žinojo, kad tuo metu sovietinė valdžia,
norėdama sumažinti besimokančiųjų klierikų skaičių, įvedė privalomą
tarnybą armijoje, todėl pranešimas, kad reikės išvykti nebuvo staigmena. Tačiau studijų džiaugsmą, aišku, aptemdė. Be to kariniame
komisariate pasakė:
– Gal armijoje atsikvošėsi, po to įsimylėsi ir į seminariją nenorėsi
net atsigręžti.
Klierikas tylėjo ir mąstė: „Viešpatie, tebūnie Tavo valia.“
Sigitas Tamkevičius atsidūrė prie Juodosios jūros, Chostoje. Praslinkus keliems dešimtmečiams, jis liudija:
„Tarnyba sovietinėje armijoje jaunam seminaristui buvo neeilinis išmėginimas. Dėl drausmės nebuvo jokių problemų: sunkiau buvo
priprasti tik prie neišmintingų ir žeminančių komandų. Pavyzdžiui, jei

Krikštonyse atidengta atminimo lenta ant Ievutės Bieliūnaitės namelio, kuriame
nuo tremties slapstėsi kun. Antanas Skeltys SDB. Arkivyskupas S. Tamkevičius
šventina atminimo lentą, už jo rašytoja Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė ir kunigo
giminaitis Stanislovas Poniškaitis

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA IR JOS PIRMASIS REDAKTORIUS

195

vienas kareivis per 40 sekundžių neatsikeldavo ir neatsiguldavo, tuomet keltis ir gultis turėdavo visas būrys – keturiasdešimt vyrų. Tačiau
pripratome ir prie šio buko muštro. Drauge tarnavome penki klierikai, todėl vienminčiai draugai svetimoje aplinkoje buvo tikra Dievo
dovana. Sunkiausia buvo priprasti prie keiksmų ir bjaurių kalbų. Iki
kariuomenės nieko panašaus nebuvau girdėjęs. Po gražaus gyvenimo
seminarijoje kariuomenės aplinka atrodė kaip koks pragaro prieangis.
Pamačiau gyvenimą, kurio nemačiau nei tėvų namuose, nei seminarijoje.“ (Min. veik., p. 26).
Baigėsi tarnybos laikas, kažkada pasakyti komisaro žodžiai neišsipildė, Sigitas Tamkevičius sugrįžo į seminariją. Tačiau ne kartą teko
susidurti su KGB agentais, kurie žadėjo jam aukso kalnus, prašydami
bendradarbiauti. Tuo metu gal jie nesuprato, su kokiu tvirtavaliu susidūrė.
Išaušo džiaugsmingas pavasaris. 1962 m. balandžio 18 d. Telšių
vyskupas Petras Maželis suteikė kunigystės šventimus. Primicijos
buvo antrąją šv. Velykų dieną gimtojoje Krikštonių parapijoje. Krikštonių Kristaus Karaliaus bažnyčioje buvo pakrikštytas, 8-erius metus
patarnaudavo šv. Mišiose. Ši bažnyčia buvo tapusi tarsi antraisiais namais. Visai parapijai buvo didžiulė šventė, todėl daugelio artimųjų ir
pažįstamų akyse spindėjo džiaugsmo ašaros.
***
Jaunasis kunigas Sigitas Tamkevičius kunigo tarnystę pradėjo
Alytaus Šv. Angelų Sargų parapijoje. Pirmieji žingsniai nėra lengvi,
bet pasiryžimas daug ką nugali. Tada buvo uždrausta ruošti vaikus
Pirmajai Komunijai, egzaminuoti leista vienu kartu ne daugiau kaip
po du. Kai pajuto, kad per dieną nespėja priimti visų norinčiųjų, tada
priimdavo po daugiau. Netrukus vėl atsidūrė KGB akiratyje, buvo pakviestas į Alytaus karinį komisariatą, tačiau griežtai atsisakęs bendradarbiavimo, buvo išvadintas fanatiku.
KGB greitai pajuto, kad nelengva bus palenkti kunigą Sigitą Tamkevičių: jis atsisakė gerų parapijų, studijų Romoje ir kt. Tada buvo
surastas kitas būdas: kilnoti iš vienos parapijos į kitą. Per keturiolika
metų teko vikarauti: Alytuje, Lazdijuose, Kudirkos Naumiestyje, Prienuose, Vilkaviškyje ir Simne.
Prienuose prasidėjo atviresni išpuoliai prieš vikarą Sigitą Tamkevičių. 1968 m. Religijos reikalų tarybos įgaliotinis Justas Rugienis
uždraudė sakyti pamokslus, grasino atimsiąs registracijos pažymėjimą
ir uždrausiąs eiti kunigo pareigas.
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1968-ieji buvo svarbūs ir kita prasme. Sigitas Tamkevičius studijuodamas Kunigų seminarijoje bendravo su iškiliais kunigais jėzuitais,
ir tai lėmė, kad jis įstojo į Jėzaus Draugiją (SJ).
1969 m. kunigas Sigitas Tamkevičius perkeliamas į Vilkaviškį ir
čia prasideda jo rezistencinė veikla. Tais pačiais metais surinko Vilkaviškio vyskupijos kunigų parašus ir drauge su kitais kunigais parašė peticiją, kad būtų panaikintas Kunigų seminarijos limitas. Už šį
„nusikaltimą“ buvo tardomas, o Justas Rugienis, vykdydamas KGB
pulkininko Kolgovo įsakymą, uždraudė eiti kunigo pareigas. Tada Sigitas Tamkevičius įsidarbino Vilkaviškio metalo dirbinių gamykloje,
o vėliau su kunigu Juozu Zdebskiu – Prienų melioracijoje.
„Registracijos pažymėjimų atėmimą iš kunigų RKRT įgaliotinis
praktikavo nuo 1948 m., tačiau ši praktika labai padažnėjo 7-ąjį dešimtmetį. 1969–1970 m. buvo atimti pažymėjimai iš kunigų J. Zdebskio
ir S. Tamkevičiaus. Dirbdami melioracijoje darbininkais, jie išplėtojo
tokią pogrindinę apaštalavimo veiklą, pasiekusią ir kitus SSRS regionus, kad RKRT įgaliotinis ir KGB, padedami agentų, ėmė bandyti juos
paveikti, kad prašytųsi grąžinami į pareigas, tačiau teko be jų prašymo
grąžinti pažymėjimus.“ (Objektas: „Intrigantas“ // sudarė V. Spengla.
Vilnius, 2002, p. 97–98).
Registracijos pažymėjimų atėmimas, įvairus fizinis darbas dar
labiau užgrūdino kunigą Sigitą Tamkevičių ir rengė jį tolesniems, di-

Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijoje buvusių abiturientų laidų
susitikimas. Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius priekyje su knyga
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deliems darbams. Sugrąžintas į Simno parapiją, jis pasiryžo ir pradėjo
didžiulį darbą – 1972 m. leisti „LKB Kroniką“. KGB akylai sekė Simno
vikarą ir 1975 m. Religijų reikalų įgaliotinis įsakė vyskupui Juozapui
Matulaičiui-Labukui perkelti kunigą Sigitą Tamkevičių į Kybartus
klebonauti. Ir pats kunigas, ir daugelis žmonių apsidžiaugė, kad nepaklusnų kunigą paaukštino pareigose. Tačiau naujoje vietoje ramybės
nebuvo, kleboną nuolat terorizavo Vilkaviškio rajono vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas. Nepaisant to, klebonas Sigitas Tamkevičius nepabūgo.
1978 m. lapkričio 13 d. kunigas Sigitas Tamkevičius su kitais uoliais kunigais, Jonu Kaunecku, Alfonsu Svarinsku, Vincu Vėlavičiumi
ir Juozu Zdebskiu, įkūrė Tikinčiųjų teisių gynimo katalikų komitetą
(toliau – TTGKK), kurio įstatuose buvo rašoma:
„Atkreipti tarybinės Vyriausybės dėmesį į Bažnyčios ir paskirų
tikinčiųjų diskriminavimo faktus;
Informuoti Bažnyčios vadovybę, o reikalui esant, ir visuomenę,
apie tikinčiųjų padėtį Lietuvoje ir kitose tarybinėse respublikose;
Siekti, kad tarybiniai įstatymai ir jų praktinis taikymas, liečiantis
Bažnyčios ir tikinčiųjų reikalus, neprieštarautų tarptautiniams SSRS
susitarimams;
Aiškinti kunigams ir tikintiesiems jų teises ir padėti jas apginti.“
(„Nenugalėtoji Lietuva“ // sudarė A. Liekis. Vilnius, 1993, p. 55).
Nuo tada Kybartų klebonas Sigitas Tamkevičius vis dažniau buvo
kviečiamas į prokuratūrą, reikalavo, kad nutrauktų veiklą. Tačiau jis
niekada nesuabejojo pasirinkto kelio teisingumu. Todėl kunigas Sigitas
Tamkevičius buvo suimtas 1983 m. gegužės 6 d. kunigo Alfonso Svarinsko teismo salėje. Jam buvo užvesta baudžiamoji byla pagal LSSR
BK 68 str. 1 d. Kaltinamoji byla sudarė 23 tomus. 1983 m. lapkričio 19
– gruodžio 2 dienomis buvo teisiamas. LSSR Aukščiausiasis teismas
nuteisė kunigą Sigitą Tamkevičių šešeriems metams griežtojo režimo
lagerio bei ketveriems metams tremties. Jis buvo apkaltintas antisovietine propaganda, ligonių lankymu ligoninėse, kalėdinių eglučių
organizavimu, vaikų katekizavimu, antitarybinio pobūdžio pamokslų
sakymu, TTGKK dokumentų rengimu ir perdavimu į užsienį, už pogrindinį leidinį „LKB Kronika“ ir dar daugeliu kitų „nusikaltimų“.
Praslinkus daugybei metų, arkivyskupas Sigitas Tamkevičius prisimena šv. Mišias KGB kameroje:
„Bendro likimo broliui pasiūlydavau lovą arčiau prie lango, ir jis
mielai pasiūlymą priimdavo: kas gali norėti miegoti prie durų, kur šalimais stovėdavo tualetinis indas, vadinamoji „paraša“. Šalia lovos prie
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durų stovėjo mano spintelė. Mišioms pasirinkdavau laiką, kai mano
draugas gulėdavo lovoje nusisukęs į langą. Atsisėsdavau prie spintelės nugara į duris, kad prižiūrėtojas per durų akį matytų mane kažką skaitantį. Pasidėdavau ranka rašytą Mišių tekstą, gabalėlį duonos,
į mažą plastikinį indelį įpildavau truputį vyno, atsiversdavau „Naująjį
testamentą“ ir pradėdavau Mišių auką. Niekuomet neužmiršiu pirmųjų Mišių KGB kameroje. Tokios malonės ir laimės, atrodo, niekuomet
nebuvau patyręs. Niūrioje kameroje tarsi dangus nušvito suvokus, kad
su manimi iš tikrųjų yra Viešpats. Tokio Dievo artumo išgyvenimo,
nežinau, ar kada nors buvau patyręs laisvėje. Vien dėl to galima pabūti kalėjime.“ (Viešpats mano gyvenimo šviesa: Arkivyskupo Sigito
Tamkevičiaus atsiminimai. Kaunas, 2013, p. 105).
Pagaliau teismo procesas baigėsi ir kunigas Sigitas Tamkevičius,
apgyvendintas vienutėje, laukė etapo į lagerį. Artėjo šv. Kalėdos, Kūčių naktį vos baigė aukoti šv. Mišias, kai išdygo prižiūrėtojas ir pranešė, kad ruoštųsi kelionei. Širdis suspurdėjo, kad paliks Lietuvą ilgam
laikui, tačiau gyvenimas vienutėje buvo sunkus ir varginantis, todėl
beliko laukti ryto, kuris žadėjo pokyčius.
„Įsodino į kalėjimo automobilį ir nuvežė į geležinkelio stotį. Apsuptas ginkluotų kareivių ir vilkinių šunų, buvau palydėtas į kalinių
vagoną – „stolypiną“. Kaip pavojingas nusikaltėlis gavau atskirą
kupė. Maldoje atsisveikinau su Lietuva, brangiais žmonėmis ir, paprašęs Aušros Vartų Dievo Motinos globos, pradėjau kelionę į Rytus.
Kūčias ir Kalėdas praleidau Pskovo kalėjimo kameroje su penkiasdešimčia nusikaltėlių. Nuo Pskovo jau vežė drauge su kriminaliniais
nusikaltėliais. Vienoje šešių vietų kupė prigrūsdavo iki 12 žmonių ir
kelias paras veždavo iki kitos „peresylkos“ – kalėjimo, kur rūšiuodavo
kalinius tolesnei kelionei.“ (Min. veik., p. 108).
Varginanti kelionė baigėsi Permės lageryje. Jame buvo apgyvendintas su žmogžudžiu Petia, kuris nuolat pasakodavo apie savo žmogžudystes. Trečią dieną kunigą Sigitą Tamkevičių nuvedė pas KGB darbuotojus, kurie bandė jį užverbuoti kaip informatorių, tačiau kaip ir
ankstesniesiems, nepavyko.
1984 m. pavasarį į Permės lagerį Nr. 37, kuriame buvo kalinamas
kunigas Sigitas Tamkevičius, atvyko tardytojas J. Urbonas ir išsikvietė kalinį:
– Ar jūs buvote „LKB Kronikos“ redaktorius? – be užuolankų
paklausė tardytojas.
– Ar „Kronikos“ jau nebėra?“ – į klausimą klausimu atsiliepė
dvasininkas.
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– „Kronika“ vis dar eina... – gana griežtai ištarė tardytojas.
Grįžęs iš lagerio, kunigas Sigitas Tamkevičius ne kartą yra prasitaręs, kad toks tardytojo atsakymas „buvo ne mažiau brangus kaip
kaliniui duona“.
Pirmasis darbas, nuo kurio kunigas Sigitas Tamkevičius pradėjo lagerio gyvenimą, buvo bulvių skutimas. Darbas nesunkus, tačiau
bulves reikėjo traukti iš ledinio vandens. Laimei, po dviejų savaičių
perkėlė į kitą zoną. Čia teko darbuotis metalo apdirbimo ceche, nuo
tekinimo staklių rinkti metalo drožles ir vežti jas į konteinerius.
1985 m. vasarą vėl perkėlė atgal į didžiąją zoną ir paskyrė dirbti
virtuvėje virėju. Vienoje vietoje ilgiau užsibūti kunigui kaliniui nebuvo lemta. Štai jo pasakojimas:
„1986 m. liepos 30 d. nuvežė į Permės kalėjimą. Uždarė į atskirą kamerą ir laikė dešimt dienų. Paskui nuvežė į Permės oro uostą ir
įsodino į keleivinį lėktuvą, skrendantį į Maskvą. Ant rankų buvo antrankiai, lydėjo trijų kariškių palyda. Maskvoje kalėjimo automobiliu
nuvežė į Lefortovo kalėjimą. Kitą dieną po poros valandų skrydžio buvau Vilniuje. Saugumo izoliatoriuje praleidau visą mėnesį. Kviesdavo
pokalbio kartą per savaitę, kartais du kartus. Žinojau, kad panašiai
parveždavo ir kitus politinius kalinius, nes KGB pareigūnams rūpėjo, kaip lageris juos paveikia: ar politiniai kaliniai tapę sukalbamesni,
ar likę tokie patys, antitarybiniai. Laikiausi senosios taktikos: ramiai
laikytis savo principų, bet neleisti įžvelgti, kas dedasi širdyje.“ (Min.
veik., p. 112).
Po keleto dienų vėl keliavo etapu su kitais kaliniais atgal į lagerį. 1987 m. kovo mėn. buvo įsodintas į „stolypiną“ ir per Smolenską,
Voronežą ir Javas atsidūrė Mordovijoje, Baraševo gyvenvietėje esančiame lageryje ŽX-389/3. Šiame lageryje teko dirbti siuvėju, po to
skalbėju.
1987 m. per Spalio revoliucijos jubiliejų kunigui Sigitui Tamkevičiui buvo sumažinta bausmė, tada reikėjo keliauti į tremtį. Tai buvo
paskutinė kelionė į Rytus. Bėgantys metai neištrynė iš atminties gyvenimo tremtyje:
„Gegužės 25 d. naktį apgyvendino didelėje Marijinsko kalėjimo
kameroje, jos pasieniais buvo išrikiuoti triaukščiai narai, o sienos nutepliotos kruvinomis dėmėmis – sutraiškytomis blakėmis, kurių šioje
kameroje buvo nesuskaičiuojama daugybė. Kadangi visi narai buvo
užimti, man teko įsitaisyti po narais ant žemės – pačioje blakių karalystėje. Senbuviai kaliniai keiksnojo blakes, kad naktį neduodančios
užmigti. Man ta naktis buvo beveik kaip stebuklas – neįkando nė vie-
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na blakė, nors rytą visi aimanavo, kaip dėl
judrių vampyrų negalėję miegoti.“ (Min.
veik., p. 115).
1988 m. Lietuvoje kalėsi Atgimimo
daigai. Tikintieji rašė protesto pareiškimus,
kuriuos pasirašė 123 tūkstančiai žmonių,
reikalaudami, kad būtų išlaisvinti kunigai
Sigitas Tamkevičius ir Alfonsas Svarinskas.
1988 m. balandžio 29 d. Lietuviškosios
Helsinkio grupės nariai Algirdas Statkevičius, Mečislovas Jurevičius ir Vytautas Vaičiūnas savo laiške TSKP CK generaliniam
sekretoriui M. Gorbačiovui rašė:
„<...> Lietuvoje, kurie pasinaudojo
laisvo savo nuomonės pareiškimo teise ir
kritikavo valstybės bei visuomeninių organizacijų darbo trūkumus, teikė pasiūlymus
Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
jiems pašalinti, buvo apkaltinti šmeižimu,
kenksmingos agitacijos bei propagandos
skleidimu, buvo kalinti ir ištremti. Tarp jų lietuviai kunigai Alfonsas Svarinskas, Sigitas Tamkevičius, Helsinkio grupės nariai Balys
Gajauskas, Viktoras Petkus, aktyvūs rezistentai Povilas Pečeliūnas,
Algirdas Žypnė, Gintautas Iešmantas ir kt. Reikalavo nedelsiant juos
amnestuoti teisingumo, taikos, laisvės ir garbingo pilnaverčio gyvenimo siekimo vardu.“ („Nenugalėtoji Lietuva“ // sudarė A. Liekis. Vilnius, 1993, p. 594).
1988 m. lapkritį kunigas Sigitas Tamkevičius iš tremties grįžo
į Lietuvą. Perone pasitiko minia žmonių su Trispalvėmis rankose,
o vieną įteikė daug iškentėjusiam kunigui. Trispalvių plazdėjimas,
džiaugsmingi šūksniai ir nejučiomis nuriedančios ašaros – visa tai bylojo, kad Lietuva pasikeitusi, ji jau ne tokia, kokią paliko kunigas Sigitas Tamkevičius, išeidamas savo Golgotos keliais. Giedodami giesmes,
visi patraukė Aušros Vartų link padėkoti Dievo Motinai už globą per
nelaisvės metus.
***
Kunigą Sigitą Tamkevičių, grįžusį iš įkalinimo vietos, vyskupas
Juozapas Preikšas vėl paskyrė į buvusią Kybartų parapiją klebonu.
Ir čia kunigas kalinys buvo sutiktas iškilmingai, buvo jaučiama, kad
sutrupėjo pančiai ne vien ant jo rankų, greitai Lietuva bus laisva.
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Po kelerių metų pertraukos klebonas paėmė į rankas ses. Bernadetos Mališkaitės SJE sutvarkytus du „LKB Kronikos“ numerius
ir juos peržiūrėjo, parengė dauginimui. Suredagavęs 81 „LKB Kronikos“ numerį, pamanė, kad reikia nutraukti leidimą, nes jau buvo
pasirodžiusi Sąjūdžio spauda, kurioje apie viską rašoma drąsiai ir
atvirai.
Kunigas Sigitas Tamkevičius stovėjo prie šio leidinio lopšio, ruošdavo mikrofilmus (šio darbo išmoko sovietinėje armijoje), veždavo
į Maskvą ir įteikdavo patikimiems asmenims, kurie nugabendavo į užsienį. Po daugelio kančios metų teko atsisveikinti su „LKB Kronika“,
pirmuoju reguliariu pogrindžio leidiniu, kuris pasirodė, praėjus 20
metų po partizanų ir jų spaudos likvidavimo. Šis pogrindžio leidinys
gimė tyliai, ir tyliai užgeso, atlikęs svarbią užduotį.
Kaip pavyko „LKB Kronikai“ per 17 metų nepatekti į KGB nagus,
ir dabar laužo galvas istorikai bei kiti tyrinėtojai. Juk net šio leidinio
bendradarbiai, parašę daugybę straipsnių, žinoję apie pogrindį, apie
tai, kas yra redaktorius, sužinojo tik sulaukę Atgimimo.
***
Sąjūdžio laikai apdovanojo kunigą Sigitą Tamkevičių naujais iššūkiais, kuriuos jis priėmė kaip Dievo siųstus didelius išbandymus.
1989 m. buvo paskirtas Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos
dvasios tėvu, o po metų rektoriumi.
Šie metai tapo įsimintini ne tik nauju paskyrimu:
„1989 m. liepos 7 d. Lietuvos TSR Aukščiausiojo Teismo prezidiumas paskelbė, kad 1983 m. gruodžio 2 d. Aukščiausiojo Teismo
nuosprendis, skyręs man 10 metų bausmę, buvęs neteisėtas ir todėl panaikinamas. Baudžiamoji byla, nesant mano veikoje nusikaltimo sudėties, nutraukiama. O juk taip neseniai – vos prieš šešerius metus liepos
mėnesį – kapitonas Pilelis, per magnetofoną klausydamasis Alos Pugačiovos dainų, beveik kasdien mane tardė ir didino man inkriminuojamų nusikaltimų protokolų krūvą.“ („Viešpats mano gyvenimo šviesa:
Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus atsiminimai“. Kaunas, 2013, p. 129).
Lietuvoje „Caritas“ kūrėsi drauge su Sąjūdžiu. Kunigas Sigitas
Tamkevičius buvo šio sambūrio dvasios tėvas, dalyvavo daugybėje
posėdžių.
1991 m. gegužės mėn., per Sekmines, Kauno arkivyskupas metropolitas kardinolas Vincentas Sladkevičius konsekravo vyskupu.
Tais pačiais metais popiežius Jonas Paulius II paskyrė Turudos vyskupu ir Kauno arkivyskupijos augziliaru.
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1996 m. Apaštalų Sostas jį paskyrė Kauno arkivyskupu metropolitu. 1996 m. gegužės 19 d., minint Lietuvos bažnytinės provincijos
70-metį, Kauno arkikatedroje Bazilikoje buvo aukojamos šv. Mišios.
Jų metu vyko Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus
ingresas. Daug kas įsiminė tada Jo pasakytus žodžius: „Aš nebūsiu
tylintis vyskupas. Skelbsiu Dievo žodį, kuris vienintelis gali pagydyti
sergantį žmogų ir visuomenę.“
„Nebūsiu tylintis vyskupas“, – tai arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus credo, kuriam liko ištikimas visą gyvenimą. Jo balsas skambėjo,
kai buvo parskraidinti tremtinių palaikai iš Igarkos ir kitų vietų. Kai
atsikūrė skautija, dalyvavo stovyklose kaip dvasios tėvas.
Įsimintini arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus pamokslai, pasakyti
tremtinių ir politinių kalinių sąskrydžiuose. 2001 m. rugpjūčio 11 d.
Ariogaloje kalbėjo:
„Mūsų tremtinius nežmoniškai sunkiose sąlygose palaikė du dalykai: Tėvynės ilgesys ir tikėjimas Dievu, Kristumi, kuris, anuomet
nuraminęs audringą jūrą, Lozorių prikėlęs iš kapo, turėtų nuraminti
ir persekiojimų audrą, prikelti ir parvesti į Tėvynę Lietuvos vaikus,
išblaškytus po Rusijos gulagus, Sibiro platybes ar Kazachstano stepes. Jeigu nebūtų turėta su motinos pienu gauto ir vėliau subrandinto
tikėjimo, jeigu nebūtų vaikystėje išmokta „Tėve mūsų“ maldos, jeigu
Tėvynė nebūtų suvokta kaip motina, o tik kaip vaikus iš namų ve-

2018 m. Seirijuose 70-ies abiturientų laidų susitikimas. Arkivyskupas Sigitas
Tamkevičius su lentele „7 laida. 1955 m.“
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janti pamotė, daugelis būtų palūžę pirmomis tremties ir kalinimo dienomis ir niekada nesugrįžę į Tėvynę. Būtų palūžę taip, kaip palūžta
mūsų dienų žmonės, savo viltis sudėję ne į Dievą, bet į šio pasaulio
miražus.“ („Laisvės ugnis – ateities kartoms“// Valstiečių laikraštis.
2001 m. rugpjūčio 11 d. Nr. 64 (8047).
Neįmanoma suskaičiuoti renginių, kuriuose dalyvavo Arkivyskupas, visur ir visada sugebėdavo pasakyti žodį, nuo kurio pasidarydavo šviesiau širdyse. Netgi bėgantys metai yra bejėgiai prieš jį.
2018 m. Didžiosios Kovos apygardos partizanų parke, įkurtame šviesios atminties Vyčio kryžiaus ordino kavalieriaus, dimisijos pulkininko monsinjoro Alfonso Svarinsko, buvo atidengtas memorialas, skirtas pirmosios Lietuvos Respublikos (1918–1940) ministrų įamžinimui.
Memorialą pašventino arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, pasidžiaugė, kad įgyvendinta jo bendražygio, politinio kalinio monsinjoro Alfonso Svarinsko didžioji svajonė.
Dalyvaudamas įvairiuose renginiuose, arkivyskupas Sigitas Tamkevičius nepamiršta ir savo gimtosios Dzūkijos, kurioje visada yra labai laukiamas. 2018 m. rudenį Seirijuose buvo atidengtas paminklas
Lazdijų krašto partizanams, kurį Jis pašventino, aukojo šv. Mišias, kaip
visada, pasakė nuostabų pamokslą.
Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija puoselėja gražias tradicijas – rengia abiturientų laidų susitikimus, į kuriuos atvyksta daug
buvusių mokinių, tarp jų beveik visada yra ir arkivyskupas Sigitas
Tamkevičius. 2018 m. vyko 70-ies laidų susitikimas. Deja, pirmųjų
laidų abiturientų kaskart mažėja: vieni iškeliauja į Amžinybę, kitų silpnėja sveikata. Iš 1955 m. abiturientų laidos dalyvavo tik vienas – arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius. Jis aukojo šv. Mišias už gyvus ir mirusius mokytojus bei mokinius, pasakė turiningą pamokslą.
Kai buvę abiturientai rikiavosi žygiuoti į gimnaziją, Jis paėmė klasei
skirtą lentelę su užrašu „7 laida. 1955 m. laida“ ir su šypsena vienas
atstovavo savo klasei...
Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus nuopelnai buvo įvertinti įvairiais apdovanojimais: DLK Gedimino 2-ojo laipsnio ordinu, Lietuvos
nepriklausomybės medaliu, Vyčio Kryžiaus 3-iojo ordinu, Laisvės
premija ir kt. Jis Kauno miesto ir Lazdijų rajono garbės pilietis, VDU
garbės daktaras. Tikriausiai, didžiausias apdovanojimas yra tikinčiųjų
meilė ir pagarba, Jis visada ir visur yra laukiamas, Jis visada apsuptas
žmonių, trokštančių išgirsti iš Jo lūpų sklindančius žodžius.
Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus gyvenimo kelyje būta daug
erškėčių, kurie žeidė Jo jautrią širdį, o Jis visiems dalijo ir dosniai tebe-
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dalija savo Meilę, suteikdamas kitiems Tikėjimą ir Viltį. „Reikia turėti
šviesos su savimi, iš savęs, kad šviestum tamsybėse visiems ant kelio
stovintiems, kad jie išvydę rastų šviesos savyje ir eitų savo keliu, kad
nestovėtų tamsybėse,“ – sakė mūsų tautos genijus M. K. Čiurlionis.
Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius mus vedė ir veda į Šviesą.
Popiežius Pranciškus, įvertindamas arkivyskupo nuopelnus Bažnyčiai, 2019 m. rudenį paskyrė Sigitą Tamkevičių kardinolu.
Elvyra BiliūtėAleknavičienė
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ELVYRA BILIŪTĖ-ALEKNAVIČIENĖ (g. 1948 m. Tolkūnų k., Alytaus r.) –
pedagogė, rašytoja, visuomenininkė, kultūrininkė. Kūrybos tematika įvairi: pedagoginė publicistika, švietimo istorija, iškilieji dvasininkai, laisvės kovotojai,
tremtiniai ir kt. Parašė ir išleido šias knygas: Gerumo šviesa (1996), Amžinybės
sparnai (1997), Meilės giesmė (1999), Gyvybės lopšys (2000), Tolstantis aidas
(2001), Vilties angelas (2002), Pradinės mokyklos mokytojų rengimo ir švietimo raida Lietuvoje 1940–1957 (2004), Aušros sūnus (2006), Gaivusis šaltinis
(2007), Alytaus švietimo arimuose (2010), Ledinės ašaros (2018). Taip pat
išleistos knygos Alytaus istorinė raida (2004) su bendraautoriais ir Prakalbintas šimtmetis (2018) su bendraautoriumi. Yra parašiusi ir išleidusi mažesnės
apimties informacinio pobūdžio leidinių, parengusi lankstinukų, keleto knygų
redaktorė.
Pedagogikos, kultūros, švietimo, tremties tematikos straipsnius publikuoja žurnaluose „Pedagogika“, „Ateitis“, istorijos paveldo metraštyje „Terra Jatwezenorum“, įvairiuose almanachuose, vietinėje, šalies ir užsienio spaudoje.
Dalyvauja konferencijose ir renginiuose įvairiose Lietuvos vietose, o nuo
2007 m. iki dabar – tarptautinėse konferencijose Seinuose, Punske (Lenkijoje)
ir skaito pranešimus pagal savo kūrybos tematiką.
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Sigitas Birgelis

Represijos vietoj laurų
Bevartydamas prieš 47-erius metus Varšuvoje leistą lietuvių kultūros žurnalą „Varsnos“, radau gal kiek keistokai iškadruotą fotografiją. Rodos, jau buvau ją matęs publikuotą spaudoje ar Juozo Vainos
nuotraukų albume. Nuotraukoje penkių žmonių veidai. Jie linksmi, besišypsantys, sakyčiau, laimingi. Tai mūsų krašto veikėjai, prieškario ir
pokario lietuvių organizacijų nariai, autoritetai čia gyvenusiai lietuvių
bendruomenei, mūsų visuomenės žiedas. Dabar nei vieno jų nėra tarp
gyvųjų.
Fotografuota 1957 m. kovo 31 d. Punske po I Lietuvių visuomeninės kultūros draugijos (LVKD) suvažiavimo. Senųjų Lietuvių kultūros
namų fone matome ką tik išrinktą LVKD centro valdybos prezidiumą.

Iš kairės stovi: Juozas Vaina, Juozas Jakimavičius (vicepirmininkai), Vincas
Valinčius (iždininkas), Juozas Maksimavičius (pirmininkas), Jonas Stoskeliūnas
(sekretorius)

Minėtas LVKD suvažiavimas vyko 1957 m. kovo 30–31 dienomis
prieškarinėje sinagogoje, kurioje po karo buvo kinas „Postęp“. Istorikės dr. Vitalijos Stravinskienės teigimu1, jame dalyvavo 83 lietuviai
1

Stravinskienė, V. 2004. Lenkijos lietuvių bendruomenė 1944–2000 metais. Vilnius–
Punskas, p. 45.
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delegatai iš visos Lenkijos. Juozas Vaina pateikia kitą suvažiavimo dalyvių skaičių. Pagal jį LVKD delegatų buvo 812.
Dar kitą delegatų skaičių pateikia Sigitas Kraužlys. Jis rašo: „Suvažiavime dalyvavo virš 120 delegatų iš visos Lenkijos, o ypač iš Suvalkijos. Suvažiavimui pirmininkavo Juozas Maksimavičius. Buvo tai
puiki šventė, kuri sukėlė be galo didžiulį susidomėjimą ypač Punsko
krašto lietuvių tarpe, buvo tai didžiausias, masiškiausias ir emocingiausias lietuvių kultūrinis įvykis pokario metais.“3
Ilgametis LVKD centro valdybos generalinis sekretorius Algirdas
Nevulis teigia: „Tądien kino salę šventiškai puošė lietuviškos lovatiesės, rankšluosčiai ir juostos. Vyravo rimta, pakili nuotaika. Žmonių
viduj kimšte prisikimšę, kadangi be delegatų ir svečių buvo dar daug
norinčių pasiklausyti, apie ką čia bus kalbama.“4
Suvažiavimas prasidėjo 10 val. Mokytojas Jonas Stoskeliūnas
lietuviškai pasveikino delegatus bei atvykusius svečius, tarp kurių
buvo LJDP CK, VRM ir vaivadijos atstovai. Apie suvažiavimo eigą
Algirdas Nevulis rašo: „Paskelbęs suvažiavimą atidarytą, pirmininkaujantis kviečia pasisakyti Juozą Maksimavičių. Vinco Valinčiaus
vadovaujamas choras atlieka meninę programą. Pranešimą skaito mokytojas Juozas Vaina. Kalbėjusiųjų buvo daug. Diskutuota įvairiomis
temomis, bet visi prieidavo prie tos pačios išvados: jei norime išsaugoti savo tautinę tapatybę, turime steigti draugiją. Dvi dienas trukęs
draugijos steigiamasis suvažiavimas kovo 31 d. skelbia atlikęs savo
svarbiausią užduotį – įsteigta Lietuvių visuomeninė kultūros draugija
(jos būstinė Punske). Suvažiavimas draugijai vadovauti išrinko Centro
valdybą, ši sudarė prezidiumą, kuris taip pasiskirstė pareigomis: pirmininkas – Juozas Maksimavičius, du vicepirmininkai – Juozas Vaina
ir Juozas Jakimavičius, sekretorius – Jonas Stoskeliūnas, iždininkas
V. Valinčius. Deja, kas kalbėjo, ką kalbėjo, dėl ko buvo diskutuojama,
kiek narių ir kas buvo išrinktas į Centro valdybą – nežinome, kadangi
neišliko jokių šio suvažiavimo dokumentų. Juos vidaus organų paliepimu sudegino kiek vėliau ėjęs pirmininko pareigas Juozas Savickas.
Taip teigia jo bendradarbiai.“5
2

3

4

5

Vaina, J. 1972. „Du suvažiavimai”, in: Varsnos. Mokslo ir kultūros mėnraštis. Varšuva,
Nr. 7–8, p. 10.
Krakauskas, S. 1972. „LVKD pradžia“, in: Varsnos. Mokslo ir kultūros mėnraštis. Varšuva,
Nr. 7–8, p. 7.
Nevulis, A. 1997. Lietuvių visuomeninės kultūros draugijos (LVKD) istorija. 1996 m.
gruodžio 5–6 d. Konferencija Vilniuje „Suvalkų kraštas ir jo žmonės“. Medžiaga. Vilnius,
p. 75.
Ten pat, p. 75.
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Juozas Vaina rašė: „Į pirmą suvažiavimą atvyko 11 atstovų, turinčių brandos atestatus ir trys su aukštųjų mokyklų diplomais (...).
Nors į suvažiavimą kviečiami vaivadijos, ministerijų ir LJDP atstovai,
tačiau visa eiga vyksta lietuvių kalba. Svečiai informuojami per vertėjus. Pirmojo suvažiavimo diskusijose atsispindėjo tų dienų lietuvių rūpesčiai, tai mokyklų ir bendrabučio statymas, elektrifikacija, lietuvių
kalba spaudos problemos, kelių pagerinimas ir bažnyčioje vykstančių
nesusipratimų likvidavimas. Aukštieji pareigūnai moraliai parėmė teisingą lietuvių galvojimą, bet susirinkusiems paaiškino, kadangi Lenkijoje bažnyčia yra nuo valstybės atskirta, tai valdžiai nedera kištis
į bažnytinius reikalus. (...) Pirmojo suvažiavimo metu valdžios atstovų
prašyta leisti Varšuvoje dvisavaitraštį „Parama“, kurį būtų sutikęs redaguoti Bronius Mickevičius (...). Dvidešimts vieno pirmos draugijos
valdybos narių tarpe tik vienas priklausė LJDP.“6
Šiek tiek informacijos apie suvažiavimo eigą ir nutarimus sužinome iš Sigito Kraužlio aprašymų: „Suvažiavimo metu buvo nagrinėta
daug įvairių problemų, ypač daug vietos skirta lietuviškų mokyklų
organizavimo ir plėtimo reikalams. Suvažiavimas pasisakė už laikraščio leidimą lietuvių kalba. Be to pasisakyta už dar glaudesnį lietuvių ir
lenkų tautų suartėjimą bei draugystę. Suvažiavimas patvirtino LVKD

6

Vaina, J. 1972. „Du suvažiavimai”, in: Varsnos. Mokslo ir kultūros mėnraštis. Varšuva,
Nr. 7–8, p. 11–12.
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1957 m. Devintinių procecija Punske, ties sinagoga, kur vyko I LVKD
suvažiavimas. Iš Juozo Vainos archyvo

statutą ir išrinko pirmą Centro Valdybą. LVKD centrinės valdžios su
būstine Punskas, Seinų apskritis.“7
Tik iš vėlesnių dokumentų iš dalies galima spręsti, kokia buvusi
įkurtos LVKD organizacinė struktūra ir kt. Suvažiavimas buvo aukščiausia organizacijos valdžia. Jis nustatė veiklos kryptį, programą,
rinko vadovybę, galėjo keisti įstatus, nario mokesčio dydį ir kt. Neaišku, ar suvažiavimas turėjo būti šaukiamas kas dveji metai, ar kas treji
metai8. Draugijai vadovavo suvažiavimo išrinkta 19–21 asmens centro
valdyba. Iš jos narių buvo renkamas prezidiumas.
Iš įvairių šaltinių žinome, kad pirmai LVKD Centro valdybai, be
kitų, priklausė šie asmenys:
1. Juozas Maksimavičius – Ožkiniai,
2. Juozas Jakimavičius – Šlynakiemis,
3. Jonas Stoskeliūnas – Punskas,
4. Juozas Vaina – Punskas,
5. Juozas Kubilius – Žagariai,
6. Vincas Valinčius – Valinčiai,
7. Antanas Čeplinskas – Klevai,
7

8

Krakauskas, S. 1972. „LVKD pradžia“, in: Varsnos. Mokslo ir kultūros mėnraštis. Varšuva,
Nr. 7–8, p. 7.
Stravinskienė, V. 2004. Lenkijos lietuvių bendruomenė 1944–2000 metais. Vilnius–
Punskas, p. 44.
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8. Juozas Leončikas – Klevai,
9. Bronė Kasperavičiūtė – Vidugiriai,
10. Jonas Paransevičius – Paliūnai,
11. Juozas Savickas – Paliūnai,
12. Jonas Šliaužys – Punskas.
Suvažiavimas vyko gavus komunistinės Lenkijos valdžios sutikimą. Ji šio renginio išlaidoms padengti skyrė 50 tūkst. Pasak Juozo
Vainos, „saugumui užtikrinti“ iš Balstogės atvyko keli saugumiečių
automobiliai. Kai kurie kaimuose išrinkti delegatai stoviniavo gatvėje,
bet eiti į vidų nedrįso.
Šiandien sunku pasakyti, ką jautė, ko norėjo, kokius ateities planus kūrė šie penki lietuvių visuomenės išrinkti žmonės. Jiems, kaip
ir viso šio krašto lietuviams, lietuvių bendruomenei Lenkijoje, suvažiavimas buvo nepaprastai svarbus įvykis. Jie norėjo imtis tautinės
veiklos, puoselėti lietuvių kultūrą ir kalbą, rūpintis lietuvių švietimu,
palaikyti ryšius su Vakarų lietuvių organizacijomis, bet dar nežinojo, kad tokiomis aplinkybėmis savo
planų įgyvendinti nepajėgs.
Tuoj po suvažiavimo Draugijos
pirmininkas Juozas Maksimavičius
buvo pakviestas pasiaiškinti į Lenkijos jungtinės darbininkų partijos
Centro komiteto (LJDP CK) Tautybių komisijos posėdį, kuris vyko
1957 m. balandžio 25 d. Ši 1957 m.
įkurta Tautybių komisija koordinavo komunistinės valdžios politiką
Lenkijos tautinių mažumų atžvilgiu.
Balstogės komisijoje buvo 2 lietuviai: Antanas Moliušis ir Juozas
Nevulis (vėliau – Jonas Kmieliauskas ir Eugenijus Petruškevičius).
Tautybių komisijos posėdyje LVKD
pirmininkas Juozas Maksimavičius
kalbėjo apie Draugijos suvažiavimą,
jos tikslus. Jis pažymėjo, kad buvo
kalbama lietuviams aktualiais klau-
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simais. Lietuvių ūkininkams rūpėjo žemės klasifikacijos klausimai,
nes mokesčiai buvo renkami ne pagal kokybę, o pagal kiekybę; kalbėta apie lietuvių šeimų, iškeldintų į Lenkijos vakarines vaivadijas,
grįžimą, gvildenti lietuviškų mokyklų klausimai, svarstyta priešiška
lietuvių atžvilgiu lenkų pozicija vietinėse partijos grandyse ir kitose
įstaigose9.
Juozas Maksimavičius liko nesuprastas. Tolesni įvykiai parodė,
kaip kilnūs lietuvių siekiai neatitiko Lenkijos komunistinės valdžios
lūkesčių.
Lietuviai buvo vieni iš paskutiniųjų
Antrajam pasauliniam karui pasibaigus, Lenkijos lietuviai nebuvo
tautinių mažumų avangarde. Jie ilgokai nesireiškė nei tautinėje, nei
kultūrinėje, nei visuomeninėje plotmėje. Savo organizaciją – Lietuvių
visuomeninę kultūros draugiją – įkūrė tik 1957 m. Savo spaudą („Aušrą“) pradėjo leisti tik nuo 1960-ųjų. Lietuviai buvo Lenkijoje vieni iš

9

Balstogės vaivadijos Tautybių komisijos posėdžio, vykusio 1957 04 25, protokolas, BVA,
LJDP BVK, 33/VII/102, l. 78–79.
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paskutiniųjų. Šiandien tai atrodo paradoksalu ir keista. Kokia galėjo
būti lietuvių neveiklumo priežastis?
Po Antrojo pasaulinio karo padėtis Lenkijoje buvo komplikuota.
Lenkų istorikas Andžejus Pačkovskis (Andrzej Paczkowski) pažymi:
„Lenkijos visuomenė išgyveno įvairius teroro etapus ir formas: šnipi
nėjimo maniją, „išbuožinimą“, kovą su religija ir tautinėmis mažumo
mis, didįjį valymą, lagerių užpildymą nemokama darbo jėga, pasienio
regionų „valymą“10.
Tuomet komunistinė valdžia nusprendė, kad Lenkija bus tautiškai
vienalytė valstybė. Tautinėms mažumoms ji suteikė teisę apsispręsti,
likti ar išvykti. Vietinės valdžios organai grasinimais siekė priversti
repatrijuoti ne lenkų tautybės žmones. Buvo ieškoma pretekstų lie
tuvių „priešiškumui“ parodyti. Antai Balstogės vaivada 1945 m. ra
šė: „[...] Suvalkų apskrityje lietuvių netenkino trys mokyklos lietuvių
dėstomąja kalba, jie reikalavo vidurinių...“11 Tai buvo akivaizdus melas, nes tuo metu Seinijos mokyklose nebuvo lietuvių kalbos pamokų,
nekalbant apie lietuviškas mokyklas. Kadangi lietuviai nenorėjo palikti savo gimtųjų vietų, vietos administracija kaltino, esą jie priešiškai
nusiteikę komunistinės valdžios ir apskritai lenkų atžvilgiu, skundėsi
centrinei valdžiai, kad vietinių lenkų saugumo institucijų vadovai ne
siima jokių priemonių12.
1944 m. pabaigoje Seivų valsčiuje suskaičiuota 1612 lietuvių.
Daugiausia jų gyveno Šlynakiemyje – 373 (25 lenkai), Žvikeliuose –
361 (19 lenkų), Vaitakiemyje – 219 (13 lenkų), Ožkiniuose – 151 (67
lenkai)13.
Neaišku, kokiais kriterijais vadovautasi surašant lietuvius, nes ne
visuose kaimuose tai buvo daroma. Sunku nustatyti tikslų skaičių, nes
jis labai įvairuoja. 1947 m. pradžioje Suvalkų apskrityje suskaičiuota
5500 lietuvių, 1948 m. – 3344, 1949 m. – 2000. Balstogės vaivados
statistikos duomenimis, 5-ojo dešimtmečio pabaigoje kompaktiškai
Punsko ir Seinų krašte gyveno 10 tūkst. lietuvių14.

Czarna księga komunizmu. Warszawa, 1999, p. 351.
1945 m. liepos mėn. Balstogės vaivados ataskaita, VRACA,VAM, t. 40, l. 87.
12
1945 m. birželio mėnesio ataskaita apie padėtį Suvalkų apskrityje, BVA, BVT, 180, l. 13.
13
Stravinskienė, V. 2004. Lenkijos lietuvių bendruomenė 1944–2000 metais. Vilnius–Punskas, p. 26.
14
Ten pat, p. 26.
10
11
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1945 m. Balstogės vaivada nurodo, kad Seinų apylinkėse yra apie
5000 nelegaliai perėjusių Lenkijos sieną (tuomet ji dar nebuvo nustatyta) lietuvių15.
Komunistinė vietos administracija ypač atšiauriai žiūrėjo į lietu
vius, kurie 1941 m. buvo priverstinai iškeldinti į Sovietų Lietuvą ir
dabar sugrįžo į savo gimtuosius namus. Priverstinai iškeldintųjų buvo
daugiau nei 11 tūkst.16 Nėra tikslių duomenų, kiek iš jų karui baigiantis
sugrįžo namo. Pagal lenkų šaltinius, tai galėjo būti bent pusė ištrem
tųjų.
Dr. Vitalija Stravinskienė rašo: „Lietuvių perkėlimo į LSSR akcija
nepavyko, nes 1944–1945 m. į Lietuvą persikėlė tik 14 asmenų (13 lie
tuvių ir 1 rusas), vėliau – dar keletas asmenų.“17
Pirmaisiais pokario metais padėtis Suvalkų krašte buvo neaiški.
Komunistinės administracijos struktūros buvo silpnos. Krašte veikė
lenkų pogrindis bei Lietuvos partizanai. Pastariesiems daug padėda
vo vietiniai lietuviai. Lenkijos šaltinių duomenimis, juos rėmė daugiau
kaip 80 šio krašto lietuvių ūkininkų.
Suvalkų krašte gyvenantys lietuviai, bijodami patekti į iškeliamų
žmonių sąrašus, skelbdavosi esą lenkai, stodavo į Lenkijos darbininkų
partiją. Pasak Juozo Sigito Paransevičiaus, pirmaisiais pokario metais
pačiame Punske beveik nesigirdėjo lietuvių kalbos. Įmonių ir įstaigų
vadovais buvo skiriami lenkai. Darbovietėse kalbėta tik lenkiškai.
Į vietinės valdžios skundus dėl „priešiškai nusiteikusių“ lietuvių
centrinė Lenkijos komunistinė valdžia reagavo vangiai. Kokia galėjo
būti to neveiklumo priežastis? Istorikas dr. B. Makauskas teigia, kad
lenkų saugumiečiai turėjo savų, vietinei partinei administracijai neži
nomų tikslų. Svarbiausia užduotis buvo kova su Lietuvos antisovieti
niu pogrindžiu. Šiame krašte aktyviai veikė sovietinis saugumas, kuris
stengėsi susekti per Lenkiją ėjusius ginkluoto pogrindžio kanalus su
Vakarais. Iškeldinus lietuvius, būtų sunkiau juos susekti18. Paradok-

15

16

17

18

Nevulis, A. Lietuvių visuomeninės kultūros draugijos (LVKD) istorija. 1996 m. gruodžio
5–6 d. Konferencija Vilniuje „Suvalkų kraštas ir jo žmonės“. Medžiaga, p. 81; LVKD
pirmininko J. Savickio laiškas LDKRUŠD, LYA, LKP dokumentų saugykla, f. 17629,
ap. 1, b. 31, l. 154; LVKD CV ataskaita apie draugijos darbą, LII RS, f. 30, b. 16, l. 82;
Lenkai Lietuvoje, lietuviai Lenkijoje, p. 57.
Kižienė, B. Suvalkų krašto lietuvių trėmimas 1941 m. ir jų dabartinė padėtis. 1996 m.
gruodžio 5–6 d. Konferencija Vilniuje „Suvalkų kraštas ir jo žmonės“. Medžiaga. Vilnius,
1997, p. 95–96.
Stravinskienė, V. 2004. Lenkijos lietuvių bendruomenė 1944–2000 metais. Vilnius–Punskas, p. 15.
Ten pat, p. 16.
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salu, tačiau, galbūt, dėl sovietų saugumo ir Lietuvos partizanų lenkai
nesiryžo imtis prieš lietuvius tokių veiksmų, kokių ėmėsi prieš ukrainiečius (akcija „Vysla“).
Lenkų bandymai iškeldinti lietuvius sukėlė pastarųjų pasiprieši
nimą ir nepasitikėjimą valdžia. Partinis aktyvas, norėdamas juos pa
laužti, ėmėsi represijų. 1949 m. 21 lietuvių šeima (87 asmenys)19 turėjo
persikelti į „naujai gautąsias žemes“. Tarp ištremtųjų buvo Lietuvos
partizanų ryšininkai, lenkams nepatikimi lietuviai bei stambesni ūki
ninkai iš Seivų, Žabariškių, Krasnavo valsčių.
Tuo metu pradėta varžyti ir religinį Suvalkų krašto lietuvių gyvenimą. Po Antrojo pasaulinio karo šv. Mišios lietuvių kalba buvo atnašaujamos Punsko, Seinų ir Smalėnų parapijose. Vietinė partinė valdžia
reikalavo panaikinti lietuviškas pamaldas. Į šį komunistų reikalavimą
Bažnyčia sureagavo ne iš karto. 1946 m. mirus lietuviui kunigui Vin
centui Astasevičiui, Lomžos vyskupas Stanislovas Lukomskis (Sta
nisław Łukomski) į Seinų parapiją paskyrė lietuviams priešišką kunigą
J. Zlotkovskį (J. Złotkowski), kuris panaikino pamaldas lietuvių kalba.
Jis pasakė lietuviams: „Sėdėkite tyliai, nes galite būti išvežti...“20 Lie
tuvių raštai bažnytinėms instancijoms liko be atsako.
Netrukus lietuviškos pamaldos buvo panaikintos Smalėnų parapi
joje. Ir čia gyvenančių lietuvių poreikių nebuvo paisoma. Punsko pa
rapijoje tik tuometinio klebono kun. A. Žievio pastangomis lietuviškos
pamaldos išliko.
1957 m. Draugijos organizacinis komitetas parašė laišką Lenki
jos kardinolui S. Višinskiui (S. Wyszyński), prašydamas grąžinti lie
tuviškas pamaldas Seinuose ir Smalėnuose. Už tai pirmieji Draugijos
vadovai buvo komunistų valdžios smerkiami.
Represijos vietoj laurų
Varšuvoje gyvenantis doc. Bronius Mickevičius buvo vienas
svarbiausių asmenų kuriant Draugiją. Jo (ir kitų veikėjų) iniciatyva
1956 m. įsisteigtas organizacinis komitetas. B. Mickevičius parengė
Draugijos įstatus ir kitus reikiamus dokumentus. Jis stengėsi nebūti
pirmajame įvykių plane, nes dirbdamas moksliniame institute galėjo
būti lengvai komunistų pažeistas, o per jį ir Draugija. Geriausia buvo,
19

20

Saugumo ministerijos 1949 12 15 raštas Viešosios administracijos ministerijai, NAA,
VAM, 785, l. 9.
Punsko Kovo 11-osios lietuvių gimnazija, p. 9.
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kad Draugijai vadovautų Punsko krašto lietuviai, pavyzdžiui, kuris
nors ūkininkas. Tuo metu kaime tarp lietuvių beveik nebuvo komunistų ir partinių.
Apie Lenkijos lietuvių padėtį pasakoja Sigitas Krakauskas: „Jau
1950–1951 metais aktyvesnioji Punsko apylinkių lietuvių dalis padėjo kertinį akmenį kultūrinio gyvenimo veiklai. 1951 m. birželio 1 d.
buvusioje Suvalkų apskrityje, Ožkinių kaime, įvyko pirmas pokario
metais lietuviškas kaimo saviveiklininkų (vadovas Juozas Maksimavičius) pasirodymas. Tai buvo didelis Suvalkijos krašto lietuvių kultūrinio gyvenimo įvykis. Šio krašto žmonės aktyviau pradėjo įsijungti
į visuomeninę-kultūrinę lietuvių veiklą. 1951 m. gruodį Varšuvoje,
Miedzešine, Suvalkų švietimo skyriaus pastangomis įvyko lietuvių
kalbos kursas. Šio kurso dalyviai, nors gana įvairaus išsilavinimo
lygio, su didžiule aistra pradėjo mokyti mokyklose vaikus lietuvių
kalbos. Lietuvių kalba pirmiausia buvo mokoma Punsko, Valinčių ir
Klevų pradinėse mokyklose. Su didele pagarba prisimena mokytojus
buvę mokiniai. Dalis šių mokytojų ir dabar yra aktyvūs lietuvių visuomeninės kultūrinės veiklos rėmėjai.
Minėtais 1952 metais gaivališkai vystosi lietuviški saviveiklininkų ansambliai, kurie veikė Kreivėnuose, Ožkiniuose, Vidugiriuose,
Klevuose, Navinykuose ir kitur. 1956 metais atidaromi Lietuvių kul-
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tūros namai Punske, kurie ir dabar yra viena iš didesnių kultūrinių
įstaigų Seinų apskrityje.
Subrendo noras įkurti ir Lietuvių visuomeninę-kultūrinę draugiją, kuri globotų ir švietimo veiklą. Lenkijos lietuviai aktyvistai, daugiausia Punsko krašto veikėjai, 1956 metais sudarė Organizacinį Komitetą, kurio pirmininku paskirtas Juozas Maksimavičius iš Ožkinių
kaimo. Šis Organizacinis Komitetas rūpinosi organizaciniais Lietuvių
visuomeninės kultūros draugijos įkūrimo reikalais. Minėtas Komitetas
buvo gana skaitlingas, jam priklausė 15 narių.
1956 metų lapkričio 15 dieną Punsko lietuvių kultūros namuose įvyko pirmas Organizacinio Komiteto posėdis, kuriam pasibaigus
Vidaus reikalų ministerijai buvo išsiųsta deklaracija su visų narių parašais, kuria siūloma įkurti Lietuvių visuomeninę-kultūrinę draugiją.
Vidaus reikalų ministerija pritarė šiam pasiūlymui ir skyrė 50.000
zlotų kaip finansinę paramą padengti visoms išlaidoms organizuojant
pirmąjį Lenkijos lietuvių delegatų Suvažiavimą.
Organizacinis Komitetas pradėjo ruoštis pirmajam suvažiavimui.
Bronius Mickevičius sudarė Lietuvių visuomeninės kultūrinės draugijos statuto projektą. Juozas Vaina paruošė I Suvažiavimo programinį
referatą.“21
Organizaciniam komitetui priklausė lietuvių pripažinti, autoritetingi žmonės: dr. Bronius Mickevičius, Juozas Degutis, Juozas Grigutis, Juozas Jakimavičius, Viktoras Jankauskas, Antanas Judickas,
J. Maksimavičius, A. Moliušis, J. Stoskeliūnas, Jonas Šliaužys, J. Vaina, Vincas Valinčius. Tvarkant organizacinius reikalus, rengiant įstatus daugiausia pasidarbavo dr. B. Mickevičius.22
Algirdas Nevulis rašė: „Reikėjo važinėti po kaimus, kviesti juose susirinkimus ir rinkti atstovus į suvažiavimą. Nuspręsta rinkti po
1 atstovą iš 10 žmonių. Reikėjo atlikti daugelį kitų smulkesnių organizacinių bei formalių darbų. Dr. B. Mickevičiui paskelbus centrinėje
spaudoje, kad rengiamasi įkurti draugiją, atsiliepė lietuviai iš Lenkijos
gilumos: Ščecino, Slupsko, Gdansko, Vroclavo, Lodzės ir Varšuvos. Jie
irgi atsiuntė savo atstovus į suvažiavimą.“23
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Krakauskas, S. 1972. „LVKD pradžia“, in: Varsnos. Mokslo ir kultūros mėnraštis. Varšuva,
Nr. 7–8, p. 7.
Stravinskienė, V. 2004. Lenkijos lietuvių bendruomenė 1944–2000 metais. Vilnius–Punskas,
p. 43.
Nevulis, A. 1997. Lietuvių visuomeninės kultūros draugijos (LVKD) istorija. 1996 m.
gruodžio 5–6 d. Konferencija Vilniuje „Suvalkų kraštas ir jo žmonės“. Medžiaga. Vilnius,
p. 74.
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***
Kaip minėjau, Draugijos archyve nėra I suvažiavimo dokumentų, nes jie dingo tuoj po Juozo Maksimavičiaus nušalinimo (atsistatydinimo) iš pirmininko posto, Draugijai pirmininkaujant Savickui.
Šie dokumentai buvo neparankūs už suvažiavimą atsakingam lenkų
komunistinės valdžios ir saugumo aktyvui, kuris Draugijos suvažiavimą tiesiog „pramiegojo“. Atsipeikėjo, kai viskas buvo post factum.
Tiesa, į suvažiavimą iš Balstogės atvyko būrys saugumiečių, bet jie tomis dienomis Punske turėjo per mažai priemonių kontroliuoti jo eigą.
Daug kas vyko ne taip, ne pagal partinės valdžios norą, ne to tikėjosi,
duodama lietuviams leidimą steigti Draugiją.
Suvažiavimo dokumentai gerokai kompromitavo už jį atsakingus
komunistinės valdžios ir saugumo asmenis, rodė jų neapdairumą. Nenuostabu, kad šie dokumentai dingo.
Pagal komunistinės Lenkijos valdžios nuostatus, tautinės mažumos galėjo turėti tik vieną draugiją. Nepavykus išsibodėti tautinių
mažumų, reikėjo bandyti jas aktyvinti ideologiniam darbui, įtraukti
jų atstovus į partines organizacijas ar leisti burtis į valdžios kontroliuojamas visuomenines kultūros draugijas. Pastebėta, kad tarp lietuvių nebuvo Lenkijos jungtinės darbininkų partijos (LJDP) narių,
o lietuviškuose kaimuose partijos pozicijos buvo silpnos. Vienas iš
būdų padėčiai keisti buvo leidimas steigti draugiją, per kurią jie galėtų kontroliuoti ir ideologiškai formuoti Lenkijos lietuvių (kaip ir kitų
tautinių mažumų) visuomenę.
Atsitiko, atrodo, tai, kas neįmanoma: iš 21 Draugijos centro valdybos narių tik vienas buvo partinis, o svarbiausioje grandyje – valdyboje – nei vieno. Nei vieno saugumui patikimo, ideologiškai „pažangaus“ ar saugumui dirbančio žmogaus!
Lenkų saugumo dokumentuose pirmoji Draugijos valdyba apibūdinama taip: J. Maksimavičius – aktyvus Šv. Kazimiero draugijos vei
kėjas, vokiečių okupacijos metais veikė prieš SSRS, J. Vaina palaiko
ryšius su užsieniu, teikia politinę informaciją, Jonas Pajaujis pavadin
tas vokiečių agentu24.
Dr. Vitalija Stravinskienė rašė: „Išrinkus pirmąją valdybą ir pra
dėjus draugijai veikti, pasirodė, kad jos veikla įgijo kitokį pobūdį, ne
gu tikėjosi partinės administracijos atstovai. Į valdybą išrinkti Juozas
Maksimavičius, Jonas Stoskeliūnas, J. Vaina ir kiti buvo žinomi šio
krašto veikėjai, prieškario lietuvių organizacijų nariai, lietuvių bend
24
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Punskas apie 1960 m.

ruomenėje turėję autoritetą. Jie ėmėsi tautinės veiklos, palaikė ryšius
su Vakarų lietuvių organizacijomis. J. Maksimavičiaus vadovavimo
draugijai laikotarpiu (1957–1958) ji stengėsi išlaikyti savarankišku
mą. Tačiau, žinant to meto sąlygas, buvo aišku, kad neparankūs LJDP
žmonės vadovauti draugijai negalės. Prieš lietuvių draugijos Centro
valdybos narius buvo imtasi kompromituojančių priemonių: spaudoje
pasirodė šmeižikiški straipsniai, net grasinta išsiųsti juos į SSRS.“25
Lenkų partinė valdžia kaltino, kad tuometinė LVKD vadovybė
yra labai nutolusi nuo socializmo idealų, nestiprina pasitikėjimo par
tija, neaiškina jos politikos tautinių mažumų klausimu, vengia palai
kyti ryšius su LSSR institucijomis. Ji apkaltino Draugijos pirmininką
J. Maksimavičių nacionalizmu ir priešiška partijai veikla, priekaištavo, kad jis palaiko ryšius su Vakarų lietuvių organizacijomis, kišasi
į religinius reikalus, yra priešiškas socialistinei santvarkai ir apskritai
Lenkijos Liaudies Respublikai.
Komunistinės lenkų valdžios partinis aktyvas ėmėsi priemonių
grąžinti status quo. Reikėjo priversti J. Maksimavičių bendradarbiauti,
jei atsisakytų – nušalinti jį, o vietoj jo paskirti partijai patikimą žmogų.
Būtina buvo izoliuoti Lenkijos lietuvius nuo Vakarų lietuvių įtakos,
imtis priemonių nutraukti siuntinių siuntimą lietuviams. Apie kiekvie
no lietuvio iš Vakarų atvykimą turėjo būti informuojamas saugumas.
25
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Vaikams gėdos nepadarysiu!
Pasak Juozo Maksimavičiaus žmonos Anelės, tuoj po I LVKD suvažiavimo komunistinė valdžia ir saugumas stengėsi su Juozu kalbėtis
„gražiuoju“. Jie norėjo priversti jį bendradarbiauti. Žinia, reikalai būtų
geresni, jei lietuvius į komunizmo rytojų vestų visuomenėje autoritetą turintis žmogus. Maksimavičius nesutiko. Maksimavičių namuose
prasidėjo kratos, pasigirdo grasinimai ir bauginimai. Maksimavičius
pareidavo namo sumuštas, spaudoje pasirodė šmeižikiškų straipsnių.
Neabejotina, kad buvo sekamas kiekvienas pirmininko žingsnis.
Galop J. Maksimavičius buvo areštuotas. Apie tai Anelė Maksimavičienė pasakojo: „Po kurio laiko, kai vyrą turėjo paleisti, aš nuvykau į Suvalkus. Iš pradžių jo neatpažinau, taip buvo iškankintas. Aš
paklausiau kažko, bet jis nesugebėjo žodžio ištarti, tik ranka parodė:
„Tylėk“. Paskutinis traukinys į Trakiškes buvo išėjęs. Ėjome bėgiais
namo. Maždaug po pusės valandos, kai buvome keletą kilometrų už
Suvalkų, Juozas stabtelėjo.
– Anele, ką man daryti? – paklausė.
– Daryk taip, kad išliktum gyvas.
– O ne, – po pertraukos atsakė Juozas. – Gėdos vaikams nepadarysiu!“26
Atsispirti komunistinei sistemai buvo neįmanoma, dirbti su komunistais reiškė kolaboravimą ir išdavystę. Gėda būtų ir prieš vaikus,
ir prieš ateinančias kartas. Beliko vienintelė išeitis – atsistatydinti.
Juozas Vaina rašė: „1958 m. Varšuvos LJDP centro komiteto sekretorius sušaukė tautinių mažumų visuomeninių kultūros draugijų
pirmininkus. Tame susirinkime nedalyvavusiam netinka jo aptardinėti. Žinia tik, kad Maksimavičius grįžęs antryt išsiuntė keturis atsistatydinimo raštus: Balstogės vaivadai ir partijos sekretoriui bei Varšuvos
LJDP Centro komitetui ir Vidaus reikalų ministerijai, kuriai priklausė
tautinių mažumų draugijų globa ir priežiūra. Aš tada ėjau Lietuvių
kultūros namų vedėjo ir mokyklos vicedirektoriaus pareigas, ir dar
pavadavau LVKD pirmininką, taigi ir man susirinko nemažas darbo
krūvis. Išsiuntinėjau valdybos nariams pranešimus, kad susirinkę
išsirinktų kitą pirmininką, ir aišku, apie tai pranešiau aukštesniems
vaidmenims.“27
Anelės Maksimavičienės pasakojimas. 2016 m.
Vaina, J. 1990. „Gyvenome Jo užuovėjoje“, in:
Aušra. Nr. 7, p. 25.
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Atrodo, kad J. Maksimavičiaus žingsnis buvo saugumui ir partinei valdžiai staigmena. Jie dar tikėjosi kaip nors susidorosią su „išsigimėliu“.
„Tuojau iš Varšuvos atskubėjo LJDP CK sekretorius A. Sław
prašyti Juozo, kad atšauktų savo sprendimą. Ožkiniuose jau aušo ir
vyturiai čyreno, kai nieko nepešęs, sekretorius išvažiavo. Juozas, laikydamasis žemės ūkio, jautėsi nepriklausomas.“28
Algirdas Nevulis rašė: „Grįžęs J. Maksimavičius raštu atsistatydino iš pirmininko pareigų. Jo vieton, neatsiklausus kitų narių nuomonės, paskirtas J. Savickas, Paliūnuose gyvenęs felčeris. Tačiau vienas
pirmininkas negalėjo turėti esminės įtakos ir lemti draugijos veiklos.
Prezidiumo nariai ir toliau palaikydavo ryšius laiškais su Vakarų ir
Lietuvos lietuviais. Iš Lietuvos gaudavo knygų, kurias išdalydavo bibliotekoms, o iš Vakarų (BALFO) ateidavo retkarčiais siuntiniai su
drabužiais ir avalyne, todėl buvo galima sušelpti menkiau pasiturinčius kaimų gyventojus. Ryšių su Vakaruose gyvenančiais lietuviais
palaikymas, tegu ir laiškais, buvo tuomet valdžios laikomas viena
didžiausių nuodėmių. Draugijos prezidiumą, aktyvą pradėta kaltinti
nacionalizmu, o patį Punską imta vadinti reakcionierių lizdu. Lenkijos
valdžios atstovams tokiame vajuje, atrodo, talkino ir vadinamieji Tarybų Lietuvos pareigūnai. Politiniai ir administraciniai organai negalėjo leisti „išsprukti“ draugijai iš jų kontrolės. Draugija negalėjo veikti
ne tik prieš LJDP politiką, bet ir be jos pritarimo. Žūtbūt reikėjo ieškoti
išeities. Ji rasta.“29
Padėčiai „taisyti“ nuspręsta surengti II LVKD suvažiavimą. Šį
kartą partija pasirūpino, kad būtų išrinkti „tinkami“ kandidatai. Suorganizuoti keli susitikimai su lietuviais, LJDP nariais. Viskas sustygiuota puikiai.
II suvažiavimas įvyko 1959 m. spalio 25 d. Pagal partijos parengtą
scenarijų Draugijos pirmininku išrinktas Algirdas Skripka.
Suvažiavimo priimtame politizuotame nutarime, be kita ko, konstatuota, kad:
– LVKD yra viena lenkiškų organizacijų, kuri remia partijos liniją,
kuriant socializmą šalyje.

28
29
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Nevulis, A. 1997. Lietuvių visuomeninės kultūros draugijos (LVKD) istorija. 1996 m.
gruodžio 5–6 d. Konferencija Vilniuje „Suvalkų kraštas ir jo žmonės“. Medžiaga. Vilnius,
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– CV turi sutelkti kuo didesnes lietuvių gretas visuomeniniam ir
politiniam gyvenimui;
– remti kolektyvizaciją;
– nesilaikyti nuošalyje nuo partinės ir administracinės valdžios;
– kovoti su nacionalizmu ir separatizmu (kas tuomet valdžios akimis buvo svarbiausia)30.
Po suvažiavimo LVKD būstinė perkeliama iš Punsko į Seinus, kad
partijos aktyvas ir saugumas galėtų izoliuoti Punsko „nacionalistus“
nuo „pažangaus“ ir „sveiko“ Lenkijos lietuvių branduolio. Tuoj po
suvažiavimo Lenkijos vidaus reikalų ministerija skyrė lėšų Draugijos centro valdybai išlaikyti: būstinės biurui ir keturiems etatiniams
darbuotojams – pirmininkui, sekretoriui, buhalteriui ir instruktoriui.
Į LVKD CV sudėtį įėjo 7 Lenkijos jungtinės darbininkų partijos nariai,
2 Jungtinės valstiečių grupuotės nariai ir 10 nepartinių. Iš 19 CV narių
tik du buvo iš Punsko krašto: Vaitakiemio kaimo mokytoja ir ūkininkas, kurių įtaka Draugijos veiklai buvo minimali.
Vitalija Stravinskienė pateikia šias žinias: „Lietuvos ypatingajame archyve yra išlikusi draugijos vadovybės politinių pažiūrų charakteristika: pirmininkas A. Skripka ideologiniu atžvilgiu pažangus,
jo pavaduotojas Antanas Čaplinskas turįs šiek tiek nacionalistinių
nuotaikų, sekretorius J. Kmieliauskas – visiškai palankus, patikimas.
Tai rodo, kad draugijos vadovais paskirti lenkų kompartijai priimtini
asmenys. Naujoji valdyba pagal partijos nurodymus daugiau dėmesio
skyrė SSRS ir LSSR „pasiekimų“ propagavimui.“31
„Aušros“ pirmajame numeryje naujai perrašoma Draugijos steigimo istorija: „Beveik trys metai prabėgo, kai susikūrė Lietuvių Visuomeninė Kultūros Draugija. Mokyklos lietuvių dėstomąja kalba ir
saviveiklos rateliai Seinų ir Suvalkų apskrityse veikė jau nuo seniau ir
kaskart didėjo. Stebėdami šią veiklą, lietuviai inteligentai ir ūkininkai
kreipėsi į Lenkijos Jungtinę Darbininkų Partiją ir valdžią, kad leistų
suorganizuoti Lietuvių Visuomeninę Kultūros Draugiją, kurios tikslai:
1. Suaktyvinti lietuvių tautybės gyventojus bendraliaudinei socializmo statybai Lenkijoje, 2. Populiarinti bendras lietuvių–lenkų darbo
masių kovas, 3. Skleisti visapusiškai objektyvias žinias apie TSRS,
o ypač apie Tarybų Lietuvą, apie tarybinės liaudies gyvenimą, darbą ir
30
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nepalenkiamą kovą už taiką ir draugystę tarp tautų, 4. Stiprinti broliško bendro gyvenimo ryšius tarp lietuvių ir lenkų tautybės dirbančiųjų,
5. Supažindinti lietuvių visuomenę su pažangiąja lenkų tautos kultūra
ir lenkų visuomenę – su pažangiąja lietuvių tautos kultūra, 6. Ugdyti
lietuvių kultūrą, tautinę savo forma ir socialistinę turiniu, 7. Organizuoti ir remti lietuvių meninę ir mokslinę veiklą, 8. Puoselėti lietuvių
tautosaką, 9. Globoti lietuvių mokyklas, kultūros namus, lietuvių kalbos kursus, skaityklas, bibliotekas, meno saviveiklą, klubus ir pan.,
10. Globoti lietuvių kultūros paminklus.
Partija ir valdžia ne tik leido suorganizuoti Draugiją, bet ir visapusiškai jai padėjo bei rėmė. Todėl 1956 m. buvo sušauktas Organizacinis Komitetas, kurio tikslas buvo surengti pirmąjį Lietuvių Visuomeninės Kultūros Draugijos suvažiavimą. Komiteto surengtas pirmasis
LVKD suvažiavimas įvyko 1957 m. ir išrinko aukščiausią Draugijos
organą – Centro Valdybą, su būstine Punske. Buvusi Centro Valdyba
daug nuveikė švietimo ir kultūros srityse. Tačiau kai kurie Centro Valdybos nariai nesugebėjo užmegzti ryšio su vietiniais lietuviais ir dėl to
antrame LVKD suvažiavime Seinuose 1959 m. spalio mėn. 25 d. buvo
išrinkta nauja Centro Valdyba, o jos būstinę perkėlė iš Punsko į Seinų miestą. Dabartinė Centro Valdyba yra šios sudėties: pirmininkas –
A. Skripka, pavaduotojas – A. Ceplinskas, sekretorius – J. Kmieliauskas, iždininkas – A. Jančė ir 15 valdybos narių. Revizijos komisiją sudaro 5 asmenys.“32
I ir II LVKD suvažiavimų nutarimai labai ryškiai skyrėsi. Vitalija
Stravinskienė rašo: „Draugijos suvažiavime priimtuose nutarimuose
kaip svarbiausias jos veiklos uždavinys įvardyta kova su nacionalizmu
ir lietuvių separatizmu, nenukrypstant nuo partijos nubrėžtos linijos
įsijungti į socializmo kūrimą.“33
Po II suvažiavimo Draugijai oficialiai buvo keliami tokie tikslai:
1. Suaktyvinti lietuvių tautybės gyventojus bendraliaudinei socializmo statybai Lenkijoje įgyvendinti;
2. Populiarinti bendrą lietuvių–lenkų darbo masių kovą;
3. Skleisti visapusiškai objektyvias žinias apie TSRS, ypač Tarybų
Lietuvą, apie tarybinės liaudies gyvenimą, darbą ir nepalenkiamą kovą
už taiką ir draugystę tarp tautų;

Centro Valdyba. Lietuvių Visuomeninė Kultūros Draugija“, in: Aušra, 1960 m. Nr. 1,
p. 3.
Stravinskienė, V. 2004. Lenkijos lietuvių bendruomenė 1944–2000 metais. Vilnius–Punskas, p. 46.
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4. Stiprinti broliškus ryšius tarp lietuvių ir lenkų dirbančiųjų;
5. Supažindinti lietuvių visuomenę su pažangia lenkų tautos kultūra ir lenkų visuomenę su pažangia lietuvių tautos kultūra;
6. Ugdyti lietuvių kultūrą – tautinę savo forma ir socialistinę turiniu; organizuoti ir remti lietuvių meninę ir mokslinę veiklą;
7. Puoselėti lietuvių tautosaką, globoti lietuvių mokyklas, kultūros namus, skaityklas, bibliotekas, klubus, organizuoti lietuvių kalbos
kursus, meno saviveiklą ir kt.34
Draugijos valdyba ir jos pirmininkas Juozas Maksimavičius iš
dalies jautėsi išduoti. Pamatę, kad Draugija, dėl kurios tiek daug vilčių dėjo, tapo komunistinės ideologijos įrankiu, ragino žmones nestoti
į tokią organizaciją.
Partijos vadovybė stiprino Draugijos kontrolę. Lenkijos jungtinės
darbininkų partijos (LJDP) nurodymu, visi partijos lietuviai nariai turėjo tapti Draugijos nariais. Su jais lenkų partinis aktyvas Seinuose
rengė susitikimus. Vietinė valdžia, norėdama padidinti partijos įtaką,
nurodė Seinuose įkurti LVKD ratelį. Jo nariais tapo ir partijos Seinų
komiteto lenkų aktyvas. Nuspręsta valdybos būstinę perkelti iš Punsko į Seinus, arčiau vietinės lenkų partinės vadovybės, o toliau nuo lietuvių „nacionalistų“.
Draugijos reikšmę lietuvių visuomenei vėlesniais metais aptaria
Vitalija Stravinskienė: „Tačiau tolesnė draugijos veikla parodė, kad
bendruomenės gyvenime ji nuveikė nemažai pozityvaus. Taigi akivaizdu, kad draugija turėjo būti LJDP įrankis stiprinant jos įtaką lietuvių bendruomenėje. Tačiau draugijos suvažiavimo nutarimų vienareikšmiškai vertinti negalima.
Be privalomų, ideologiniais štampais grįstų šūkių, buvo keliami ir praktiškai sprendžiami lietuviško švietimo, saviveiklos, leidinio
gimtąja kalba klausimai. Draugijoje buvo žmonių, kuriems rūpėjo
bendruomenės ateitis, lietuvybės išsaugojimas. Jų poziciją ir veiklos
taktiką trumpai galima apibūdinti taip: prisidengiant partiniais šūkiais
rūpintis bendruomenės gyvenimui svarbiais klausimais.“35
LVKD – LLD pirmininkai:
1. Juozas Maksimavičius – 1957-03-31 – 1958 m. pavasaris,
2. Juozas Savickas – 1958 m. pavasaris – 1959-10-25,

34
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Algirdas Skripka – 1959-10-25 – 1972-01-09,
Juozas Sigitas Paransevičius – 1972-01-09 – 1981-02-08,
Romas Vitkauskas – 1981-02-08 – 1985-08-25,
Juozas Bliūdžius – 1985-08-25 – 1988-05-29,
Juozas Sigitas Paransevičius – 1988-05-29 – 1990-11-24,
Eugenijus Petruškevičius – 1990-11-24 – 1995-12-02,
Petras Maksimavičius – 1995-12-02 – 1999-11-24,
Algirdas Vaicekauskas – nuo 1999 m. – iki dabar.

Nepalaužiamas
Bepigu plaukti pasroviui, tai sugeba kiekvienas, bet sunku, nepaisant aplinkybių, išlikti ištikimam savo žmonėms, tautai ir Tėvynei.
Šiuolaikiniam jaunimui nedaug ką sako Juozo Maksimavičiaus iš Ožkinių pavardė. Dar mažiau jie žino apie jo nuopelnus mūsų visuomenei. Jis buvo, yra ir bus mums nepalaužiamo tvirtumo pavyzdys.
Juozas Maksimavičius gimė 1912 m. Aradnykuose, ūkininkų šeimoje. Baigė Seinų pradinę lenkišką mokyklą. 1930 m. įstojo į Vytauto Didžiojo gimnazijos ketvirtą klasę. Kai mirė tėvas, mokslą turėjo
nutraukti. Karinę tarnybą atliko Lomžoje kartu su bubelioku Albinu
Žukausku. 1937 m. Maksimavičius įsidarbino Seinų „Rūtos“ kooperatyve. Juozas Vaina rašė: „Tai būtų šiems laikams banalus reiškinys.
Atsimintina, kad anuomet prekyba Lenkijoje buvo žydų rankose. Patys lenkai Seinuose kooperatyvan nesusibūrė, bet kaip įmanydami
trukdė lietuviams. Kai tik lietuvių būrys susirenka steigiamajam susirinkimui, įeina keletas triukšmadarių, o policijai to ir tereikia, kad būtų
galima susirinkimą nutraukti. Po kelių tokių nevykusių mėginimų
„Rūtos“ steigiamasis susirinkimas įvyko Klevų kaime, kur buvo įmanoma surašyti ir pasirašyti protokolą – esminį steigimo dokumentą.“36
Buvęs ne vienas išpuolis prieš Seinų lietuvių kooperatyvą. Kai
eilinį kartą buvo sudaužyta lietuviška iškaba, lietuviai ją apdraudė.
Draudimo įstaigai ėmus mokėti už nuostolius, liovėsi išpuoliai.
1940 m. pradžioje Juozą areštavo gestapas. Vienas lenkų žvalgybininkas įskundė, kad Juozas su kitais lietuviais rengia perversmą.
Tuomet suimta keliolika lietuvių, kurie Suvalkų gestapo būstinėje
buvo žiauriai kankinami.
Juozas įtikino gestapininkus, kad jis tariamame susirinkime dalyvauti negalėjęs, nes tuo metu Seinų ligoninėje jam buvo operuojama
36
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koja. Gestapininkai telefonu susisiekė su vokiečių komendantūra Seinuose, kur gavo patvirtinimą, kad Juozas nemeluoja. Jis ir kiti suimtieji buvo paleisti.
Juozas, sugrįžęs namo, ilgai nelaukęs perėjo žaliąją sieną į dar
laisvą Lietuvą. Čia jis užsirašė į mokytojų kursus ir įgijo mokytojo
kvalifikaciją. Kadangi gerai kalbėjo lenkiškai, buvo perkeltas į Vilniją.
Okupacijos metais Juozas vedė Anelę Pajaujytę iš Ožkinių. Frontui
traukiantis į vakarus, atvyko į žmonos tėviškę Ožkinius. Karui pasibaigus, kai komunistų valdžia stengėsi išsibodėti iš Lietuvos atvykusių
žmonių, Juozas kurį laiką slapstėsi. Vėliau apsigyveno Rytprūsiuose
netoli Vyslos. Čia įsidarbino žemės ūkio kooperatyve.
Penktojo dešimtmečio pabaigoje Maksimavičius bene pirmas iš
ištremtų ar besislapstančių šio krašto lietuvių inteligentų grįžo namo,
į Ožkinius. Čia jis prisidėjo prie Punsko kooperatyvo atkūrimo. Vietos
saugumas nebuvo patenkintas Juozo veikla. Vienas iš valsčiaus aktyvistų taip jam priekaištavo: „Kas, tamsta, toks būsi, kad prieš tave
civilį, o ne prieš mane karininką žmonės kepures kelia? Esi pavojingas
ir grįždamas vakare po posėdžio gali likti prie kurio nors gluosnio.
Mes paskleisime žinią, kad nudėjo tave partizanai už susinešimą su
valstybine žvalgyba, ir žmonės patikės.“37
1950 m. Juozas Maksimavičius dalyvavo prie Varšuvos surengtuose lietuvių kalbos mokytojų kursuose. Mokytojo darbas jo netraukė, bet lietuvių švietimui nebuvo abejingas.
Prasidėjus kaimų kolektyvizacijai, prieš ūkininkus imtasi įvairių
priemonių, dažniausiai buvo naudojamas ekonominis spaudimas. Represijas labiausiai pajautė turtingesni ūkininkai. Antai tuo metu Balstogės vaivadijoje kitataučiams buvo įsteigta dešimt kolūkių. Keturi
baltarusiams, šeši lietuviams. Spaudimo neatlaikė ir Ožkinių kaimo
gyventojai. Čia buvo sukurtas kolūkis. Jo buhalteriu (vėliau pirmininku) tapo Juozas Maksimavičius. Bendraudamas su komunistinės valdžios pareigūnais, jis įgijo savotiškos patirties ir drąsos. Jos prireikė
ateityje.
1951 m. įvyko didelis lūžis mūsų krašto gyvenime. Ožkiniuose
Maksimavičius subūrė dainų ir šokių kolektyvą, kuriam priklausė ne
tik Ožkinių kaimo jaunimas. Pradžia buvo sudėtinga. Pasak Algio Uzdilos, į pirmą lietuvių saviveiklininkų pasirodymą prisirinko daug provokatorių, kurie švilpimais ir kitais būdais stengėsi vakarą nutraukti.
Kultūriniams renginiams reikalingas buvo partijos leidimas.Vietinis
37
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partijos komitetas sutikimą davė, tik reikalavo, kad Ožkinių bevardis
ansamblis pasirodytų ir partijos renginiuose. Ansamblis koncertavo
Suvalkuose, Balstogėje, Varšuvoje ir kitur. Gausių plojimų susilaukė
Liubline, kurio gatvėmis žygiavo su lietuviška kariška daina. Iš Ožkinių ėmė pavyzdį Kreivėnai ir kiti kaimai. Šiame krašte suklestėjo
lietuviška veikla. 1956 m. Punske buvo atidaryti Lietuvių kultūros namai.
Didelis Juozo Maksimavičiaus nuopelnas – Punsko lietuviško
licėjaus įkūrimas. „Steigiant lietuviškas mokyklas, organizuojant jų
darbą ypač daug nusipelnė minėtas mokytojas Jonas Stoskeliūnas –
lituanistas, Kauno universiteto auklėtinis. Jam talkino Juozas Vaina
– tiksliųjų dalykų mokytojas, Juozas Maksimavičius – ūkininkas, visuomenės veikėjas, Juozas Jakimavičius – ūkininkas, ir kt.“38
Maksimavičių namuose vykdavo kovotojų dėl lietuviškų pamaldų Seinų bazilikoje slapti pasitarimai, čia apsistodavo į Seiniją atvykę
laisvojo pasaulio lietuvių dvasininkai.
Kaip minėjau, Juozas Maksimavičius buvo vienas lietuvių draugijos (LVKD) iniciatorių, svarbus organizacinio komiteto narys.
1957 m., tapęs pirmuoju LVKD pirmininku, nepakluso partinei val-
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Paransevičius, J. S. 2006. „Iš mūsų mokyklos istorijos“, in: Punsko Kovo 11-osios licėjui
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džiai, nesutiko partijos siekiams paversti Draugiją indoktrinacijos
įrankiu. Prieš jį imtasi šmeižto ir grasinimų. Buvo lenkų areštuotas.
Nepaisant represijų, išliko ištikimas savo pažiūroms ir nenorėdamas
kolaboruoti, atsistatydino iš LVKD pirmininko pareigų.
Su Maksimavičiumi, kad ir nenoromis, skaitėsi lenkų valdininkai.
Jo skardus balsas ir sveika nuovoka priversdavo suklusti ne vieną komunistinės valdžios pareigūną. Juozas daug skaitė, orientavosi politikoje, mokėjo anų laikų valdininkų žodyną.
Juozas Maksimavičius – tai drąsos ir nepalaužiamumo pavyzdys.
Jis ėmėsi vadovauti Draugijai tuo metu, kai į steigiamąjį LVKD suvažiavimą išrinktas ne vienas delegatas slankiojo Punsko gatvėmis bijodamas įeiti į salę, kad nebūtų areštuotas.
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Vidugirių kaimo paslaptys
Čia, tarp trijų pagrindinių kelių, vijosi numindžioti basų kojų takai, sudarydami paukščiams neblogą vaizdą iš dangaus. Nupintos žolės siūlas raizgėsi šalia balų ir durpinių, kirsdamas nedidelį alksnyną
ir gilų griovį su aplūžusiu trijų lentų tilteliu. Vienur iš kaminų rūko
dūmai, kitur tvyrojo mirtina tyla. Negirdėti ošimo. Miško jau nebuvo.
Girios Vidugiriuose nėra, ir niekas negali paliudyti, kad ji ten kada
nors buvo. Liko tik kaimo pavadinimas, kuris neleidžia išrauti seno
kamieno šaknų. Trys ilgos šaknys užaugino keliolika gyventojų kartų, duodamos ir maistą, ir šilumą. Senesniuose XX a. pradžios kaimo
vaizdų aprašymuose atsiranda užuominų, kad ypač trečios Vidugirių
linijos gyventojai „malkos turėjo an vietos“, todėl ji savo laiku buvo
gana tankiai apgyvendinta. Žiūrint į rytinę pusę, kurioje tęsiasi pirmoji linija, ten taip pat nuo Krasnavo pusės nemažai auga krūmų, medžių.
Pasitelkę vaizduotę, iš paukščio skrydžio pamatytume, kad Vidugiriai

Vidugiriai iš paukščio skrydžio. Luko Bernecko nuotrauka

Vidugirių kaimo paslaptys

229

Vidugiriai 1856 m. žemėlapyje

„apsitvėrę“ netankia augmenija. Iš rytų ir vakarų pusių auga medžiai,
o vidurinėje kaimo linijoje kur ne kur užsilikę durpynų krūmai.
Apie Vidugirius Suvalkų trikampio lietuvių spaudoje parašyta tiek, kad turbūt jau nieko naujo atrasti negalima. Atrodo, kad pati
vieta ištirta, istorija pristatyta, gyventojai žinomi, atskirų asmenybių
patirtys išnagrinėtos. Tokių minčių vedami labai greitai nuklystume,
nusisuktume ir, kažin, ar jau norėtume iš naujo atsigręžti. Argi bet
kurios vietovės istorija baigiasi kelių dešimčių straipsnių publikacijomis? Kol kaimas gyvas, jame gimsta vaikai, keičiasi šeimos, griaunami
ir statomi namai, kasami grioviai ir tiesiami keliai, yra apie ką rašyti.
Ir visada bus. Nauji veidai braižo naują kaimo paveikslą. Nors erdvė
išlieka ta pati, laikas kinta. Kas minutę erdvėje vyksta veiksmas, įsirašantis į kaimo istoriją ir tampantis praeitimi. Arba jis bus pagautas ir
pakabintas, arba nuplauks laukus perrėžiančiais grioviais į giliuosius
Galadusio vandenis.
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Stovėdama ant trisdešimto gimtadienio slenksčio suvokiau, jog
„žinau, kad aš nieko nežinau“. Nieko nežinau apie savo gimtuosius
Vidugirius. Suvokimas atėjo lygiai prieš metus, kai buvo nuspręsta
rinkti medžiagą Vidugirių monografijai. Pasiėmusi į rankas žinomo
šio krašto mokytojo, visuomenininko ir etnografo Juozo Vainos užrašų pluoštą apie 1920 metų Vidugirius supratau, kad aš nieko apie savo
kaimo praeitį nežinojau. Visada maniau, kad turiu pakankamai žinių,
kad galėčiau drąsiai teigti, jog pažįstu vietą, kurioje augau, mokiausi,
brendau ir... tapau lietuve. Taigi, visą gyvenimą mokomės.
Remdamasi J. Vainos mašinraščiu apie praėjusio šimtmečio pirmosios pusės Vidugirius, leisimės pažinti man artimos erdvės laikus.
Galbūt atpažinsite senus giminaičius, atkreipsite dėmesį į laukus, kuriuose anais laikais iš kamino rūko dūmai arba sukėsi seno vėjo malūno sparnai. Nepasikuklinsime užeiti į karčiamą ar apdulkėjusį kluoną;
pastovėsime ant kalno, turėjusio tapti krikščionių maldos vieta; tapsime ginčų, vakarėlių ir kaimo žmonių pokalbių liudininkais.
Kiekvienam kaimo gyventojui, pagalvojusiam apie Vidugirius,
prieš akis atsiveria širdžiai artima gyvenvietės dalis, dažniausiai gimtasis kiemas, mažomis pėdutėmis numindžioti pabaliai. Šį kartą persikelsime į kaimo galą arba, mano atveju, pradžią, besisveikinančią nuo
Seinų pusės atvykstančius svečius. Tai čia, ant Skarkiškių ir Vidugirių
kaimų ribos, kalno klonyje praleidau savo vaikystės dienas. Čia gausu
žalumos ir Agurkių obelų kvapo. Mes, vaikai, šioje vietoje jautėmės
labai saugūs, nes iš vienos ir kitos kelio pusės iš tolo matydavome
važiuojančias mašinas. Dviračių iš rankų nepaleisdavome nei vasarą,
nei žiemą. Kitapus vietovės pavadinimo lentelės, kairėje kelio pusėje,
vėjas siuvinėja žolėse. Nėra jam už ko užkibti, negali baladotis į medinius langus, lakstyti po palėpės tamsumas. Atrodo, kad visai neseniai
dar stovėjo senas apgriuvęs Agurkių namas, o kiek aukščiau ant kalno
apleisti Zuikių namai. Visada galvojau, kad ten, kur Agurkiai, buvo
Zuikiai, o kur Zuikiai – Agurkiai. Maniau, kad Agurkių namas stovės
amžinai ir tikrai bus kam juo pasirūpinti.
Nejučiomis vaizdas papilkėja, lyg senose nuotraukos. Čia nematau Agurkių, o tik į duris atsirėmusį žydą Alterį, karčiamą vedusios
šeimos palikuonį. Tada suprantu, iš kur sklinda vyriškų balsų aidas.
Pas jį veikia karčiama. Žvilgtelėjus į vidų, pro langelį matyti kelias
nešukuotas galvas. Teisingai. Kepurės nuimtos nuo plikų. Per kraštus
liejasi į degtinę panašus gėrimas, kalbos nenutyla. Vyksta intensyvus
pokalbis. Tegul. Nėra reikalo jiems trukdyti.
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Užlipus ant kalno, kur gyveno Zuikiai, pasitinka prūselis Arbstas.
Iš tikrųjų, tai vienas iš keliolikos kaime prastai ūkininkaujančių vokiečių. Jis man pirštu grasina. Arbstas ne joks prūsas. Susiprantame be
žodžių, kad reikėtų skirti prūsą nuo vokiečio. Linktelėjusi galva, paspartinu žingsnį Malinauskų link. Pažvelgusi dešinėn į stačią šalikėlę,
nematau keliuko, kuriuo, būdama maža, mėgdavau eiti pas Kastancienę – Kastanto Malinausko žmoną. Nėra ten namų. Abu dar vyšnukėse.
Artėju prie Markevičių sodybos. Reikėtų sakyti Lipnickų, bet
niekaip man dar nepavyksta įsikalti į galvą naujos pavardės. Dabar
suprantu, kodėl mano tėvai dažniausiai atsimindavo savo draugių
mergautines pavardes, o tos naujos niekaip prie liežuvio neprilipdavo.
O kaip kitaip. Visa vaikystė ir jaunystė prabėgo Markevičių kaimynystėje. Tai kaimynės išmokė arkliui paduoti cukraus gabaliuką, tai
su jomis pirmą kartą patyrėme, ką reiškia kukurūzuose apdraskytų
kojų skausmas. Net susiraukiu, prisiminusi, bet greitai atsiduriu prie
pirmos Markevičių gyvenvietės. Ji visai čia pat mano gimtųjų namų,
kitoje kelio pusėje, kur kalviauja Ekleris. Vokietis. Keistai žvalgosi pro
šoną. Ogi ant sienos troboje vis dar kabo Aksinavičių šeimos nuotrauka. Nujaučia, kad senio Aksinavičiaus žentas Markevičius, kilęs iš
Marijampolės, gali jį netyčia užklupti. Seniau dažniau žmonėms vaidenosi, tad ir aš negaliu būti tikra, ar ir man kelio nepastos „baltos
panelės“. Visai netoli bažnyčios nuokalnė, kur dvasios mėgdavo pralinksminti iš šokių grįžtančius berniokus.
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Štai ir mano namai. Nors pastatai ne tie, ir kiemas kiek labiau
apžėlęs, vis tiek jaučiu stiprų ryšį. Kažkodėl čia ramu, bet kartu nesuvaldomai norisi juoktis. Girdžiu tik ritmišką bildesį. Perlipusi namo
slenkstį, išvystu niekada nepažintą Jonuką – mano tėčio bendravardį
dėdulę, juokdarį, kaip žmonės sakydavo. Siuvamosios mašinos dundėjimas išduoda, kad Jonukas susikaupęs dirba. Jis tik žvilgterėja
į mane pro petį ir matau, kaip tyliai juokiasi, net visa kuprukė kruta.
Kuprą turi nuo jaunų dienų, dėl to jį vadinta kupruku. Sakyta, kad tai
buvo nelaimingas atsitikimas. Pro langą pamatau brolį Jurgį. Tai mano
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senelis, kuris kitapus kelio išilgai ežios sodina egles, tas pačias, kurios
mano laikais ošia senomis šakomis, skaičiuodamos kelis dešimtmečius. Čia jis susikuria savo mažąją Lietuvą.
Linksmai dainuodama praeinu pro... čia nėra mokyklos. Anais laikais niekas net negalvojo, kad ant Liškauskų kalniuko išdygs didelė
mūrinė mokykla. Apie mūrą nesvajota. Liškauskų kitoje kelio pusėje
irgi nematau. Matyt, dirba ūkio darbus. Šalia jų namų, ant supilto kauburėlio ošia medžiai. Keista jo forma išduoda, kad čia kažkas ne taip.
Rankos verčia persižegnoti. Amžinąjį atilsį buvusiems, prieš XIX a.
ten atgulusiems kaimo gyventojams. Ilsėkitės ramybėje.
Tyliai prieinu Kadzausko namą. To paties, kuris dalį žemės pardavė iš Dzūkijos atkeliavusiam mano protėviui. Gaila, nieko čia neliko.
Namas tuščias. Jo lauks ilga ir audringa istorija. Jis dar nežino, kiek čia
gyvens žmonių, kiek mažų mokinukų barbens į langus, kiek „netyčia“
užklys lietuviams ramų gyvenimą drumsčiančių asmenų. Už namo
auga jaunas sodas. Paties Kadzausko Vinco rankomis sodintas sodas,
kuriuo neteko jam pasidžiaugti. Per greitai teko palikti namus ir bėgti
į Lietuvą.
Kairėje pusėje tušti laukai. Nėra čia nei gyvulių supirkimo punkto, nei parduotuvės, nei Irenos Pečiulytės namo, kurio sienos irgi visko
matė – gromados darbą, sveikatos punkto gydytojus, mokyklą, biblioteką, pirmą kaime televizorių, Vidugirių kultūrinės veiklos užuomazgas... Tai kalvei ir karčiamai skirti laukai. Gaila, niekas neatsimena
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šių pastatų. Sakyta, kad ant jų turbūt niekada nestovėjo nei kalvė, nei
karčiama. Toliau akių neužkabina ilgas juodas medinis pastatas. Aname laike nėra nei vieno kolūkio ar žemės mašinų punkto statinio. Ne
mūrai buvo kaime, o kryžiai.
Ant kalvės sklypo kampo, prie paties vieškelio žmonės skubiai
nori pastatyti didelį kryžių, bet „kamiandantas liepia skirscycis. Žmonės nesiskirsto. Usidėj jis durtuvų an šautuvo galo ir stumia žmonis
no duobės, o ciej aina apie duobį. Vaznialis, skyriaus pirminykas, da
niaviadis, da niaturi ūkės, tai jis ir drąsiausias. Kamiandantas liepia
duobį, iškastų pamatų, liepia užviarsc. Vaznialių Juozus apsiima pats
vienas tų duobį užviarsc, o kiciem patara važuoc pusrycų. Pusrycų
nuvėj ir pats Juozus.“ Pro lūpos kampą spaudžiasi šypsena. Mokėjo
žmonės protingai pragudrauti tautų laisvės priešus. Tai šitie paprasti
kaimo žmonės statė mano tėviškėje jų tikėjimo, pasaulėžiūros ir tautinės priklausomybės ženklus. Palieku juos, tegul atsidūsta. Žinau, kad
netrukus šioje vietoje stovės Vytauto Didžiojo garbei skirtas kryžius,
apie kurį vaikystėje rausiu piktžoles, šluosiu takelį, padėsiu mamai apkarpyti jį puošiančius medelius.
Artėju prie minėto bažnyčios kalno, kur bažnyčia net nekvepia.
Tai Pečiulių, didžiausių kaimo ūkininkų namai. Kiemo atpažinti negalima. Laukuose ganosi arkliai, kieme jų girdykla. Nemažai čia vaikų
gyvena. Yra ką maitinti, bet yra ir iš ko. Kaip pasakytume, bėdos čia
nėra. Nėra čia ir tų Pečiulių, kurie mano laike gyvena toliau už kalno.
Broliai Pečiuliai tik pradeda derėtis dėl žemių.
Besileidžiant nuo kalno, pro mane prabėga ta pati Pečiulienė. Jos
akyse spėju pamatyti siaubą. Nejaugi jai kelią pastojo „trys baltos panelės“? Betgi sakyta, kad jos pasirodo tik vyrams. Keliolika žingsnių
nuo Pečiulienės slenka balti marškiniai. Pavyksta man nužiūrėti po
apačia kyšančius vyriškus batus. Taigi čia Juozas Liaukevičius – būsimas Lietuvos savanoris – mėgstantis papokštauti, šmaikščiai pamokyti kaimo įkyruolius. Juozas gyvena namuose, kuriuose auga visų
numylėtas Juozas Vaina. Pristojusi pagalvoju, kad šitas kaimo žmogelis net neįsivaizduoja, kad po šimtmečio jo gimtuosiuose namuose šeimininkaus Pečiulis. Ne tas pats, kaimynystėje gyvenantis, bet Pečiulis.
Kitapus kelio gyvena Valinčiai, Kupčinskai, o gal Jurkiūnai?
Šiuose namuose pavardės keitėsi ne kartą, ir ne du. Mano laike gyvena
Moliušiai. Bet ar jie atsimena „aukso obuoliuką“? Matau jį atriedant
vieškeliu. Gyvena pakrūmėje. Vienas. Jam taip gerai. Gerai ir tiems,
pas kuriuos atklysta nepranešęs, atsisėda ant šilto pečiaus ir pasakoja.
Girdžiu aš jį šnekantį pas Vainus po liepa. Žodžiams nėra galo. Ne-
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svarbu, jis tiesą sako ar, kaip įprasta, nebūtus dalykus, tegul šneka.
Duos užuomazgą ateities pasakoms.
Priešais save matau gražią balą, o virš jos – aukštyn besiritančią saulę. Aušra. Vaizdas neapsakytas. Suprantu, kad anais laikais čia
nestovėjo namas, kuriame dabar šeimininkauja Šarkai. Nejučiomis atsiremiu į... vartus. Jie neryškūs, nepilnos formos. Šioje vietoje stovėjo sodžiaus vartai, saugantys naktį nuo nelaimių. Bet jų negaliu plika
ranka gerai apčiuopti. Tai tik žmonių pasakojimų liekanos, atėjusios iš
nežinia kurio šimtmečio.
Štai ir Černelių namai. Tiesa, aname laike tai buvo Nevulių Juozuko sodyba. Užeinu pastovėti ant Taurusabalės. Yra „status kriaušis,
katro niai aparc, niai apsėc“. Auga medžiai, radę vietą durpinės salose.
Matau, kaip tyliai laukinės antys antukus veda. Per Nevulių kiemą eina
samdinys Antanas Krikščiūnas. Mėgsta jis arklius. Tai geras žmogus,
nes geruoju tvarko ūkį, bet mušeika. Visgi niekas negali patvirtinti, ar
jis „daugiau kam dau, ar pac no ko gau“. Pasuka Antanas kluono link.
Eidama iš paskos pamatau, kad jis lenda į šalinę. Ten ola, o joje sudėtos
pagalvės, paklodė, patalas. „Inlindis tokion olon gali angų, piar katrų
inlindai šienu ar šaudais usikišč, kad ir žiemų niasušalsi ir niauždusi. Niaužduso niai vienas kaimyno piemuoj niai biarnas“. Pagalvojusi apie sveiką miegą natūraliomis sąlygomis ir laimingą gyvenimą be
alergijų, kopiu į Mociejų kalną.
Medinėje trobelėje girdžiu vaikų balsus. Priėjusi arčiau, pro langą žvelgiu į suoluose susėdusius vaikus ir kalbantį vyriškį. Čia veikia
pirmoji kaimo mokykla. Pirmuose suoluose sėdi jauniausi, o paskutiniuose vyriausi mokiniai. Jie mokomi Lenkijos istorijos. Natūralu,
kad vyriausiems visiškai tas pats, ką mokytojas šneka. Norėdamas
atkreipti jų dėmesį, klausia lenkiškai, „kas tokias savo kardo ašmianis
prie Kijevo iššipino, o mokinys acistoj ir draugų klausia, kas sakyc,
o jo kaimynas Bronius Tabaris iš Būdos kaimo: „Sakyk savo vardų ir
pavardį“. Tus tokiu plonu balsu ir prašniako: „Władysław Auruszkiewicz / Vladas Auruškevičius/.“ Juokiasi vaikai, juokiuosi ir aš.
Gerai, kad kaip tik vaikams pertrauka. Vladas lieka šį kartą nenubaustas.
Priėjusi prie priemenės langelio pamatau, kaip mokiniai šoka ratelį „Šiaudų batai“. Klausau, ką jie dainuoja. Pasigirsta šie žodžiai:
„Gianavaitė, galvų liankė, iš pirmo sciklalio trankė, kad jau ponų ir
bajorų, niabiaraiks bijoc.“ Kažkas į ausį šnabžda, kad tai revoliucinė
daina ir jos negalima dainuoti. Išgirdęs mokytojas bėga iš klasės jų
nubausti, bet jam tenka ant durų užkeltas kibiras su vandeniu, kačiar-
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ga, šluota ir ližė. Pritūpusi matau, kaip vaikai nubėga iki vieškelio ir
išsiskirsto. Mokytojui nėra prasmės vytis.
Kitoje vieškelio pusėje yra Nevulių šulinys ir šalia stovi nedidelė,
jau anais laikais vadinta naujoviška kalvė. Ne laiku pamokas baigusiems vaikams pasidaro smalsu. Jie užeina į Jakubonio namelį. Aš iš
paskos. Kalvės durys labai aukštos, „sienos nia iš sienojų, o apkaltos
apalkom. Šitoj kalvėj niabuvo dumplių, o panašai kap arpoj pritaisyci
sparnukai an ašies. Kad ašis graicau suktūs ir ciej sparnukai daryt daugiau vėjo, tai buvo prijungta prie smagraco. Tai buvo techninė naujovė.
Priekalas buvo gana skurdus. Mažai kas in tų kalvį atiaidavo. Jau pacų
inrankių mažas kiekis rodė, kad kalvis mažai kų moka. Indomu, kad
vieškialio ir plianto susikircimo vieta parinkta vykusiai.“ Čia pat nėra
mano laikais nušiurusios geltonos pieninės. Bent nėra kam kaimo vaizdo gadinti. Prieinu kryžkelių Pečiulius. Namas tas pats, kokį ir šiandien dar galime regėti. Nustembu, pamačiusi tą patį sodą. Jame guli
seni bičių kelmai. Kaip gražiai jos sukioja ratus, toliau nuo vėjo malūno sparnų ant Kuosų žemės. Šalia atsistoja keistai apsirengęs žmogelis
su pypke ir pasakoja, kad „pirmo karo miatu aukštiasnės vietos buvo
apšaudomos. Rusų karinykas apypietėj nusniašė paduškų prie mialnyčos pagulėc ir pamiegoc. Prūsai ėmė šaudzyc in tų mialnyčų, tai
ruskis iš tį pabėgo, cik iš paduškos plūksnos padulkėj. Viena bomba
nukrito an pabalio ir išrausė duobukį. Nuvėj Kuosa pas diasėtnykų,
kur buvo sustoji ruskiai ir tį kokiam našalnyku pasakoja: „Priletieli
granati ir an pabaluki išrausė duobukį. Kas dar užmokės?“ Apicierus
klausė, klausė ir sako: „Idi pašol von, ja ničevo niapanimaju“ / Aik po
vialnių, nieko niasuprantu /. Tus kiemas buvo prie vieškialio an katro
stovėj vyrai ir laukė, o laukdami girdėj tų pašniakiasį. Išėjusį iš kiemo
Kuosų vyrai klausia, kų jis sužinoj. Kuosa sako: „Nu kų jis man gali
pasakyc? Aik, ponas piar vartus. Ja sam duonų piarku.“ Pakikenome
kartu ir išsiskirstėme kas sau. Teko eiti toliau, į pirmą kaimo liniją,
o iki jos – geras kilometras kelio.
Įžengiu į medžiais apsuptą siaurą keliuką. Kairėje pusėje pamatau
prie medinio namo sėdintį Vailionį. Po kojom guli paprastas keturkojis „kaimo Jurgis“. Pagalvoju, kad geriau jam netrukdyti. Artėju prie
kaimyno Zdanavičiaus. Jis man pirštu rodo į kažką, ko aš nematau.
Girdžiu tik jo žodžius „Durtonai“. Suprantu, kad čia pat gyveno Durtonai, bet nematau jų namo. Tai bus viena iš tų šeimų, kurios karo
metu išvyko į Lietuvą ir nebegrįžo į gimtuosius namus.
Tuoj pat už Zdanavičių yra ne Grigučių, o dar Mockevičių sodyba.
Galva svaigsta nuo eiliuoto žodžio, armonikos garsų, skambių dainų.

Vidugirių kaimo paslaptys

237

Plaukus paglosto nuo Seinų pusės atskridęs vėjas. Apima nenusakomas noras stovėti prie Petro Mockevičiaus tėviškės. Iš lūpų išsprūsta
žodis „atleisk“. Tolimoje ateityje sugrįš jis į atmintį, kurios neleis užmiršti kitapus žalio vandens akmeninėje pastogėje įkeltas Rūpintojėlis.
Ketvirtasis šios linijos gyventojas man svetimas. Tai Glinckų namai. Prasilenkdama su kaimo žmogumi, paklausiu jo, kas čia iš tiesų
gyvena. Man atsako, kad Gibukas. Vincus. Jo kaimynas – Kuosa. Per
kiemą peržengia senis Vektorius. Irgi Vincus. Laimei, pas kitą kaimo
gyventoją Vaznelį Vincaus nėra.
Nejučia kojos mane atveda į pakalnę. Virš galvos praskrenda
strazdas. Taigi čia Stoskeliūnai. Užlipu ant kalnelio, kad pamatyčiau,
kaip Jukšabaloje šaknis rausia šernai. Iš namo sklinda linksma muzika.
Nejaugi ten vyksta vestuvės? Iš tikrųjų. „Stubon žiba viena liampa,
jaunimas šoka, pilna dzidialė priemianė niaprašyto jaunimo. Šviesos
jon cik ciek kiek piar adarytas duris viršum galvų iniaina. Viastuvinykai kitan namo gali kamaraitėn už priemianės. Priraikė biarnam šnapso. Klausinėc, klausinėc ir apsiklausinėj pusbonkį pas Malinauckus.
Siunca biarnai mus tris to šnapso parniašč. Niaklausysi, tai tuoj biarnai duos kazoko pašokc ir viasailion būc nianorėsi.“ Akimis juos palydėjau. Tikėjausi jie mielai pašoks kazoką, kurio niekada neteko gyvai
pamatyti. Nusivylusi patraukiau toliau. Lyg ko pamiršusi atsigręžiu
pasižiūrėti, kad nėra Nevulių. Tai kurgi mūs taip vadinami Janakai?
Tik dabar pastebiu, kad mano batai apdulkėję. Žengiu žvyrkeliu.
Anais laikais asfalto nebuvo. Pasiekiu Puniškius. Kažkaip šioje linijoje
stipriai pakitusios pavardės. Galbūt čia daugiau mergaičių gimė, kurioms teko žentus parsivesti ir dėl to pavardės keitėsi. Už jo tolėliau
gyvena vokietis Ekleris, tai tas pats, kurio laukai siekė net iki antros
linijos vidurio. Bet šis pamaži krauna turtą į vežimą. Jis užleis vietą
Jakuboniams.
Prieinu Nevulių „Pupsiaus“ sodybą. Pasuku jo sodelio link. Čia
pat ir Lėdzinės girukė. Bando prisijaukinti laukines bites. Atseit jos
didesnės, tai ir daugiau medaus prineša. Samanės lizdus suka pievose,
o „Pupsiaus“ iš durpės pastatyti aviliukai nelabai joms patinka. Ek, ne
taip paprasta laukinę gamtą prisijaukinti. „Pupsius“ lieka pievoje gaudyti bites, o aš patraukiu į vieškelį. Atrodo, tai paskutinis šios linijos
gyventojas. Apie Strankauskus nėra nei kalbų. Diena ir kelionė eina
į pabaigą. Paspartinu žingsnį. Iki trečios kaimo linijos neblogas kelio
gabalas. Pabandysiu sutrumpinti jį ir patrauksiu laukais. Paprasčiau
būtų kirsti Skarkiškius ir atsidurti ten, kur ir reikia, tačiau lengviau
kelionės pabaigą pradėti nuo „Marčėkų“ kaimynų Milončių.
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Visada maniau, kad mano kaime gyveno ir toliau gyvena tik viena Milončių šeima. Apie antruosius sužinojau visai neseniai. Jų namai
skendėjo toje pačioje žalumoje, kurioje maudosi Jurgis Žilinskas. Šnekėta, kad tai ne tik kaimo kampas, bet užkampis. Tegul bus, bet graži
ir rami vieta. Mane pasitinka jauki Stoskeliūnų sodyba. Šie nuo seno
vadinami „Marčėkais“. Balsinga šeima. Imu galvoje niūniuoti seną
dainą ir patraukiu vieškelio link, bet tuoj kojos pačios neleidžia eiti.
Ant Stoskeliūnų lauko norisi sugiedoti bažnytinę giesmę. Ne be reikalo. Ateities aidas kužda, kad netoliese bus bandoma Vidugirių bažnyčią statyti. Planai neišdegs. Jis neleis ant savo laukų išaugti bažnyčiai,
kurioje neskambės lietuviškas žodis.
Prieinu seną Zdanavičių namelį. Šalia auga klevas. Atsirėmusi į jį,
jaučiu sunkų alsavimą. Jis skaičiuoja ne vieną dešimtį metų. Priešais
išnyra Priclekų molio trobelė. Nuo jo pamatau Valinčius, Jakubonius,
Balytus. Nematau jų veidų, tik Jakuboniai kiek šviesesni. Prisimenu,
kad mačiau juos pirmoje kaimo linijoje. Tai tie patys. Iš čia jie likimo
mėtomi susirado gyvenimo vietą kitame kaimo gale. Niekaip nesuprantu, kodėl virš molinės pirkios gandrai tik suka ir suka ratus.
Priclekų kaimynystėje gyvena Sakavičiai. Paėjusi toliau, išvystu Makauskų sodybą. Mano laike stovi tik gražus senas svirnelis ir
gražiai obelimis apsuptas kiemas. Kažkodėl čia nuolat saulė šviečia.
Sunku suprasti, iš kur tie spinduliai, tačiau čia labai gera parymoti. Iš
vieno namo galo išbėga vaikai, o iš kito Makauskai. Tai dar viena kaimo mokykla, kuri ateityje dažnai bus minima geru žodžiu. Matau nuliūdusio jauno Vinco akis. Jis nori mokytis, bet tėvas neleidžia. Negalėdama žiūrėti į jo skausmą, palieku vieną stovėti kitų vaikų apsupty.
Kirtusi nedideles kryžkeles, kur pasukusi kairiau pasiekčiau antrą
kaimo liniją, einu tiesiai prieš save. Dešinėje kelio pusėje gyvena Nevuliai, vadinami „Ilgiais“. Tai šiuose namuose apsigyvens vienintelė
kaime šeima su dviguba Sinkevičių-Nevulių pavarde.
Tenka paskubėti, pamažu leidžiasi saulė. Prieinu namus, kurių
mano laike nėra. Stebiu, kaip Gudzauskams parduodama sodyba. Virš
žemės pakimba prakeiksmas. Ir kam reikėjo žodžių, kurie ateityje atneš šiai vietai nesėkmes... Toliau matau stovintį Kraužlį. Nuo pačių
pradžių šiems kaimynams nebuvo lemta gražiai gyventi.
Pasisveikinu su Martinka – kitu kaimo vokiečiu. Suraukęs kaktą vaikščioja po savo kiemą. Nesinori man jo kalbinti. Jis ypač gerai
žino politinę valstybės situaciją. Tad nusišypsau, kultūringai linkteriu
galvą ir paspartinusi žingsnį einu toliau. Štai ir kaimo, taip vadinami, daržai: vienas priklauso Raubams, kitas Marcinkevičiams, trečias
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Jankeliūnams. Matau, kad daržų yra daugiau, bet nežinau, kas yra jų
šeimininkai. Daržinykai savo laiku prasiplės, o kai kurie taps nemažais
ūkiais.
Kol stovėjau ant Vidugirių kaimo ribos ir džiaugiausi, galėjusi
pažinti man neatrastą gimtąjį kaimą, kažkur moterys tyliai keitėsi „tajemnyčiukėm“, prašydamos šiai žemei negailėti skalsos ir laimės.

Jurgita Stankauskaitė (g. 1989 m. Seinuose) – baigė Punsko Kovo
11-osios licėjų, 2012 m. – VDU lietuvių filologijos bakalauro studijų programą,
2014 m. – VDU literatūros ir spaudos magistro studijų programą. Balstogės
televizijos laidų „Lietuvių panorama“ (2014–2016 m.), Lenkijos lietuvių žurnalo „Aušra“ (nuo 2014 m.), Lenkijos lietuvių portalo punskas.pl (nuo 2014 m.)
žurnalistė. Daugiausia rašo lietuvių literatūros ir kalbos, Lenkijos lietuvių jaunimo gyvenimo, kultūros temomis. 2014 m. Punsko „Aušros“ leidykla išleido
jos knygą Sigito Birgelio poezijos kraštovaizdis. Vaidino filme apie Lietuvos
partizanus Baladė apie Rimvydą ir Žaibą (2016 m.).
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Lietuvos christianizacija:
pasirinkimo tarp Rytų
ir Vakarų rezultatas
Europa jau seniai buvo krikščioniška, kai lietuvių gentys susidūrė
su krikšto idėja. Palyginus vėlai, tik IX a., pasikrikštijo Danija ir Švedija. Net artimiausi Lietuvos kaimynai ją aplenkė.
Lenkijos valdovas ir tauta pasikrikštijo 966 metais, Kijevo didysis
kunigaikštis Vladimiras ir jo valdoma Rusia – 988 metais. Bažnyčios
istorikas profesorius Paulius Rabikauskas apgailestauja, kad misionieriai buvo sustabdyti prie pat tuometinės Lietuvos1.
Kaip vyko Lietuvos krikštas ir ką Lietuva prarado taip vėluodama, tiesiog eidama tuometinei Europai iš paskos? Į šiuos klausimus ir
bus bandoma atsakyti šiame darbe.
Pirmieji misionieriai
Vakarų krikščionybė aktyviai veikė Lietuvos artumoje jau kelis
šimtmečius anksčiau nei ji pasikrikštijo. Ir iš Rytų krikščionybė pasiekė lietuvius taip pat pirmajame tūkstantmetyje. Lietuva visada lygiavosi į Vakarų Europą, o krikščioniškoji Europa bandė Lietuvą christianizuoti. Tokiu būdu jau tūkstantmečių sandūroje į Baltų kraštus
driekėsi trys misijų kryptys: Šiaurės, Vakarų ir Pietų. O kaipgi Rytai?
Kodėl mūsų protėviai nepriėmė krikšto iš Bizantijos? O gal nei imperija, nei patriarchas juo per daug nesirūpino?

1

Rabikauskas, P. Krikščioniškoji Lietuva. P. 3.
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Neatmetama galimybė, kad VIII–XI a. vikingų palikuonys buvo
misionieriai baltų kraštuose2. Vėliau misijas vykdė įvairios vienuolijos. „Vienuolis benediktinas vyskupas šv. Ansgaras kuršių krašte
įsteigė Pilteno vyskupiją. Manoma, kad jis galėjo lankytis ir lietuvių
gyvenamuose kraštuose, nors tai nėra įrodyta. Skandinavų istorikai
teigia, kad jau VIII–XI a. vikingų palikuonys buvo misionieriai baltų
kraštuose. Buvęs Prahos vyskupas šv. Adalbertas Vaitiekus, atplaukęs Vysla iki Dancigo, ten pakrikštijo nemažai vietos gyventojų. Šiai
misijai pavykus, Adalbertas atvyko pas prūsus į Sembą3, tačiau jau
po kelių dienų buvo nukankintas. Benediktinas Brunonas Bonifacas
1008 metais veikė Kijeve, o kitų metų pradžioje atvyko pas prūsus. Jis
buvo antrasis prūsų misionierius ir konsekruotas prūsų vyskupu. Žuvo
jotvingių žemėje, netoli lietuvių ir rusų pasienio, 1009 metų gavėnios
pradžioje nukankintas kartu su 18 savo palydovų.“4 Jo dėka pirmą
kartą užrašytas Lietuvos vardas ir apie tai sužinojo Europa.
Darius Baronas šio misionieriaus veiklą įvertina kaip turėjusią
kraštui ilgalaikę reikšmę: „Žvelgdami į tuos tolimus laikus iš tūkstančio metų perspektyvos matome, kad toji auka nenuėjo veltui ne
tik amžinojo išganymo požiūriu, bet ir grynai pasaulietiniu atžvilgiu –
pirmą kartą dėl Šv. Brunono kankinystės paminėta Lietuva ir šiandien
gyvuoja, gali laisvai džiaugtis tais tikėjimo lobiais, kuriuos anuomet
ir mūsų krašto gyventojams nešė vienas iškiliausių viduramžių Europos misionierių.“5 Brunonas reikšmingas ne tik Lietuvai. Jis šiandien primena visuomenei, kokiomis vertybėmis turėtų gyventi naujųjų modernių laikų žmogus. O tos vertybės nėra pakitusios. Istorikas
D. Baronas savo darbe apie šv. Brunoną teigia: „(...) jo pavyzdys ir
šiandien, gal net labiau nei prieš šimtus metų, yra aktualus ir reikšmingas. Pirmiausiai jis svarbus dėl to, kad Šv. Brunonas Kverfurtietis yra
„nepatogus“ šventasis tiems mūsų laikų Europos gyventojams, kurie,
užmiršę krikščioniškąsias Europos šaknis, ją pačią stumia į barbarybės
ir moralinės bei intelektualinės tamsos liūną. Šv. Brunonas reikšmingas tuo, kad jis padeda atrasti tas vertybes, kurios yra tikrasis Europos
tautų solidarumo pagrindas.“6

Žemaitis, K. 2008. Lietuvos Katalikų Bažnyčios istorija. Kaunas, p. 8.
Maždaug šioje vietoje vėliau buvo įkurtas Karaliaučius.
4
Žemaitis, K. 2008. Lietuvos Katalikų Bažnyčios istorija. Kaunas, p. 8.
5
Baronas, D. 2009. „Šventasis Brunonas Kverfurtietis: misionieriaus pašaukimas“, in: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 32. Vilnius, p. 160.
6
Baronas, D. 2009. „Šventasis Brunonas Kverfurtietis: misionieriaus pašaukimas“, in: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 32. Vilnius, p. 149.
2
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Visgi 1251 metais įvyko Lietuvos krikštas. Būsimąjį karalių Mindaugą krikščioniškų tikėjimo tiesų mokė Livonijos ordino kunigas
Kristijonas. Jis 1252 metais buvo konsekruotas Lietuvos vyskupu.
Popiežius Inocentas IV įkūrė atskirą Lietuvos vyskupiją7. „Popiežius
paskyrė Livonijos ordino dvasininką (Kristijoną – aut. pastaba) ir liepė
Rygos arkivyskupui Lietuvos vyskupą prisaikdinti tiesiai popiežiaus
vardu. Tai kryžiuočiams labai nepatiko, ir Rygos vyskupas popiežiaus nepaklausė: prisaikdino tik savo vardu. Mindaugas pasiskundė
popiežiui. Tada popiežius panaikino duotąją priesaiką ir liepė antrą
kartą prisiekti popiežiaus vardu. Taip buvo įkurta Lietuvos bažnytinė
provincija.“8 Inocentas IV suteikė Lietuvos valdovui „karaliaus karūną“, kuria jis buvo vainikuotas 1253 metais. Tačiau krikščionybė
Lietuvoje neprigijo. Jai nebuvo pasiruošusi gana konservatyvi liaudis,
kuri ligi tol gyveno gana izoliuota nuo likusio pasaulio. Jeigu tikėtume
Livonijos kronika, tai ir pats karalius Mindaugas atsimetė nuo krikščionybės9.
Misijų kryptys
Misijos iš Rytų?
Viduramžiais lietuviai turėjo reikalų ne tik su skandinavais, vokiečiais, lenkais ar kitais vakarų Europos gyventojais, bet ir su kaimynais Rytuose – rusais10. Netgi kūrėsi kažkokia savotiška galinga
lietuviškai slaviška Lietuvos valstybė, apimanti ne tik etnines lietuvių
žemes, bet ir didelius užkariautus ir prisijungtus slavų plotus11. Taigi
dalis Lietuvos valstybės gyventojų buvo slavai stačiatikiai. Karaliaus
Mindaugo sūnus Vaišvilkas, tapęs Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu,
buvo priėmęs krikštą ir išpažinęs stačiatikybę. Vėliau paties didžiojo
kunigaikščio Algirdo žmonos taip pat buvo stačiatikės. Jogailos motina Julijona labai norėjo, kad ir sūnus priimtų krikščionybę iš Rytų,
tačiau šis tapo kataliku. Kodėl taip nesisekė krikščioniškoms misijoms
	Šios vyskupijos teritorija apėmė tas žemes, kurios pagal ankstesnį planą turėjo atitekti
Kuršo ir Žiemgalos vyskupijoms. Taigi šioms vyskupijoms liko tik siauras pajūrio ruožas.
Minėtai teritorijai apsaugoti 1252 m. Livonijos ordinas ir Kuršo vyskupas pastatė Memelio,
tai yra Klaipėdos, pilį.
8
Daugirdaitė-Sruogienė, V. 1990. Lietuvos istorija. Vilnius, p. 42.
9
Hermanas iš Vertbergės, Livonijos Kronika / Henrikas Latvis, Hermanas Vertbergė, Livonijos kronikos, Vilnius 1991, p. 172.
10
Stakauskas, J. 2004. Lietuva ir Vakarų Europa XIII amžiuje. Vilnius, p. 43.
11
Kučinskas, A. 1988. Kęstutis. Vilnius, p. 17.
7
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Lietuvoje? Ar buvo dėtos pakankamos pastangos? Į šį klausimą atsako
istorikas Antanas Kučinskas. „Lietuvą lietė dvi krikščioniškos srovės:
Vakarų ir Rytų. Vakarų Bažnyčios misijos buvo aktingos ir visokiomis
priemonėmis bandė Lietuvą patraukti krikščionybėn. Tuo tarpu Rytų
Bažnyčia, sustingusi savo formose ir giliau neįsisąmoninusi į turinį,
neparodė jokio mesijinio užsimojimo, nors Lietuvoje dirva jai buvo
plati ir veikimo sąlygos palankios. Todėl visos pastangos Lietuvą apkrikštyti ėjo ne iš Rytų, bet iš Vakarų, nes Vakarų pasauliui atrodė,
kad jis yra įpareigotas nešti Lietuvai krikščionybę. Todėl jis uoliai dėjosi į kryžiaus žygius, kuriuos prieš Lietuvą organizavo vienuoliškas
germanų (kryžiuočių – aut. pastaba) Ordinas, kuris buvo įsitikinęs,
kad jam priklauso teisė užvaldyti visas pagonių žemes.“12
Vakarų Bažnyčia buvo aktyvesnė. Ir pati krikščionybė vakaruose
jau buvo gerokai subrendusi misijoms. Kai dar tik vyko Lietuvos artimiausių kaimynų rytuose – Kijevo slavų – krikštas, Katalikų Bažnyčia
jau aktyviai vykdė misijas prūsų ir jotvingių gentyse. Nėra duomenų,
kad čia būtų aktyviai darbavęsi misionieriai stačiatikiai. Svarbu paminėti taip pat, kas vykdė misijas Rytuose. Atrodo, kad čia misijoms
vadovavo pasaulietinė valdžia – pats imperatorius. Galiausia ir tai, kad
lietuviai rinkosi ne tik tarp krikščioniško tikėjimo formų, bet ir tarp visuomenės vystymosi rezultatų ar kultūros lygio: „Nors Kijevo Rusia
988 m. priėmė Bizantijos krikštą, gyveno dar žemame kultūros laipsnyje. Tuo tarpu pagonys lietuviai <...> buvo pasiekę, palyginti aukštą
kultūros laipsnį.“13 Lietuviams valdovams, be abejo, buvo svarbu, kas
po krašto krikšto turės įtakos: Romos popiežius ar Bizantijos imperatorius, o gal net kaimyninių slaviškų kunigaikštysčių valdovai per
jiems patikimus savo dvasininkus. Neatmestina priežastis ir ta, kad didieji Lietuvos kunigaikščiai norėjo sąjungos su stipresniais Vakarais14.
Bet visgi čia ne be reikalo turi būti išryškinamas religijos išraiškos
formos patrauklumas ir Vakarų krikščionybės sąsajos su kultūra, socialine veikla, teisine sistema, galiausiai krikščioniška morale.
Minėtosios priežastys ir susiklosčiusios aplinkybės atsako į klausimą – kodėl lietuviai priėmė krikštą ne iš Bizantijos, o iš Romos Katalikų Bažnyčios. Nors buvo ir daugiau bandymų pakrikštyti Lietuvą
Lotyniškuoju krikštu, tai galutinis ir pavykęs mėginimas įvyko taip

12
13
14

Kučinskas, A. 1988. Kęstutis. Vilnius, p. 120.
Ivinskis, Z. 1991. Lietuvos istorija. Vilnius, p. 121.
Pficneris, J. 1986. Didysis Lietuvos kunigaikštis Vytautas kaip politikas. Vilnius, p. 226–
227.
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vadinamais „Vytauto ir Jogailos laikais“. Tai buvo 1387 metai, kada
iniciatyvos ėmėsi patys Lietuvos valdovai Jogaila ir jo artimieji. Tuomet įvyko galutinis Lietuvos apsisprendimas – pasirinktas krikštas ne
iš Bizantijos, o iš Romos. Taip Lietuva įsijungė į katalikiškąją Europą.
Metai
1009 m.

Krikšto aplinkybės

Rezultatas

Šv. Brunono misija ir jo mir-

Krikščionybė neprigijo, nepasta-

tis jotvingių, o gal ir lietuvių

tyta bažnyčių, nebuvo kunigų. Jei-

gyvenamojoje

teritorijoje.

gu tai buvo tuometinėje Lietuvos

Galimai pakrikštytas būrys

teritorijoje, tai buvo tik momenti-

lietuvių ir jų valdovas Neti-

nis įvykis.

meras.
1251 m.

1387 m.

Karaliaus Mindaugo ir Lie-

Katalikiškoji krikščionybė grei-

tuvos krikštas, stiprėjančiai

tai išblėso, nes susidūrė su labai

Lietuvos valstybei esant la-

priešiška pagoniškąja opozicija.

bai uždarai bei konservaty-

Neaišku, ar pats karalius išliko

viai visuomenei.

krikščionimi iki mirties.

Lietuvos krikštas organizuo-

Krikščionybė prigijo. Liaudis tapo

jant Lenkijos karaliui Jogai-

religinga. Pradėjo sparčiai vysty-

lai ir Lietuvos Didžiajam ku-

tis kultūra, vyko spartus valstybės

nigaikščiui Vytautui.

vystymasis.

Praradimai ir laimėjimai
Istorikas Bumblauskas teigia: „Natūralu, kad dar palankesnes galimybes Lietuva būtų turėjusi, jeigu būtų apsikrikštijusi 1009 metais ir
galėjusi kurti valstybę. Juk visa tai ji būtų padariusi beveik sinchroniškai su Vidurio ir Šiaurės Europos tautomis, kurios valstybes kūrė
ir krikštijosi IX–X a. Vakarų Europoje, kur krikščionybė buvo keletą
šimtmečių, klestėjo vienuolynų kultūra, buvo perrašinėjamos knygos,
kuriami tautiniai epai, plėtėsi mokyklų tinklas, susiformavo pirmasis
ryškus viduramžių architektūros stilius – romanika, atsirado pirmieji universitetai.“15 Lietuvius katalikus su Vakarų europiečiais jungė ir
kasdienio gyvenimo ritmas – liturginis Bažnyčios kalendorius: bendros šventės, liturginiai laikotarpiai, maldingos religinės praktikos.

15

Bumblauskas, A. „1009 metai: šventasis Brunonas atranda Lietuvą“, in: Lietuvos aidas.
1993 gruodžio 3 d., nr. 235, p. 9; gruodžio 4 d., nr. 236, p. 8; gruodžio 7 d., nr. 237, p. 7.
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Šias mintis patvirtina ir Kolumbijos universiteto filosofijos mokslų daktaras Thomas Woodsas savo knygoje „Kaip katalikų Bažnyčia
sukūrė Vakarų civilizaciją“16. Autorius teigia, kad po vakarinės imperijos dalies griūties esančiame chaose Karolis Didysis17 kūrė naują
Europą ant katalikybės pagrindų18. Autorius ypač vertina vienuolių
(visų pirma benediktinų) reikšmę Europos istorijoje. Jų dėka vyko dideli pokyčiai net žymių ir įtakingų žmonių gyvenime. Jis teigia, kad
„vienuolinis gyvenimas perauklėdavo net barbarus“19. Knygos autorius Katalikų Bažnyčios nuopelnams priskiria universitetų kūrimą20,
mokslo vystymąsi21. Svarbu paminėti, kad mokyklų tinklas taip pat
buvo kuriamas greta parapijinių bažnyčių22. Turbūt niekas nepaneigs,
kad ir Lietuvoje su parapijų kūrimusi plito mokyklų tinklas, o pirmąjį
universitetą įsteigė jėzuitų vienuoliai23. Bažnyčia puoselėjo meną, architektūrą24, tarptautinę teisę25, įtaką ekonomikai26, labdaros sistemą,
pakeitusią pasaulį27 ir, žinoma, svarbiausią dalyką – Vakarų moralę:
„Nenuostabu, kad Katalikų Bažnyčia suformavo vakarietiškos moralės standartus. Daugelis svarbiausių Vakarų moralės principų yra
kilusių iš katalikų puoselėjamos sampratos apie žmogaus gyvenimo
šventumą.“28
Taigi, Lietuva, nors ir ilgai blaškėsi tarp pagonybės ir krikščionybės, visgi priėmė lotyniškąjį krikštą. Taip pradėtas valstybės vystymas
Vakarų kryptimi. Lietuva tapo modernia Vakarų Europos, kuri pati
buvo sukurta krikščioniškųjų vertybių pagrindu, valstybe. Šis istorinis
vertinimas padeda geriau suprasti dabartinę visuomenę – jos problemas ir jų sprendimų galimybes, taip pat ir privalumus. Tai iš šaknų
išaugusio medžio vaisiai. Tai labai svarbu, norint suprasti, kokiu keliu
turi eiti ir Lietuva, ir pati Europa. „Bet kodėl gi nekalbame apie krikšWoods, T. 2016. Kaip katalikų Bažnyčia sukūrė Vakarų civilizaciją. Vilnius.
Karolis Didysis (747 – 814) – frankų karalius nuo 768 m., Vakarų imperatorius nuo
800 m.
18
Woods, T. 2016. Kaip Katalikų Bažnyčia sukūrė Vakarų civilizaciją. Vilnius, p. 18.
19
Ten pat. p. 36.
20
Ten pat. p. 55.
21
Ten pat. p. 77.
22
Krikščionybės Lietuvoje istorija. Sudarytojas Vytautas Ališauskas. Vilnius. 2006, p. 107.
23
Dar iki tol lietuviai jau studijavo užsienio universitetuose. (Jučas M. Krikščionybės kelias
į Lietuvą, Vilnius 2001, p. 100).
24
Woods, T. 2016. Kaip Katalikų Bažnyčia sukūrė Vakarų civilizaciją. Vilnius, p. 123.
25
Ten pat. p.141, 191.
Krikščionybės Lietuvoje istorija. Sudarytojas Vytautas Ališauskas. Vilnius. 2006, p. 108.
26
Woods, T. 2016. Kaip Katalikų Bažnyčia sukūrė Vakarų civilizaciją. Vilnius, p. 159.
27
Ten pat. p. 173.
28
Ten pat. p. 207.
16
17
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čionybės vaisius ar krikščionybės žiedus?“29 – klausia Laszo Surjan,
Europos parlamento vicepirmininkas.
Išvados
Lietuva neturėjo gerų sąlygų dar savo valstybės pradžioje priimti krikštą. Po pirmųjų misionierių apsilankymo baltų krašte, pirmasis
realus krikšto faktas įvyko tik 1251 metais. Lietuva tapo karalyste,
bet krikščionybė greitai išblėso. Vėliau vyko blaškymasis tarp krikščionybės ir pagonybės. Tauta galėjo priimti krikštą iš Bizantijos arba
iš Romos. Dėl aktyvesnių misijų, kultūrinių privalumų ir kitų veiksnių Lietuva tampa katalikišku kraštu. Šis pasirinkimas lėmė ir tolesnę
Lietuvos raidą. Ji tapo viena iš Vakarų Europos valstybių, kurios civilizaciją sukūrė Katalikų Bažnyčia. Neišgyvenusi ankstyvųjų Viduramžių, šalis tiesiog gavo galimybę pasinaudoti tuo, kas vakaruose jau
buvo sukurta, tais gyvenimo principais, kurie išaugo iš pirmųjų amžių
krikščioniškos ideologijos šaknų. Šiandieninė Lietuva tik išsaugodama
ryšį su šiomis šaknimis gali naudotis iš jų imama energija, saugančia
vertybes, pagal kurias tauta ir valstybė gali būti atpažįstama kaip Vakarų Europos civilizacijos dalis.
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Simno lenkų „kuopa“ 1919 m.
1918 m. vasario 16 d. Lietuva, pasiskelbusi nepriklausoma valstybe, susidūrė su kaimyninių šalių – Sovietų Rusijos, Vokietijos ir
Lenkijos – grobikiškais siekiais. Ypač buvo pavojinga Lenkija, siekusi
atkurti Žečpospolitą su 1772 m. sienomis.
Lenkija, siekdama prisijungti lietuvių, gudų, ukrainiečių žemes,
buvusias Abiejų Tautų Respublikos sudėtyje, dar iki Lietuvos nepriklausomos valstybės paskelbimo sudarė šių tikslų įgyvendinimo planus. Juose numatė įvairių būdų ir priemonių Lietuvai prisijungti: vieni
lenkai siūlė karine jėga Lietuvą prijungti kaip sudedamąją Lenkijos
teritorijos dalį, kiti – sudaryti su Lietuva federacinę valstybę savanoriško Lietuvos gyventojų apsisprendimo būdu.
Kaip vieną Lietuvos prisijungimo talkininkų Lenkija panaudojo
vietinius lenkus bei sulenkėjusius lietuvius ir tarp jų rado nemažai aktyvių pagalbininkų.
Lietuvos lenkai turėjo tvirtas pozicijas žemės ūkyje. Lenkijos istoriko Piotro Losovskio (P. Łossowski) duomenimis, 1918 m. daugiau
kaip 80 proc. dvarų, o Lietuvos statistikos duomenimis – 53 proc. dvarų, priklausė lenkams. Nemažai lenkų dvarininkų buvo aktyvūs lenkiškumo puoselėtojai, nenorėjo suprasti lietuvių tautinio atgimimo,
jaunos valstybės kūrimosi interesų. Jiems atrodė, kad Lietuva yra neatsiejama Lenkijos dalis, nepripažino lietuvių kaip tautos, su panieka
žiūrėjo į lietuvių kalbą.
1918 m. rugsėjo 22 d. Varšuvoje įvyko Lietuvos, Baltarusijos ir
Ukrainos dvarininkų atstovų susirinkimas, kuriame J. Senkovskis
(J. Sienkowski) pareiškė: „Esu lenkas iš Lietuvos. Ir tų žemių, tos mano
artimiausios tėvynės vardu pareiškiu: turime prisijungti prie Lenkijos
valstybės, turime sudaryti vieną vienetą su Lenkija.“
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Lenkija, Lietuvos lenkų bei kitų jai priklausančių asmenų padedama, siekė Lietuvoje įvykdyti valstybės perversmą. 1918 m. pabaigoje
tam tikslui Kaune buvo įkurta slapta lenkų karinė organizacija POW
(lenk. Polska Organizacja Wojskowa – slapta lenkų karinė organizacija). Rytų Lietuvoje POW veikė nuo 1915 m. Peoviakų buvo Trakų
apskrityje, Vilniuje ir kitose lietuvių etninių žemių vietovėse. 1918 m.
pabaigoje Rytų Lietuvos peoviakai buvo įjungti į vadinamąją Lietuvos
ir Baltarusijos savigyną.
Kauno POW ypač stengėsi plėsti savo tinklą, stiprinti karinį parengimą. Nuo 1919 m. pradžios vykusį vyrų verbavimą į Lenkijos kariuomenę pakeitė kenkėjiškas darbas Lietuvos viduje, o siekiama vis to
paties tikslo – Lietuvą prijungti prie Lenkijos.
J. Rainys (Juozas Papečkys), buvęs valstybės gynėjas teisiant
peoviakus, 1919 m. gruodžio 21 d. nurodė: „[...] Per savo agentus varė
didžiausią destrukcijos darbą mūsų kovos frontų užpakalyje, kurstydama Lietuvos piliečius prieš jų valdžią, agituodama juos dėtis su lenkais, skiepydama jiems unijos ir „Litwy historycznej“ idėjas ir visą
Lietuvos gyvenimą nušviesdama tendencinga šviesa, kurią paremia
falsifikuotomis ir netikromis žiniomis bei daviniais.“ Be to, peoviakai
rašė įvairius skundus Antantės šalims, Tautų Sąjungos Tarybai, popiežiaus nuncijui Lenkijoje arkivyskupui A. Ratti ir kitiems, stengdamiesi
įrodyti, jog lietuvių žemės turi būti prijungtos prie Lenkijos.
POW Kaune ir kitose vietose rengė ginkluotą sukilimą. Tačiau
1919 m. rugpjūčio iš 27 d. į 28 d. naktį sukilimas Kaune nepavyko,
nes Lietuvos saugumo tarnyba suspėjo kai kuriuos sukilimo organizatorius suimti. Ši nesėkmė peoviakų nesulaikė nuo tolesnio sukilimo
organizavimo. Naują sukilimą jie mėgino surengti 1919 m. rugsėjo
mėn. Lietuvos saugumo tarnybai papildomai gavus slaptos medžiagos
iš Vilniaus apie POW ir rugsėjo 23 d. suėmus sukilimo organizatorius bei kitus peoviakus, Lenkijos planas, pasitelkus POW, prijungti
Lietuvą žlugo. Tačiau kenkėjiška veikla nesiliovė. 1920 m. liepos 6 d.
Lietuvoje vėl buvo suimta 20 asmenų, priklausiusių šiai slaptai lenkų
karinei organizacijai Vilniuje.
1919 m. pradžioje Pietų Suvalkijoje lenkai pradėjo aktyvinti savo
veiklą. Remiami turtingų vietinių dvarininkų bei Varšuvos valdžios,
jie įsigijo ginklų ir karinės amunicijos. 1919 m. sausio mėn. pirmoje pusėje vyriausias Lenkijos POW komendantas A. Kocas Suvalkų
ir Kauno POW apygardų vadovu paskyrė karininką A. Rudnickį.
A. Kocas aprūpino A. Rudnickį lėšomis, instrukcijomis, slaptais leidiniais, instruktoriais. Padirbėjęs pusantro mėnesio, A. Rudnickis gy-
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rėsi Suvalkų apygardoje suorganizavęs daugiau nei 1200 partizanų.
A. Rudnickis lenkiškomis skelbė ne tik Lazdijų, Kalvarijos, Seirijų, bet
ir Simno apylinkes.
1919 m. gegužės–birželio mėn. lietuvių–lenkų santykiai tapo
labai įtempti, nes, artėjant vokiečių išsikraustymo iš Suvalkijos terminui, turėjo būti sprendžiamas klausimas, kam atiteks šis kraštas –
lietuviams ar lenkams. Lietuvių politinę padėtį Pietų Suvalkijoje pagerino tai, jog pagal 1919 m. birželio 18 d. nustatytą demarkacijos liniją
Lietuvos pusėje buvo palikta beveik visa Suvalkija, išskyrus pietinę
Augustavo apskrities dalį su pačiu Augustavu.
Lenkams paveikus Prancūzijos maršalą F. Fochą, 1919 m. liepos
18 d. buvo nustatyta nauja, lenkams palanki demarkacijos linija. Ja
remiantis, Suvalkų ir Seinų apskritys buvo priskirtos Lenkijai. Lenkai
ir tuo nesitenkino. Jiems rūpėjo okupuoti visą Lietuvą ar bent atplėšti nuo jos daugiau žemių už F. Focho demarkacijos linijos. 1919 m.
rugpjūčio 12 d. Suvalkų mieste suorganizavo Suvalkijos lenkų suvažiavimą, kuriame dalyvavo dvarininkai ne tik iš Pietų Suvalkijos, bet
ir iš Kalvarijos, Vilkaviškio bei Marijampolės apskričių. Suvažiavimo
rezoliucijoje buvo pareikšta, kad naujoji F. Focho demarkacijos linija netenkina lenkų interesų, kad lietuvių valdžios priespauda galinti
sukelti lenkų gyventojų sukilimą ir kad „lenkų kariuomenei užėmus
Lietuvą, galima bus išspręsti painią lenkų–lietuvių problemą“.
Suvalkų apygardos POW vadovybė, vykdydama 1919 m. rugpjūčio 12 d. Suvalkijos dvarininkų suvažiavimo deklaraciją, nutarė rugpjūčio mėnesį iš 22 d. į 23 d. naktį sukilti prieš lietuvius, išstumti juos
už demarkacijos linijos, o po to užimti sritį iki pat Simno miestelio
Alytaus apskrityje. Sukilėliams turėjo padėti ginklais reguliari Lenkijos kariuomenė. Per pirmąją naktį buvo numatyta užimti Seirijus,
Lazdijus, Didžiulius, ežerų liniją tarp Gibų ir Želvos, Kapčiamiestį,
Šadžiūnus, o rugpjūčio 24 d. auštant – Seinus ir Krasnapolį. Sukilėlių partizanų būrius sudarė sulenkėję, tautiškai nesusipratę, lenkų sukurstyti dvarų darbininkai ir smulkūs ūkininkai, negalėję pragyventi
iš savo žemės ir dirbę dvaruose.
1919 m. rugpjūčio 22 d. lenkų partizanai (apie 300 žmonių, ginkluoti kulkosvaidžiais) puolė Seinus, bet miesto įgula, vadovaujama
komendanto krn. Stasio Asevičiaus, puolimą atrėmė. Atsipeikėję po
nesėkmingo puolimo, lenkų partizanai gavę iš Lenkijos kariuomenės
paramą, rugpjūčio 23 d. 4 val. ryto vėl puolė Seinus. Atkaklus mūšis
tęsėsi iki 6 valandų. Seinų gynėjai lietuviai, matydami, kad miestas
supamas iš pietų ir šiaurės pusių, tvarkingai pasitraukė Lazdijų link.
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Besitraukdami į Lazdijus, Seinų apskrities komendantūros kariai
sužinojo, kad šis miestas sukilusių peoviakų jau užimtas, lietuvių milicija nuginkluota, o svarbesni darbuotojai bei visuomenės veikėjai
areštuoti. Krn. Stasio Asevičiaus vadovaujami Seinų apskrities komendantūros kariai puolė „sukilėlius“ ir, remiami lietuvių partizanų,
po dviejų valandų kovos juos iš Lazdijų išvijo. 3 peoviakai žuvo ir keliolika buvo sužeistų.
Daugelis Alytaus apskrities, Simno miestelio gyventojų save laikė
lenkais. Pokalbiuose su lietuviais jie kalbėdavo lietuviškai, tačiau vos
prieidavo antras lenkas, iš karto tarp savęs pradėdavo kalbėti lenkiškai. Laikantys save lenkais gana atvirai šūkaudavo, kad eisią mušti
lietuvių. Į tai lietuviai jiems atsakydavo: „Tau bepigu, kad nereikės
nei toli eiti, parėjęs namo, rasi ant krosnies lietuvį savo tėvą ir galėsi jį lupti.“ 1918 m. į Lenkijos kariuomenę iš Simno įstojo: Kostas
Dabulevičius, Jurgis Vaičiulionis, Petras Stankevičius, Sebastijonas
Matukaitis, Vaclovas Šreiberis, Petras Bujanauskas, A. Bujanauskas,
Petras Matukynas, J. Matukynas, J. Misevičius, Narcizas Misevičius ir
Antanas Jankauskas.
Lenkuojantys asmenys ne tik troškimais, bet ir darbais rodė, kad
jų tėvynė – Lenkija ir, kad jie ne tik patys nori priklausyti, bet perversmo būdu ir Lietuvą prie Lenkijos prijungti.
1919 m. rugpjūčio mėn. pradžioje Suvalkų miesto sode vyko politinis mitingas, kurio metu paskelbta, jog Lenkijos valstybės vadovas
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J. Pilsudskis Lietuvą prijungia prie Lenkijos, buvo raginta organizuoti
sukilėlius ir ruošti perversmus. Iš Simno tame mitinge dalyvavo Jurgis Vaičiulionis, felčeris Marcinonis, Jonas Chomičius. Panašus posėdis
rugpjūčio 12 d. įvyko Sumavos kaime. Čia buvo nutarta organizuoti
perversmą Seinuose, Lazdijuose ir Simne. Lenkų karines formuotes organizavo buvęs Rusijos armijos karininkas, Dapkiškių dvaro savininkas
Sadauskas. Į Metelių dvarą atvyko Lenkijos kariuomenės karininkai
su perversmo instrukcijomis. Jų tikslas buvo nuversti teisėtą Lazdijų ir
Simno valsčių lietuvių vadovybę ir prisijungti prie Lenkijos valstybės.
Simno lenkai suorganizavo savo slaptą organizaciją – „kuopą“,
slaptai apsiginklavo ir ruošėsi sukilimui, siekdami Užnemunę prijungti
prie Lenkijos. Jie susirinkdavo naktimis, rengdavo pasitarimus, laukė
progos įgyvendinti savo sumanymus. Ypač aktyvūs buvo Simno valsčiaus Kolonistų kaimo lenkai.
Jei Simne lenkų perversmas būtų pavykęs, komendantu buvo
numatytas Jurgis Vaičiulionis, o viršaičiu – Adomas Juknelevičius.
Lazdijų miesto komendantu buvo numatytas simniškis Konstantinas
Paulauskas.
Seinuose perversmas įvyko, ir Seinų kraštas buvo prijungtas prie
Lenkijos. Tačiau Lazdijų lenkai paskubėjo ir nelaukė, kol Lenkijos kariuomenė atvyks iš Seinų. Jie patys užėmė miestą, nuginklavo vietinę
miliciją, užėmė paštą ir kitas įstaigas. Tačiau Lietuvos kariuomenės
kariai ir vietiniai partizanai greitai likvidavo šį perversmą.
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Dailininkas Matas Kasiulis (g. 1871) lietuvybės darbą Simno
apylinkėse dirbo dar XX a. pradžioje. Jis rūpinosi lietuviškos spaudos
platinimu. Už tai buvo persekiojamas. Įskųstas žandarams ir vengdamas arešto, išvyko į Jungtines Amerikos Valstijas. Ten vertėsi fotografuodamas ir, užsidirbęs pinigų, 1908 m. grįžo gyventi į Simną, įsigijo
nuosavą namą ir vėl dirbo Lietuvai. 1919 m. lenkai kelis kartus išdaužė
M. Kasiulio namo langus, vėliau slapčia namą padegė, nuo to pašlijo jo
sveikata ir nervai. 1925 m. gegužės 19 d. M. Kasiulis mirė.
1919 m. ties Simnu, prie Spernios upės tilto suorganizuota diversija. Buvo atsukta keletas geležinkelio bėgių varžtų. Manyta, kad
į Lazdijus traukiniu iš Alytaus vyks Lietuvos kariuomenė ir įvyks avarija, bet geležinkelio sargas buvo dėmesingas ir pavojų likvidavo.
1919 m. rugpjūčio mėn., po neįvykusio lenkų „sukilimo“ Lazdijuose, į Lenkiją išvyko simniškiai: Jurgis Vaičiulionis, Vladas Legus,
Konstantinas Paulauskas, Antanas Valūnas, Antanas Jankauskas, Petras Bujanauskas. Iš Simno į Lenkijos „legionus“ taip pat buvo išvykę,
bet po kiek laiko sugrįžo: J. Jurgelionis, Pranas Guževičius, J. Šreiberis, Pranas Juškauskas ir Petras Juškauskas.
Po neįvykusio lenkų perversmo Lazdijuose, Simne įtariamieji
buvo areštuoti. Simno lenkų „kuopos“ dokumentai ir dalyvių sąrašai
buvo rasti Adomo Juknelio-Juknelevičiaus sodyboje, bičių avilyje. Petrui Stankevičiui pasisekė pasprukti, svainis naktį jį nuvežė į Seinus.
Atsidūręs Lenkijoje, prisiekė šiai šaliai ištikimybę, kad niekada negrįš
į Lietuvą.
Duomenų apie antilietuvišką veiklą Simno apylinkėse Nepriklausomybės kūrimosi pradžioje yra labai mažai, tų įvykių amžininkai
atsiminimų nepaliko. Kunigas Vincas Šeškevičius šiek tiek rašo apie
Simno lenkų veiklą savo užrašuose „Simno parapijos takais“ (rankraštis, 1940 m.).
1937 m. kovo 24 d. kunigas Juozapas Juozaitis Švietimo ministerijos Kultūros departamentui skirtame prašyme dėl pensijos skyrimo
rašė:
[...] Jau kiek anksčiau iš lenkų karininko Mackevičiaus (dvarponio nuo Punsko) buvome patyrę, kad lenkams rūpi okupuoti Šeštokų–Simno–Alytaus–Varėnos geležinkelio liniją, žinoma, su pagalba
Lazdijų ir Simno lenkelių. Tuomet pravedžiau dar didesnę akciją ir
su savo partizanais numalšinom Lazdijų, Simno, Šeštokų sukilėlius.
Kai Lazdijuose buvo nušauti keli išdavikai, Simno lenkai patys metė
ginklus ir išsislapstė, kai kurie dvarponiai, pamatę, kad jų planai
okupuoti Lietuvą griūva, visko atsižadėję pabėgo į Lenkiją, palikda-
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mi visą turtą Lietuvoje. Tokiu būdu šią geležinkelio liniją ir Dzūkijos
kampą iki Liudvinavo išsaugojome. [...]
Lietuvos Centriniame valstybės archyve, Lietuvos Kariuomenės
prokuroro ir Kariuomenės teismo fonduose yra saugomos 2 bylos, kuriose yra beveik 400 puslapių dokumentų apie Alytaus apskrities Simno miestelio gyventojų, kaltinamų už priklausymą slaptai lenkų organizacijai ir šnipinėjimą Lenkijos naudai, tyrimą, nuteisimą ir bausmės
atlikimą bei pasislėpusiųjų paiešką.
1919 m. rugsėjo 11 d. Lietuvos kariuomenės Generalinio štabo
žvalgybos skyriaus 6-ojo žvalgybos punkto agentas Juozas Astramskas, pasitelkęs Alytaus apskrities komendantūros kareivius ir Alytaus
apskrities milicijos milicininkus, padarė kratą pas Simno miestelio
gyventoją Adomą Juknelį-Juknelevičių, įtariamą priklausymu slaptai
lenkų organizacijai. Kratos metu įtariamojo sode, bičių avilyje, buvo
rasta į vieną ryšulėlį suvyniota:
– be pavadinimo (antgalvės) 46 asmenų sąrašas, prasidėjęs Nr. 1
pavarde „Mac Barukinas l. r. 60 k. + 2 f. slon.“ ir baigėsi Nr. 46 pavarde „Aleksandras Buškovski 20 Ob.“ Prie kiekvienos sąraše pažymėtos
pavardės užrašytos įvairios sumos pinigų ir daiktų: lašinių, mėsos, rugių ir avižų. Kiek viso surinkta ir kokiu tikslu tai buvo daroma, sąraše
nepažymėta, bet vėliau paaiškėjo, kad ta rinkliava buvo padaryta Lenkijos kariuomenės legionams;
– trys vienodo turinio lenkų kalba proklamacijos, kuriose šmeižiama Lietuvos kariuomenė, milicija ir valdžia. Proklamacijos pasirašytos „Dowództwo Obrony Kresów Ziemi Suwalskiej“ 1919 m. liepos
mėn. lenkų spaustuvėje Balstogėje;
– keletas kariško šautuvo tuščių ir pilnų šovinių.
Pats Adomas Juknelis-Juknelevičius buvo rastas troboje, pačiame
pakrosnio gale, užsistatęs prieš save didelę „blėką“, kad atrodytų, jog
tai pakrosnio galas. Pakrosnio priekyje buvo patalpintos vištos. Apie
avilyje rastus sąrašus ir proklamacijas Adomas Juknelis-Juknelevičius
pareiškė, kad tai ne jo (tardymo metu nustatyta, kad aukotojų sąrašą
sudarė mokytojas K. Dabulevičius – G. L.) ir ne jis ten jas padėjo.
Tardymo kvotą atliko Lietuvos kariuomenės Generalinio štabo
žvalgybos skyriaus valdininkai ypatingiems reikalams, vėliau kvota
perduota Suvalkų (Marijampolės) apygardos teismo Alytaus apskrities II teismo tardytojui. Tardymo metu nustatyta, kad 1919 m. vasarą Simno miestelyje, vadovaujant Adomui Jukneliui-Juknelevičiui,
Jurgiui Vaičiulioniui ir Petrui Stanioniui, buvo organizuota lenkų partizanų kuopa, kurios tikslas buvo padėti Lenkijos valdžiai okupuoti
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Lietuvos Kariuomenės teismo
bylos viršelis apie A. JuknelįJuknelevičių ir kt. Simno lenkų
kuopos dalyvius, 1920 m.
Nuotrauka iš Lietuvos
Centrinio valstybės archyvo

Suvalkijos plotus ir padėti Lenkijos kariuomenei pašalinti Lietuvos
kariuomenę iš Lazdijų ir Seinų. Į Adomo Juknelio-Juknelevičiaus,
Jurgio Vaičiulionio ir Petro Stanionio suorganizuotą lenkų partizanų
kuopą įstojo 12 narių: Jonas Rekštys, Stasys Šlenfochtas, Aleksandras Stakvilevičius, Antanas Jankauskas, Konstantinas Paulauskas,
Petras Stankevičius, Antanas Valūnas, Stasys Sviderskis, Petras Bujanauskas, Vladas Legus, Jonas Chomičius ir Vladas Cibulskis. Kariniai pratimai (mankštinimai), įstojusių į lenkų partizanų kuopą, buvo
vykdomi Simno mstl. kapinėse ir po vieną kartą vyko Petro Matulevičiaus, Stakvilevičiaus ir Paulausko kluonuose. 1919 m. liepos 25 d.
Sumavo kaime buvo slaptas lenkų partizanų susirinkimas, kuriame
dalyvavo visi aukščiau išvardinti asmenys. Susirinkimo metu Jurgis Vaičiulionis visus susirinkusius kurstė prieš lietuvius ir kvietė,
užpuolus juos, nuginkluoti. Adomas Juknelis-Juknelevičius dažnai
važinėjo į Suvalkus, iš ten parveždavo lenkų proklamacijų ir po to
duodavo jas kitiems platinti. Rugpjūčio 4 d. buvo antras slaptas lenkų partizanų kuopos narių susirinkimas pas Povilą Bagdanavičių. Per
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susirinkimą tardymo metu nenustatytas asmuo įkalbinėjo visus susirinkusius eiti į Lazdijus ir nakčia nuginkluoti lietuvių milicininkus.
Šiuo tikslu rugpjūčio 22 d. į Lazdijus vyko: Jurgis Vaičiulionis, Petras
Stanionis, Jonas Chomičius, Konstantinas Paulauskas, Antanas Valūnas, Petras Stankevičius, Antanas Jankauskas, Petras Bujanauskas,
Vladas Legus ir Vladas Cibulskis. Jurgis Vaičiulionis privertė Simno
mstl. gyventoją Petrą Matulevičių vežti „sukilėlius“ į Lazdijus. Grįžę
į Simną, po lietuvių su lenkais susirėmimų Lazdijuose, Vladas Legus ir Vladas Cibulskis pasakojo, kad lietuvių milicija Lazdijuose jau
buvo nuginkluota, bet atėjus Lietuvos kariuomenei, lenkų partizanai
turėjo pasitraukti Seinų link.
Apie minėtų Simno lenkų partizanų kuopos narių veiklą liudijo
tardymo metu apklausti: Vincas Visialga, Petras Matulevičius, Kazys Sviderskis, Mikas Volskis, Steponas Bračiulis, Vladas Opolskis,
Vladas Žukas, Stasys Brinkevičius, Juozas Chomičas, Matas Milius,
Povilas Bagdanavičius.
Areštuoti savo kaltės nepripažino, jie taip pat neigė, kad priklausė
Simno lenkų partizanų kuopai, tik Jonas Chomičius prisipažino, jog
vieną kartą buvo susirinkime pas Adomą Juknelį-Juknelevičių, bet
lenkų partizanų kuopai nepriklausė.
Simno mstl. gyventojas Povilas Bagdanavičius, neįrodžius jo kaltės dėl dalyvavimo sukilime Lazdijuose ir Seinuose, 1920 m. birželio
27 d. nutarimu iš arešto paleistas. Tačiau Alytaus apskrities Milicijos
viršininkui nurodyta sekti jo veiklą.
1920 m. liepos 15 d. Kariuomenės teismui perduoti šie kaltinamieji, tuo metu laikomi Kauno apygardos kalėjime:
Adomas Juknelis-Juknelevičius, 45 m. amžiaus, kilęs iš Simno
mstl., lietuvis, katalikas, teistas nebuvo, turi 30 margų (1 margas –
0,71 ha) ūkį, skaityti ir rašyti moka;
Petras Stanionis, 30 m. amžiaus, kilęs iš Simno mstl., lietuvis, katalikas, teistas nebuvo, račius, skaityti ir rašyti moka;
Jonas Chomičius, 26 m. amžiaus, kilęs iš Simno mstl., lietuvis, katalikas, teistas nebuvo, tėvas turi 40 margų ūkį, skaityti ir rašyti moka;
Stasys Šlanfochtas, 25 m. amžiaus, kilęs iš Simno mstl., lietuvis,
katalikas, teistas nebuvo, stalius, skaityti ir rašyti moka;
Jonas Rekštys, 18 m. amžiaus, kilęs iš Simno mstl., lietuvis, katalikas, teistas nebuvo, tėvas turi 40 margų ūkį, skaityti ir rašyti moka;
Stasys Sviderskis, 27 m. amžiaus, kilęs iš Simno mstl., lenkas,
katalikas, teistas nebuvo, turi 30 margų ūkį, kalvis, skaityti ir rašyti
moka.
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Kunigo Vinco Šeškevičiaus rankraščio fragmentas. 1940 m., p. 171.
Nuotrauka iš Arvydo Šeškevičiaus asmeninio archyvo

Nuo tardymo pabėgo ir nuo teismo pasislėpė šie įtariamieji (visi
Simno mstl. gyventojai): Jurgis Vaičiulionis (20 m.), Konstantinas
Paulauskas (30 m. amžiaus), Antanas Valūnas (25 m.), Petras Stankevičius (20 m.), Antanas Jankauskas (40 m.), Petras Bujanauskas
(26 m.), Vladas Legus (20 m.), Aleksandras Stakvilevičius (24 m.) ir
Vladas Cibulskis (23 m.). Kariuomenės teismo nutarimu jų byla išskirta į atskirą bylą bei paskelbta įtariamųjų paieška.
1920 m. rugsėjo 17 d. Kariuomenės teismas viešame teismo posėdyje išnagrinėjo bylą ir nusprendė teisiamuosius pripažinti kaltais
pagal Baudžiamojo kodekso 108 str. ir 129 str.:
Adomą Juknelį-Juknelevičių kaltinamą tuo, kad 1) 1919 m. vasarą Simno miestelyje, vadovaujant jam ir kitiems, buvo organizuota
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lenkų partizanų kuopa, kurios tikslas buvo padėti Lenkijos valdžiai
okupuoti Suvalkijos plotus ir padėti Lenkijos kariuomenei pašalinti
Lietuvos kariuomenę, užpuolant pastarąją, ir kad 2) pargabenęs lenkų
kalba proklamacijas, kuriose šmeižiama Lietuvos kariuomenė, Lietuvos valdžia ir kurstoma priešintis jai, platino šias proklamacijas;
Petrą Stanionį ir Joną Chomičių kaltinamus tuo, kad 1919 m. vasarą įstojo į lenkų partizanų kuopą, kurios tikslas buvo suteikti pagalbą
Lietuvos priešininkui, užpuolė Lazdijuose lietuvių miliciją, nuginklavo
ją ir tik atėjus Lietuvos kariuomenei turėjo iš ten pasitraukti;
Stasį Šlanfochtą, Joną Rekštį ir Stasį Sviderskį kaltinamus tuo,
kad priklausė slaptai lenkų organizacijai, susidariusiai 1919 m. vasarą
Simno miestelyje, kurios tikslas buvo padaryti išdavimą.
Teismo posėdyje liudininkų parodymais, taip pat pagarsintais neatvykusių liudininkų parodymais teisiamųjų kaltė pilnai įrodyta, nes
nustatyta, kad Simne buvo susiorganizavusi lenkų partizanų kuopa,
kuriai priklausė visi teisiamieji; kad tarp tos kuopos organizatorių
buvo ir Adomas Juknelis-Juknelevičius, kad partizanų pratybos buvo
daromos ant kapinių, pas Matulevičių ir Stakvilevičių; kad tose pratybose dalyvavo visi teisiamieji; kad prieš lietuvių ir lenkų susirėmimą
Lazdijuose buvo slaptas lenkų susirinkimas Simne pas Matulevičių,
kuriame dalyvavo taip pat visi teisiamieji, ir kur buvo kalbama apie
rengiamąjį sukilimą Lazdijuose ir nutarta visiems dalyvauti tame sukilime; kad tame susirinkime kalbėjo tarp kitų ir Adomas JuknelisJuknelevičius; kad tą vakarą prieš sukilimą Lazdijuose Adomas Juknelis-Juknelevičius važiavo su padvada, o Petras Stanionis ir Stasys
Šlenfochtas ėjo pėsti Lazdijų link; kad tą naktį, kuomet buvo sukilimas Lazdijuose ir kiti teisiamieji Jonas Rekštys, Jonas Chomičius ir
Sviderskis namie nenakvojo; kad visi 6 teisiamieji Simne atsirado po
Lazdijuose įvykusio sukilimo tą pačią dieną; kad Adomas JunkelisJuknelevičius važinėjo kažkokiais reikalais į Suvalkus ir ten prabuvęs
3 dienas; kad Adomo Juknelio-Juknelevičiaus sesuo lipino tokias pat
proklamacijas, kokios buvo atrastos kratos metu pas Adomą JuknelįJuknelevičių avilyje; kad jau mėnesį prieš sukilimą teisiamieji važinėjo
už Lazdijų į girią į kažkokį susirinkimą. Teisiamuosius gynė prisiekusysis advokatas Grajauskas.
Už ketinimą nuversti teisėtą Lietuvos valdžią Kariuomenės teismas nubaudė Adomą Juknelį-Juknelevičių mirties bausme sušaudant,
Petrą Stanionį, Joną Chomičių ir Stasį Šlenfochtą – kalėjimu iki gyvos
galvos, Joną Rekštį ir Stasį Sviderskį – 15 metų sunkiųjų darbų kalėjime, atimant pilietines teises su pasekmėmis (BK 28 str., 29 str. ir
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30 str.). Teismo sprendimu nuspręsta sunaikinti įkalčius: 3 lenkų proklamacijas ir dalyvių sąrašą.
1920 m. rugsėjo 29 d. nuteistiesiems, išskyrus Stasį Sviderskį,
parašius apeliacinius skundus, 1921 m. sausio 22 d. Lietuvos Vyriausiasis tribunolas bausmes sušvelnino: Adomui Jukneliui-Juknelevičiui – 15 metų, Petrui Stanioniui ir Jonui Chomičiui – 10 metų, Stasiui
Šlenfochtui – 6 metai, Jonui Rekščiui – 4 metai, bausmes atliekant sunkiųjų darbų kalėjime.
Vladas Cibulskis nuo tardymo buvo pasislėpęs, jis areštuotas
1920 m. lapkričio 8 d. ir įkalintas Kauno apygardos kalėjime. 1921 m.
gegužės 23 d. Kariuomenės teismas viešame teismo posėdyje išnagrinėjo bylą ir nusprendė pagal Baudžiamojo kodekso 108 str. ir 118 str.
teisiamąjį Vladą Cibulskį, s. Jono, 23 m. amžiaus, nevedusį, kilusį iš
Simno miestelio, lietuvį (namie kalbantį lenkiškai), kataliką, neteistą,
kurio tėvas turi 35 margus žemės, skaityti ir rašyti mokantį, pripažinti kaltu tuo, kad būdamas Lietuvos pilietis, jis 1919 m. vasarą įstojo
į lenkų partizanų kuopą, kurios tikslas buvo suteikti pagalbą priešingai Lietuvos valstybei – Lenkijos kariuomenei. Teismo posėdyje liudininkų parodymais teisiamojo kaltė pilnai įrodyta, nes nustatyta, kad
Vladas Cibulskis priklausė lenkų partizanų kuopai Simne, dalyvavo
karo pratybose ir važiavo su kitais partizanais į Lazdijus. Už tai teismas paskyrė jam 10 metų bausmę sunkiųjų darbų kalėjime, atimant
pilietines teises su pasekmėmis (BK 28 str., 29 str. ir 30 str.). 1921 m.
birželio 11 d. Vladas Cibulskis parašė apeliacinį skundą, tačiau liepos
30 d. Lietuvos Vyriausiasis tribunolas nusprendė skundą atmesti ir
bausmę patvirtino.
1922 m. kovo mėn. Lietuvos Respublikos Prezidentas atmetė nuteistųjų Jono Rekščio, Jono Chomičiaus, Adomo Juknelevičiaus ir Petro Stanionio malonės prašymus, kuriais buvo prašoma dovanoti Kariuomenės teismo paskirtas jiems bausmes.
Tačiau paskirto bausmės laiko nė vienas „sukilėlis“ neišbuvo, nes
įvairių valstybinių švenčių progomis (1922 m. rugsėjo 20 d. amnestija
ir kt.) bausmės vis buvo mažinamos. 1923 m. rugpjūčio 20 d. Lietuvos
Respublikos Prezidento malonės aktu bausmė buvo dovanota Petrui
Stanioniui. Ilgiausiai kalėjo Adomas Juknelevičius ir Stasys Sviderskis, tačiau ir jiems 1927 m. vasario 2 d. bausmės dovanojimo aktu Lietuvos Respublikos Prezidentas neatliktą bausmę dovanojo. Jie iš kalėjimo paleisti vasario 6 d. Savo atsiminimuose kun. Vincas Šeškevičius
rašė, jog Stasys Šlenfochtas kalėjime mirė, tačiau Kariuomenės teismo
dokumentuose tokių duomenų nerasta.
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Nuteisus Simno lenkų „kuopos“ dalyvius, antilietuviška veikla
Simno apylinkėse aprimo, nes vietiniai lenkai suprato, kad Simnas yra
jų gimtinė, o Lietuva jų tėvynė.
1939 m. vasario 15 d. Adomas Juknelevičius kreipėsi su malonės
prašymu į Lietuvos Respublikos Prezidentą, kad jam būtų grąžintos
teismo atimtos pilietinės teisės. Prašyme nurodė, kad „daugiau neprasikaltęs ir jokiais nusikalstamais darbais neužsiima, valdo 19 ha žemės, išlaiko šeimą: 4 vaikus, žmoną ir seserį, sulaukęs 64 metų, serga
ir nori kviesti notarą perrašyti ūkį vaikams.“
1939 m. kovo 29 d. Valstybės saugumo departamento direktoriaus pasirašytame rašte nurodoma, kad „Adomas Juknelevičius yra
lenkų tautybės, tačiau politiškai veikiant nepastebėtas. Namuose bei
viešose vietose kalba lenkiškai ir lietuviškai. Ūkininkauja savo ūkyje.“
1939 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos Prezidentas malonės aktu Adomui Juknelevičiui grąžino visas teises, numatytas Baudžiamojo Statuto 30 str.
1939 m. balandžio 20 d. Kariuomenės teismo tvarkomajame posėdyje nutarta baudžiamąją bylą dėl Jurgio Vaičiulionio, Konstantino
Paulausko, Antano Valūno, Petro Stankevičiaus, Antano Jankausko,
Petro Bujanausko ir Vlado Legaus sustabdyti, o jų ieškoti viešai per
spaudą. 1939 m. rugsėjo mėn. Lietuvos valstybės Saugumo departamento leidžiamame leidinyje „Kriminalinės policijos žinios“ skyrelyje
„Ieškomi asmenys“ buvo paskelbta informacija apie ieškomus buvusios Simno lenkų kuopos narius:
Petras Bujanauskas, s. Juozo, žemdirbys, gim. apie 1893 m. Simno
valsč., Simno mstl. Pasislėpęs nuo teismo. Suimti ir pranešti Kariuomenės teismui (b. 250/20);
Antanas Jankauskas, žemdirbys, gim. apie 1879 m. Simno valsč.,
Bugajavo k. Pasislėpęs nuo teismo. Suimti ir pranešti Kariuomenės
teismui (b. 250/20);
Vladas Legus, s. Mykolo, gim. apie 1889 m. Simno valsč., Kaimynų k. Pasislėpęs nuo teismo. Suimti ir pranešti Kariuomenės teismui
(b. 250/20);
Kostantas Paulauskas, s. Povilo, mokytojas, gim. apie 1889 m.
Simno valsč., Simno mstl. Pasislėpęs nuo teismo. Suimti ir pranešti
Kariuomenės teismui (b. 250/20);
Petras Stankevičius, s. Petro, batsiuvys, gim. apie 1889 m. Simno
valsč., Kaimynų k. Pasislėpęs nuo teismo. Suimti ir pranešti Kariuomenės teismui (b. 250/20);
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Jurgis Vaičiulionis, Jurgio, šaltkalvis, gim. apie 1889 m. Simno
valsč., Simno mstl. Pasislėpęs nuo teismo. Suimti ir pranešti Kariuomenės teismui (b. 250/20);
Antanas Valūnas, s. Petro, žemdirbys, gim. apie 1894 m. Simno
valsč., Simno mstl. Pasislėpęs nuo teismo. Suimti ir pranešti Kariuomenės teismui (b. 250/20).
Aleksandras Stakvilevičius (gim. apie 1895 m.) ieškomųjų sąraše
neįrašytas.
Interneto tinklalapyje www.issigelbejesvaikas.lt pateikta informacija apie žydų gelbėtojus nacių okupacijos metais. Rašoma, kad už
Simno žydų vaikų Abelio Vanšteino ir Josifo Vanšteino išgelbėjimą
Alytaus rajono Kolonistų kaimo gyventojai Adomas Juknelevičius
(1875–1950) ir Elena Juknelevičienė (1888–1955) po mirties apdovanoti Žūvančiųjų Gelbėjimo Kryžiumi (2012 m.), jiems suteikti Pasaulio Tautų Teisuolio medaliai (2018 m.).
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LAIŠKAS Į NEBŪTĮ ALYTAUS
GIMNAZIJOS DIREKTORIUI (1941–1944)
STASIUI BARZDUKUI
Alytaus pirmajai gimnazijai – 100
		
		
		
		

Ką tu, išeidamas iš tėviškės pakluonių
Išsinešei, kai žemę rykštė palietė skaudi –
Senolių kraują – vardą – laisvės žiburį širdy, –
Kaip amžiną paminklą visą šią kelionę.

					

B. Brazdžionis

Didžiai gerbiamasis Direktoriau, laiko upė negailestingai gramzdina į užmarštį metus. Alytaus gimnazijoje pradėjai dirbti lietuvių
kalbos mokytoju 1937 m., o tragiškiausiais Lietuvai metais – 1941–
1944 m. – vadovavai tuo metu pirmajai ir vienintelei gimnazijai. Mane
labiausiai stebina, kad, nepaisydamas vadovo darbo naštos, tęsei ir literatų būrelio, tuo metu jau turėjusio gražias tradicijas, veiklą. Tavo
vadovaujami literatai pastatė spektaklį „Lietuviškos vestuvės“, ir šis
spektaklis turėjo labai didelį pasisekimą, todėl buvo atliktas keletą
kartų. Džiaugdamiesi savo sėkme, nuvykote net į Druskininkus. Ir čia
buvote šiltai sutikti, nors tarp žiūrovų buvo ir tokių, kurie nemokėjo
lietuviškai.
1943 m. Tavo, Direktoriau, dėka buvo suorganizuotas gimnazijos choro koncertas buvusiuose šaulių namuose. Skambėjo patriotinės
dainos, chorui dirigavo mokytojas Stasys Navickas. Koncertas buvo
kartojamas du kartus.
Vadinasi, netiesa, kad aidint šūviams mūzos nutyla. Alytuje jos
nenutilo, nes buvai Tu, Direktoriau, ir stengeisi, kad, nors ir ekstre-
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Stasys Barzdukas

maliomis sąlygomis, bet vis tiek būtų rengiami koncertai, vaidinimai,
įvairūs susitikimai su žymiais žmonėmis, – visa tai padėdavo miestelėnams atitrūkti nuo pilkos kasdienybės ir gal leisdavo trumpam pamiršti rūsčią tikrovę.
1941 m. Juozas Mičiulis kūrė mokytojų seminariją. Tu pirmasis
jam ištiesei pagalbos ranką: leisdavai naudotis gimnazijos patalpomis,
jose vyko ir pirmasis naujosios ugdymo įstaigos pedagogų tarybos posėdis, o raštinės vedėjui Stasiui Aukseliui leidai talkininkauti rašant
reikalų raštus. Ir vėliau, kai seminarijai stigo patalpų, maloniai leidai
naudotis gimnazijos sporto sale. Visa tai liudija Tavo geraširdiškumą,
kad nuoširdžiai bendravai su kolegomis ir galbūt džiaugeisi, jog kuriasi dar daugiau ugdymo įstaigų. Juk tada, pirmą kartą per Alytaus
švietimo istoriją, ten veikė vien lietuviškos ugdymo įstaigos: gimnazija, trys pradžios mokyklos, amatų bei žemės ūkio mokyklos ir naujai
įkurta mokytojų seminarija.
Mokymosi sąlygos tada buvo sunkios, dažnai trūkdavo sąsiuvinių, niekas neleido naujų vadovėlių. Mokiniai dažniausiai skolindavosi
iš savo draugų, mokėsi iš klasėje pasirengtų užrašų. Tada mokytojo
žodis buvo šventas, kiekvienas stengėsi įdėmiai klausyti ir užsirašyti.
Manau, baisiausia buvo tai, kad mokiniai dažnai sėdėdavo pusalkaniai, o žiemą – šaltose patalpose. Tačiau tada, Direktoriau, nesėdėjai
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sudėjęs rankų ir neverkšlenai, o suradai išeitį – suorganizavai, kad pati
gimnazija apsirūpintų kuru žiemai. Malkos buvo ruošiamos Kalesninkų, Punios ir Sudvajų miškuose. Miškui kirsti buvo taikomas stovyklos
režimas, daugelis stebėjosi, kad stovyklai vadovavo pats direktorius
Stasys Barzdukas. Savo noru prisiimdamas didžiulę atsakomybę, tapai pareigingumo pavyzdžiu ir mokytojams, ir mokiniams. Tuo metu
mokytojai irgi sunkiai vertėsi, iš atlyginimų sunkiai pragyvendavo,
tvyrojo tremties baimė. Tačiau Tavo vadovaujama gimnazijos bendruomenė dirbo darniai, neskaičiuodama viršvalandžių.
Gerbiamasis Direktoriau, tikriausiai niekad nepamiršai 1944 m.
vasaros, kai, ilgai svarstęs, su žmona ir trimis mažamečiais vaikais
palikai Lietuvą. Jeigu būtum neišvykęs, tikriausiai, kaip kiti šeimos
nariai (tėvas, broliai Vacius bei Juozas ir sesuo Petrutė), būtum atsidūręs Sibire. Ne. Tremtis Tau būtų per maža bausmė. Už pasiaukojamą
darbą, tautiškumo puoselėjimą grėsė lagerių Golgota. Tu tai puikiai
suvokei ir, kaip tūkstančiai Lietuvos inteligentų, pats save nubaudei
emigracija.
Šią vasarą sukanka 75-eri metai, kai Tu, palikdamas Lietuvą, suklupai ant žemės ir ją pabučiavai, vildamasis greitai sugrįžti. Deja...
Per tuos dešimtmečius pasikeitė kelios mokytojų ir mokinių kartos, plėtėsi Alytus, daugėjo ugdymo įstaigų. Svarbiausia, kad Lietuva
nusimetė sovietinį rūbą ir vėl tapo laisva, nepriklausoma valstybe.
2018–2019 mokslo metais Alytuje veikia 13 ikimokyklinio ugdymo įstaigų, dvi mokyklos-darželiai, dvi pradinės mokyklos, trys
pagrindinės mokyklos, penkios progimnazijos, keturios gimnazijos,
suaugusiųjų ir jaunimo mokykla, dvi neformaliojo ugdymo įstaigos ir
jaunimo centras.
Gerbiamasis Direktoriau, tais įsimintinais metais, kai palikai Lietuvą, Alytaus gimnazija buvo reformuota į dvi gimnazijas: 1-ąją berniukų ir 2-ąją mergaičių. Vėliau pavadinimai buvo ne kartą keičiami.
Šiuo metu 2-oji mergaičių gimnazija yra tapusi Adolfo RamanauskoVanago gimnazija (nuo 2010 m.) ir įkurta prie parko, Tau žinomos
pradinės mokyklos (1933 m.) patalpose, bet priestatai labai pakeitė
buvusį vaizdą.
1-oji berniukų gimnazija – Dzūkijos pagrindinė mokykla, įkurta
Dainavos mikrorajone, naujame pastate, prie kurio, daugėjant mokinių, buvo pristatyti priestatai.
Šių dviejų ugdymo įstaigų egzistavimo pradžia siejama su pirmąja gimnazija ir ruošiamasi paminėti jų įkūrimo šimtmetį.
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Jotvingių (2000), Šv. Benedikto (2006) ir Putinų (2010) gimnazijos kuria savas tradicijas, nes pirmoji Alytaus gimnazija joms jau
tolimas aidas.
Per keletą dešimtmečių įvyko visokiausių pasikeitimų. Šiandien
visos Alytaus ugdymo įstaigos gražios, su turtingais kabinetais, ten
gausu įvairiausių vaizdinių priemonių, beveik kiekvienoje veikia kompiuterių klasės, bibliotekos, sporto salės. Mokyklose įkurtos modernios valgyklos, mokiniai ir mokytojai gali pasirinkti pietus iš kelių
patiekalų. Tačiau retkarčiais koridoriuje galima pamatyti prakąstą ir
numestą bandelę ar išgirsti neskaniu maistu besiskundžiančius mokinius.
Tada man atminty iškyla Tavo mokinių pasakojimai, kaip, norėdami nusipirkti duonos, labai anksti keldavosi, dažnai nualpdavo stovėdami eilėse, o duonos visiems neužtekdavo.
Tebėra buvusios Alytaus pirmosios gimnazijos pastatas, kurį
vėliau mokiniai pagarbiai vadino Žaliąja mokykla. Dabar joje veikia
Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialas.
Miesto sode kasmet, kaip kadaise, pražysta rožės, gerokai ūgtelėjo pušys. Ir dabar čia yra miestelėnų mėgstama vieta, dažnokai pertraukų metu atbėga gimnazistai...
2018 m. gruodį pradėjo streikuoti Lietuvos mokytojai, tarp jų
buvo ir Alytaus gimnazijų mokytojų, streikas tęsėsi keletą savaičių.
Pagrindinis reikalavimas – pakelti atlyginimus.
Dažnai pagalvoju, kaip visa tai įvertintum, gerbiamasis Direktoriau?
Ne vienas šiuolaikinis mokytojas ar mokinys pasakytų, kad, kaip
lietuvių kalbos mokytojo ir Direktoriaus, darbas Alytaus gimnazijoje – tarsi graži pasaka. Aš atsakyčiau, kad ši pamokanti pasaka vyko
realiame gyvenime, ją man papasakojo Tavo buvę mokiniai ir bendradarbiai. Deja, jie irgi jau iškeliavę į Amžinybę.
Todėl praeidama pro Žaliąją mokyklą susimąstau apie Tavo, Direktoriau, ir Tavo mokinių likimus. Kai čia skambėjo Tavo žodžiai ir
gimnazistų juokas, aš dar nebuvau gimusi. Tačiau iš nuoširdžių auklėtinių pasakojimų susikūriau idealaus Pedagogo portretą, kuris tapo
man pavyzdžiu, kai stengiausi suvokti pedagogikos paslaptis. Ar pavyko? Atsakys laikas.
Mokytojavimas, mokykla, Lietuva – tai pagrindinės temos, kurios
Tau rūpėjo visą gyvenimą. Nenurimai ir būdamas už Atlanto – buvai
didysis lietuvybės puoselėtojas išeivijoje. Gal ten Tavo darbai sulauks
tinkamo įvertinimo.
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Keičiasi žmonės, keičiasi įvykiai. Tegul Viešpats Tau dovanoja
rojaus grožį ir ramybę, kurios užsitarnavai žemėje, dirbdamas kilnų
švietimo darbą ir stengdamasis dėl lietuvybės. Atsisveikinu su viltimi,
tikėdamasi susitikti Amžinybėje.
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PALAIMINTojo JURGIo MATULAIčio
ir LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
ŠIMTMEčio plaketės
Artėjant Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečiui, 2011 m. su
UAB „Žinių fondo“ vadovu K. Bačkevičiumi svarstėme bendros veiklos planus. Būdamas Lietuvos banko pinigų projektavimo ir gamybos
komisijos nariu, bendravau su meno žmonėmis, kuriančiais lietuviškas monetas. Taip pat su Lietuvos monetų kalyklos darbuotojais, gaminančiais aukščiausios proof kokybės kolekcines, lietuvišką kultūrą
pasaulyje gražiai reprezentuojančias monetas. Lietuvos monetų kalykla kaip uždaroji akcinė bendrovė be pagrindinės veiklos – lietuviškų
apyvartinių ir proginių monetų kalimo – vykdo ir kitų valstybių, taip
pat privačių asmenų užsakymus.
Taip gimė idėja Lietuvos Nepriklausomybės 100-mečiui sukurti
medalius, įamžinančius Lietuvos Nepriklausomybei ypatingai nusipelniusių asmenybių atminimą. Besvarstant buvo nutarta vykdyti LIETUVOS KŪRĖJŲ projektą, kurį sudarytų tam tikras kiekis skirtingų
metalų ir dydžių plakečių, tarp jų proof kokybės aukso ir sidabro,
gaminant jas Lietuvos monetų kalykloje. Pasiskirsčius pareigomis,
plakečių idėjų planas, užsakymai kalyklai, skulptoriaus darbų grafiko
derinimas teko kolegai, tuo tarpu šių eilučių autorius rūpinosi programos koncepcija, plakečių turinio konkretizavimu, skulptoriaus konsultavimu, informacinių leidinukų kūrimu.
Pirminiu sumanymu programa turėjo būti pradėta trijų Lietuvos
šviesuolių iš Suvalkijos, bene labiausiai nusipelniusių Lietuvos Nepriklausomybei: dr. Jono Basanavičiaus, padėjusio Lietuvos valstybingumo pamatus, Vinco Kudirkos – Lietuvos valstybės tautiškumo idėjos
įtvirtintojo bei Lietuvos himno autoriaus ir Jono Jablonskio – lietuvių
bendrinės kalbos kūrėjo plakete.
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Palaimintojo Jurgio Matulaičio plaketė. 2012 m. Skulptorius Giedrius Paulauskis.
Vilnius, UAB Lietuvos monetų kalykla; sidabras

Palaimintojo Jurgio Matulaičio plaketės informacinis leidinukas.
Autorius S. Sajauskas

Netrukus visgi nusprendėme sumanymą pakeisti ir pirmosios
plaketės emisiją skirti Palaimintajam Jurgiui Matulaičiui, artėjant Jo
beatifikacijos 25-mečiui. Kaip žinia, Popiežius Jonas Paulius II arki-
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vyskupą Jurgį Matulaitį palaimintuoju paskelbė Romoje 1987 m. liepos
27 d. Taip norėjome atkreipti dėmesį
į Vilniaus vyskupo Jurgio Matulaičio
(1918–1925) ir Lietuvos Katalikų Bažnyčios reikšmę valstybės istorijoje.
Plaketės averse pavaizduotas
Palaimintojo Jurgio Matulaičio atvaizdas, sukurtas pagal dail. Vytauto Ciplijausko paveikslą, esantį
Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo
bažnyčios altoriuje virš Palaimintojo
arkivyskupo karsto. Averso kairėje –

Popiežiaus Pranciškaus palaiminimas. 2014 m. vasario 7 d.

įrašas: PALAIMINTASIS JURGIS MATULAITIS. Apačioje juostoje –
1918 LIETUVOS KŪRĖJAI 2018.
Plaketės reverse – arkivyskupo Jurgio Matulaičio herbas su jo
moto: VINCE MALVM IN BONO (nugalėk blogį gerumu); juostoje
– beatifikacijos ir jubiliejaus metai: 1987 BEATIFIKACIJA 25 bei plaketės nukalimo metai 2012.

PALAIMINTojo J. MATULAIčio ir LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠIMTMEčio plaketės

271

Lietuvos kūrėjų iš Suvalkijos,
šviesuolių Jono Basanavičiaus,
Vinco Kudirkos ir Jono Jablonskio plaketė (skulpt. Giedrius
Paulauskis, sidabras) ir informacinis leidinukas (S. Sajauskas).
2012 m.

Kitais, 2013 metais, grąžinta „skola“ Marijampolės krašto Lietuvos kūrėjams, medaliais baigusiems Marijampolės gimnaziją
(1922 m. pavadintą Rygiškių Jono gimnazija), nukalant tokių pat formatų plakečių seriją, skirtą dr. Jonui Basanavičiui, Vincui Kudirkai ir
Jonui Jablonskiui. Plakečių averse pavaizduoti šių Lietuvos Šviesuolių
portretai, apačioje juostoje – 1918 LIETUVOS KŪRĖJAI
ŠVIESUOLIAI 2018, reverse – Marijampolės herbas Šv. Jurgis, apačioje
juostoje – MARIJAMPOLĖ.
Lietuvos kūrėjų plakečių programoje be minėtų Asmenybių buvo
nukaltos taip pat plaketės, skirtos Lietuvos didvyriams ir šviesuoliams,
kurių gyvenimas susijęs su ypatingais istoriniais įvykiais, turėjusiais
reikšmingos įtakos Lietuvos valstybės atsiradimui, nepriklausomybei,
kultūrai, sportui, atminti. Tai Žemaičių vyskupui Motiejui Valančiui,
kovojusiam prieš Rusijos caro priespaudą, uždraudžiant lietuvių kalbą ir raštą, sukūrusiam Knygnešių sąjūdį, daraktorių švietimo sistemą,
blaivinant ir žadinant tautinį atgimimą; Lietuvos nacionaliniams didvyriams lakūnams kapitonui Steponui Dariui ir Stasiui Girėnui, 1933 m.
„Lituanikos“ lėktuvu įveikusiems Atlantą; Lietuvos prezidentams Antanui Smetonai, Aleksandrui Stulginskiui ir Kaziui Griniui; kunigų seminarijos rektoriui poetui, prelatui Jonui Mačiuliui-Maironiui, Lietuvos
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Lietuvos kūrėjų iš Kalvarijos Petro Klimo, prelato Mykolo Jeronimo
Krupavičiaus ir knygnešio Juozo Kanclerio plaketė (skulpt. G. Paulauskis,
sidabras) ir informacinis leidinukas (S. Sajauskas). 2013 m.

kariuomenės vyriausiajam vadui generolui Silvestrui Žukauskui; Lietuvos olimpinio sąjūdžio iniciatoriams ir Lietuvos sporto lygos įkūrėjams
generolui Jonui Jurgiui Bulotai, daugkartiniam Lietuvos čempionui Steponui Garbačiauskui ir Lietuvos sporto lygos vadovui bei Kauno kultūros rūmų direktoriui gydytojui dr. Antanui Jurgelioniui.
Lietuvos kūrėjų programa baigta 2018 m., nukalant išskirtinio dydžio sidabro plaketę, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečiui,
kurios averse pavaizduota Lietuvos Taryba (pagal Aleksandros Jurašaitytės fotografiją), reverse – 1918 m. Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Aktas, 2017 m. kovo 29 d. atrastas VDU prof. Liudo
Mažylio Vokietijos užsienio reikalų ministerijos Politiniame archyve,
Signatarų namai Vilniuje ir Lietuvos herbas Vytis.
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Plaketė, skirta Lietuvos Tarybai, 1918 m. vasario 16 d. priėmusiai Lietuvos
Nepriklausomybės Aktą. UAB Lietuvos monetų kalykla. Skulptorius Giedrius
Paulauskis, sidabras, 2018 m.

Lit e rat ū r a
1.
2.
3.
4.

Sajauskas, S. 2011. Marijampolė. Iš praeities į dabartį. Kaunas: Naujasis
lankas.
Sajauskas, S. 2013. Marijampolė. Palaimintasis Jurgis Matulaitis. Kaunas:
Naujasis lankas.
Sajauskas, S. 2013. Kalvarija. Iš praeities į dabartį. Kaunas: Naujasis lankas.
Sajauskas, S. 2017. Lito istorija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos
centras.
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VYSKUPO ANTANO BARANAUSKO
SKULPTŪRAI SEINUOSE DVIDEŠIMT METŲ
1999 m. lapkričio 28 d. Seinuose netoli Katedros buvo atidengtas skulptoriaus Gedimino Jokūbonio sukurtas paminklas vyskupui
ir poetui Antanui Baranauskui. Jo pašventinimo ir atidengimo iškilmėse dalyvavo vyskupas Paulius Baltakis, Vilkaviškio vyskupas Juozas Žemaitis, Elko vyskupas Vojciechas (Wojciech) Ziemba, Lietuvos
Seimo pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis, Ministras Pirmininkas
Andrius Kubilius, Lenkijos Seimo vicepirmininkas Janas Krol, abiejų
šalių ambasadoriai ir daugybė žmonių, vietinių lietuvių ir atvykusių iš
Lietuvos.
Paminklo vyskupui A. Baranauskui pastatymo Seinuose idėja
gimė dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą. Darbas nebuvo lengvas. Lenkams jėga užėmus Seinus, ta idėja, atrodė, galutinai žlugo. Pokario
metais taip pat vietinių lietuvių veikla Suvalkų krašte buvo varžoma,
nuolat prižiūrima, sekama. Susisiekimas su okupuota Lietuva paprastai ribojosi privačiais kontaktais. Po 1989 metų, Lietuvoje ir Lenkijoje keičiantis politinei situacijai, mes, vietiniai lietuviai, su džiaugsmu
sutikome brėkštantį Lietuvos Atgimimą. Pamažėl mezgėsi Lietuvos ir
Lenkijos kultūriniai-politiniai ryšiai. Buvo pasirašyta Draugiškų santykių ir gero kaimyninio bendradarbiavimo sutartis (1994 m.)
Mes, Lenkijoje gyvenantys lietuviai, norėjome pasinaudoti ta palankia politine situacija ir siekėme pagerinti ne vien savo apgailėtiną
kultūrinę padėtį, bet ir prisidėti prie abiejų tautų suartėjimo proceso.
Mums atrodė, kad šiam tikslui geriausia plotmė – kultūros sritis. Manėme, kad tam geriausia tiks viešas vyskupo Antano Baranausko pagerbimas Seinuose, kur jis skatino lietuvybę, kartu skleisdamas katalikų lietuvių ir lenkų solidarumo vertybę kaip priešnuodį rusifikacijai.
Buvome įsitikinę, kad geresnio žingsnio, supratingesnio sugyvenimo
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tarp lietuvių ir lenkų šiame jėga nuo Lietuvos atskirtame krašte ir būti
negali. Taip mums regėjosi…
Sukrutome kas Varšuvoje, kas Seinuose bei Punske ir net emigracijoje. Aš, numatydamas, kad projekto įgyvendinimas sulauks vis
dar liguistai į lietuvių kaimynystę reaguojančių vietinių lenkų pasipriešinimo tiek iš administracijos, tiek iš dvasininkų pusės, susitaręs
su mūsų vietinių organizacijų veikėjais ir apsiginklavęs visuomeninio
komiteto Antano Baranausko paminklui statyti vadovo titulu, pradėjau zondavimo ir idėjos bičiulių telkimo darbą Varšuvoje bei Vilniuje. Mūsų optimizmas buvo begalinis, pradėjome nuo nulio, gal tik
su pasitikėjimu, kad idėja puiki ir rėmėjų netruks. Taip ir buvo. Tuo
pamatiniu rėmėju ir bendros idėjos įgyvendintoju tapo naujam gyvenimui pabudusi Lietuva, tiksliau tariant, jos kultūrinis ir politinis elitas. Tereikėjo jį informuoti, įtikinti ir viskam atsirasdavo supratimas,
sprendimai ir parama. Lietuvos vadovai – tiek Vytautas Landsbergis,
tiek Algirdas Brazauskas – šiuo reikalu mus visokeriopai palaikė, nes
galiausia Lietuvai teko finalizuoti šį Seinuose smarkiai politizuotą kultūrinį sumanymą.
Varšuvoje buvo kur kas paprasčiau, nes šiuo klausimu bendravau
su supratingais ir įtakingais žmonėmis. Paminėsiu kelis iš jų: Lenkijos kultūros viceministras Michalas Jagiello (Michał Jagiełło) – juokaudavau, kad jam privalu „atstovėti“ už karalių Jogailą, tuometinis
Lenkijos Seimo narys Jacekas Kuronis (Jacek Kuroń) bei tuometinis
UNESCO Lenkijos padalinio pirmininkas ir Liublino universiteto profesorius Ježi Kločovski (Jerzy Kłoczowski). Jie padėjo stringančią (dėl
nacionalistiniu pagrindu vykdomo boikoto) paminklo Baranauskui
Seinuose statymo idėją populiarizuoti ir valstybiniu lygiu kryptingai
keisti vietos administracijos ir kartu Elko vyskupo poziciją. Išvydome
vis didėjantį vietos valdžių sukalbamumą – tai tiesioginis pozityvios
šių bei Lietuvos valstybės veiksnių įtakos rezultatas.
Vilniuje dr. Juozas Tumelis man patarė kreiptis į vieną geriausių tuometinių skulptorių prof. Gediminą Jokūbonį ir nebijoti jo Lenininės premijos. Žinoma, profesorių teko ilgai įtikinėti, pateikti stiprių argumentų, kai mūsų statybos komiteto kasoje švilpė vėjai, kai
nebuvo gautas leidimas nei statybai, nei rinkliavai. Paveikiausias
argumentas, regis, buvo mano pokalbio su prof. Vytautu Landsbergiu metu jo išsakyta išvada: „veikite, padėsime“. Matyt, skulptoriui
pati idėja patiko. Jis pasikliovė ne tiek mano idealistiniais argumentais, kiek Algirdu Brazausku ir kitais. Be to, jis pats buvo pradėjęs
mokslus Dvasinėje seminarijoje. Žinoma, su įvairiomis problemomis
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susidūriau ir pačioje Lietuvoje. Biurokratinis, ypač Kultūros ministerijos,
aparatas nerodė iniciatyvos projekto vykdymui ar dėl įpročio žvalgytis
į „stogus“ ar nepasitikėdamas idėjos įgyvendinimo galimybe.
Reikalai sparčiai pajudėjo į priekį,
kai projektas buvo pavestas Tautinių mažumų ir išeivijos departamentui, kurio sumanusis vadovas Remigijus Motuzas šią
idėją finalizavo. Profesoriui Jokūboniui ir
mūsų komitetui tikra atspara ir pagalba
buvo tuometinis LR konsulas Seinuose,
Nepriklausomybės Akto Signataras Vidmantas Povilionis. Lietuvoje šios idėjos
entuziastų netrūko. Vieni iš jų – broliai
Saulius ir Arvydas Šalteniai, save kildinantys iš Baranauskų giminės. Tačiau
veikti, paramą telkti reikėjo atsižvelgiant
į visas tarpvalstybinių santykių taisykles,
kurių mes visi šiuo reikalu griežtai laikėmės.
Vysk. A. Baranausko paminklo projektas.
Toliau trumpai bus paminėta, kaip
Autorius prof. Gediminas Jokūbonis
klostėsi reikalai dėl paminklo statybos
Seinų mieste čia, vietoje, mat šios didingos idėjos vykdymo ir poveikio
procesas dar laukia išsamios monografijos, nes tai svarbus epizodas
mūsų santykiuose su lenkais ir Lenkija, kartu parodo ir mūsų vietą
Lietuvos politikoje.
1993 metų pradžioje Lenkijos lietuvių draugijos valdyba kreipėsi į Seinų miesto valdžią su prašymu išduoti leidimą Antanui Baranauskui skirto paminklo statybai. Buvo sukurtas paminklo statybos
komitetas. Tada prasidėjo diskusijos, kuriose aiškiai buvo įžvelgiama
valdžios demagogija. Pradėta aiškinti, kad vyskupas A. Baranauskas
„buvęs caro valdžios statytinis“, kad paminklo pastatymas prieštarautų valstybės interesams ir t. t. Leidimas statyti paminklą negautas.
Po kiek laiko į valdžią vėl buvo kreiptasi su tuo pačiu prašymu. Šį
kartą valdžia pasirodė kiek sukalbamesnė, tik siūlė paminklą statyti
kuo toliau nuo bažnyčios ir miesto centro, priemiesčio šabakštynuose.
Mes su tuo nesutikome. Nepalanki vietos spaudos pozicija aštrino padėtį, tolino susitarimą. Teko padirbėti anksčiau minėtiems asmenims
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iš Varšuvos, idėją populiarinti Seinų
administracijos vadovams. Galų gale
1998 metais paminklo statybos klausimą perėmė susikūrusi Lietuvos ir
Lenkijos parlamentų asamblėja. Buvo
sutarta su vietos civiline ir bažnyčios
valdžia, kad paminklas turėtų stovėti
šalia Seinų katedros. Žemės sklypą
sutiko parduoti Seinų parapijos klebonas. Aplinką įsipareigojo sutvarkyti
Seinų miesto valdžia, o paties paminklo gamybos išlaidas padengė Lietuva. Tai gražiai skambančios frazės.
Tačiau iki paskutiniųjų reikėjo budėti,
kad, nepaisant susitarimų, paminklas
neatsidurtų „Lietuvių namų“ kiemelyje, atitolintas nuo Seinų gyventojų ir lankytojų akių. Taip pat reikėjo
sergėti, kad užrašas ant paminklo atitiktų paminklo iniciatorių dvasią. Mes
elgėmės garbingai ir kultūringai. Vis
tik katalikiška lenkų bendruomenė neVysk. A. Baranausko paminklas Seinuose
sutiko, kad bent viena gatvė Seinuose
būtų susieta su iškiliausia čia apaštalavusia ir kūrusia savo kaimynų
lietuvių asmenybe Antanu Baranausku.
Vis dėlto Antano Baranausko paminklas suteikia Seinų miestui ir
Katedrai, šalia kurios jis iškilo, šviesos ir tikėjimo, kad išmintis laimi
prieš tuštybę.
Šiame straipsnyje publikuojami laiškai, susiję su šios gražios idėjos įgyvendinimo sudėtingomis aplinkybėmis. Lai jie paskatina kitus
šio nelengvo proceso dalyvius imtis detalizuoto įvykių įamžinimo, sukuriant pradmenis išsamiai vyskupo Baranausko monografijai, atspindinčiai, be kita ko, Jo įtaką mūsų kaimyniniams santykiams.
Naudodamasis proga noriu padėkoti daugeliui žinomų asmenybių, taip pat bendradarbiams vienoje ir kitoje valstybėje už supratimą,
paramą idėjai įgyvendinti, ir ypač savo krašto žmonėms, artimiesiems
ir visai nepažįstamiems asmenims, kurie palaikė paminklo statybos
idėją, padeda gėlių prie mums brangaus vyskupo paminklo įvairių
švenčių progomis ar be progos, tokiu būdu liudydami savo ryšį su
aukščiausiomis vertybėmis.
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Vilnius, 1992.I.29
Didžiai gerbiamas p. Makauskai,
Apsidžiaugiau gavęs Jūsų laišką. Dėkoju Jums už šventinius ir
naujametinius sveikinimus ir linkėjimus. Linkiu Jums taipogi gerų ir
laimingų metų, sėkmės darbuose ir geros sveikatos.
Malonu, kad paminklo Antanui Baranauskui idėja neišblėso. Jau
buvau pradėjęs visaip galvoti šiuo permainingu laikotarpiu. Tačiau
natūralu, kad su tokiu darbu nesusidūrusiems darbuotojams Seinuose
nebuvo aišku, nuo ko pradėti.
Labai sveikintinas Jūsų rūpestis ir pastangos surasti šiam darbui
solidžius užsakovus-rėmėjus, tuo labiau, jei tai galėtų būti įtraukta
į UNESCO planus. Tai laiduotų sklandžią paminklo statybos eigą.
Esu pasiryžęs atvykti tuo reikalu Lenkijon susitikti su Jumis ir
asmenimis, nuo kurių priklausytų paminklo statybos eiga. Svarbu visiems kartu aptarti ir nustatyti, kokios apimties ir pobūdžio paminklas
tiktų Seinams. Tai galima būtų padaryti tik susipažinus su vietos sąlygomis.
Dėkingas esu už Jūsų malonų kvietimą, tik, prisipažinsiu, kad neturiu supratimo, kaip šiuo metu be problemų būtų galima pasiekti Lenkiją? Gal tuo atveju teks prašyti mūsų kultūros instancijų pagalbos.
Lauksiu nuo Jūsų žinios, kada tam būtų patogiausias laikas.
Lieku dėkingas už Jūsų širdingą rūpestį ir pastangas.
Su pagarba
G. Jokūbonis
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Varšuva, 1992-02-05
Lietuvių Visuomeninės Kultūros Draugijos
Lietuvių šv. Kazimiero Draugijos 				
Įgaliotinis Varšuvoje						
Bronius Makauskas 					
Prof. dr. Gediminui Jokūboniui
Gerbiamasis Profesoriau,
Maloniai kviečiame Jus, kaip Lenkijos lietuvių pasirinktą Antanui Baranauskui paminklui Seinuose sukurti Autorių, atvykti vasario
10 d. į Seinus (LR).
Apsilankymo tikslas yra susipažinti su vietos sąlygomis, pasitarti
dėl paminklo apimties ir pobūdžio.
Su pagarba
Bronius Makauskas
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vilnius, 1992. II.21
D. gerb. p. Makauskai,
Pagaliau apsilankiau Seinuose ir pamačiau sąlygas, kuriose turėtų
atsirasti paminklas Antanui Baranauskui. Tai davė daug peno apmąstymams, nors negaliu pasakyti, kad per tokį trumpą apsilankymą galėjau labai įsigilinti į aplinką.
Pasvarsčius, pirmiausia atrodo, kad paminklą reikėtų talpinti miškelio centre, kur nors netoli katedros. Statyti jį prie būsimo lietuvių
centro nebūtų prasmės, nes neaišku, koks dar bus tas centras, o be to
ten labai nedaug vietos pačiam pastatui ir aplinka nekokia.
Lieka senasis miestelio centras su gražiai virš jo iškylančia katedra, kur yra pagrindinė dvasinė ir pagrindinė trauka. Tik keistai susiformavęs tas miestelio centre nuo katedros žemyn nusidriekęs skveras.
Aukštai prie katedros geriausioje vietoje stovi šv. Agotos koplytėlė.
Žemiau, pagal pasakojimą, stovėję mūrinės krautuvės, kurių po karo
nebeliko, bet atsirado labai grubus svetimkūnis – gyvenamas namas su
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užeiga „The Best“ pavadintas. Šis statinys, nesiskaitydamas su aplinka savo forma ir paskirtimi, atrodo labai iššaukiančiai. Tai tikras šių
dienų dvasios materialumo pavyzdys. Didžiausias jo kenksmingumas
tas, kad užėmęs centrą, sudaro aplink save užnuodytą erdvę, nuo kurios norisi kuo labiau nutolti, tuo labiau su paminklu poetui – gamtos
dariniui.
Lieka dar vieta žemiausiose skvero vietose, jo smaigaly prie namo
fontano rentinio. Tik ši vieta jau daugiau įeina į bendrą miestelio erdvę
ir atitolusi nuo katedros, tačiau viena iš galimų vietų.
Toliau einant rotušės ir vyskupų namų link, erdvė nustoja intymumo ir darosi labai oficiali (prie to ten jau stovi kažkieno paminklas).
Optimaliausia paminklui vieta būtų prie pat katedros dešinėje
pusėje, prie įėjimo į šventorių. Čia aukščiausia skvero vieta, atvira
saulės apšviesta erdvė, artimas ryšys su katedra, tik vienas didžiulis
trūkumas, kad čia labai maža vietos – siauras šaligatvis ir negalima
toje vietoje uždaryti gatvės, nes ten turi būti pravažiavimas į buvusią
seminariją.
Dar viena vieta – šventorius, jo dešinė pusė. Tačiau ten vieta jau
užimta – stovi paminkliukas. Kairėje laisva, bet ten netinkamas paminklui apšvietimas.
Tai tokie mano samprotavimai apžvelgus esamą situaciją, tačiau
paminklo atsiradimą ir jo pobūdį lems dar ir daug kitokių faktorių.
Vienas iš jų – kokią vietą Baranauskui norės skirti Seinų visuomenė
(ne lietuviška), oficialioji valdžia. Ar sutiks jie, kad Baranausko paminklas būtų miestelio centre? Antra, kaip į tai pasižiūrės ir aukštoji
dvasiškija. Ar jie norės Baranauską matyti kaip vyskupą, ar ir kaip
poetą? (Bent neprieštaraus tam). Atrodo, susidarys nemažai problemų (išorinių). Viena svarbiausia vidinė problema, tai pats paminklo
sukūrimas – kokį Baranauską parodyti ir kokiomis priemonėmis jį parodyti. Tai didžiausias uždavinys.
Kadaise jaunystėje esu padaręs eskizą Baranausko paminklui. Ten
jį norėjau pavaizduoti jauną kaip „Anykščių šilelio“ autorių ir patį paminklą skyriau Anykščiams. Seinai gi visai kita vieta ir pats Baranauskas čia turi būti kitoks, tačiau kartu turi jis likti ir mūsų didysis poetas.
Manau, kad reikėtų daryti visą jo figūrą akmeny arba bronzoje.
Paminklas turėtų būti aiškus akcentas miestelio panoramoje. Seinuose
susitikau ir daugiausia ta tema kalbėjausi su p. Paransevičiumi. Pati
Šv. Kazimiero draugijos vadovybė išsireiškė, kad paminklas A. Baranauskui, tai ateities reikalas, o dabar svarbu kultūros centrą statyti.
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Susidarė įspūdis, kad vietos pajėgomis ir iniciatyva reikalas niekada
nepajudės iš vietos, o paminklą pastatyti nėra labai paprasta. Neužtenka tik norėti jį pastatyti, bet reikia dėti daug pastangų visą darbą
suorganizuojant. Todėl be jūsų iniciatyvos ir visų Lenkijos lietuvių pastangų to negalima bus atlikti. Norint įvykdyti sumanymą, dabar reikia konkrečių žmonių su labai aiškiu uždaviniu ir pradėti organizacinį
darbą. Kaip tai padaryti – jums užsikrauna nemažas rūpestis.
Man labai įdomu ir naudinga bus išgirsti jūsų nuomonę, paskaičius šiuos mano labai pabirus ir dar paviršutiniškus samprotavimus.
Savo ruožtu apsilankymas Seinuose man sudarė realų vaizdą ir dabar
galiu pradėti galvoti apie konkretų darbą.
Lauksiu jūsų nuomonės ir samprotavimų, kaip šį darbą galėtume
pajudinti iš pradinio taško.
Nuoširdžiai jūsų –
G. Jokūbonis
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vilnius, 1992.VI.25
Didžiai gerbiamas p. Makauskai ir Ponia,
Po mielos viešnagės Jūsų tėviškėje, Vilnių pasiekiau greitai ir laimingai.
Leiskite dar kartą padėkoti už svetingumą ir įspūdžius, kuriuos
patyriau pamatydamas nuostabų Jotvingių kraštą.
Šiandien akademijoje baigėsi diplominių darbų gynimas, todėl
dabar daugiausia būsiu kaime ir po truputį brandinsiu paminklo idėją.
Žadu iš ten nuvažiuoti į Uteną susitikti su p. Rapolu Šalteniu. Manau
jis papasakos daug įdomaus apie Antaną Baranauską.
Linkiu Jums puikių atostogų Nidoje.
Nuoširdžiai Jūsų
G. Jokūbonis
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Varšuva, 1992 rugpjūčio 25 d.
Lietuvos Respublikos Ambasada
Broniui Makauskui
Varšuva
Gerbiamas Broniau,
nuoširdžiai dėkoju už pasiūlymą būti „Vyskupo Antano Baranausko paminklo statybos Seinuose“ Garbės komiteto nariu ir su
džiaugsmu jį priimu. Pažadu, kad mano narystė neapsiribos vien tik
garbės naryste, ir prašau įtraukti mane į visus darbus, kur Jūs manysite esant reikalinga.
Su pagarba
Dainius Junevičius
Lietuvos ambasadorius Lenkijoje
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vilnius, 1992.IX.25
D. gerb. p. Makauskai,
Jau spėjo prabėgti ta pašėlusi savo karščiais kankinusi vasara. Jau
kuris laikas kaip mes esame sugrįžę į Vilnių ir pradedame įsijungti
į darbą.
Vasaros metu daug mąsčiau ir ruošiausi darbui prie Baranausko
paminklo.
Daug man davė apsilankymas pas p. Rapolą Šaltenį Utenoje. Tai
labai įdomus ir mielas savo mintimis besidalijantis žmogus. Jis mane
įvedė į Baranausko dvasios suvokimą. Teko lankytis ir Anykščiuose.
Daug galvojau ir svarsčiau, kaupiau sau įspūdžius.
Po visų šių vasarinių apmąstymų, užfiksavau savo mintis padarydamas paminklo eskizą. Tai labai paprasta stovinti poeto figūra. Jai
norisi priduoti kuo daugiau vidinės šilumos ir paprastumo. Manau,
kad joje kiekvienas turėtų surasti savo: kas poetą, kas dvasiškį ar vyskupą, nes paminklas stovės labai bendroje visiems aplinkoje. Jis turi
būti įdomus ir žiniomis ir praeitimi. Manau, kad jam tinkamiausia vie-
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ta šioje situacijoje – tai skvero gale, maždaug vietoje fontano. Figūra
turėtų būti monumentali ir iškalta iš granito, kad apvaldytų aplinką ir
turėtų svarumo. Šventorius, galbūt, savo aplinkos margumu neleistų
susikaupti paminklo monumentalumo.
Labai norėčiau šiuos pirmuosius darbus parodyti Jums ir išgirsti
Jūsų nuomonę, pasitarti dėl tolimesnio darbo.
Tvarkytini ir kiti su šiuo darbu susiję reikalai. Svarbiausia iš jų
pasas. Iš p. Paransevičiaus gavau pakvietimų blankus, bet vargas prie
sienos labai gąsdina. Jūs žadėjote šį klausimą išspręsti su mūsų ambasadoriumi p. Junevičium. Būtų nuostabu, kad visa tai susitvarkytų.
Antra, kai jau pradėjau konkretų paminklo projektavimą, noriu
paprašyti ir lėšų iš sukaupto fondo, tik dar kartą noriu paklausti, į ką
ir kokiu būdu galiu kreiptis.
Tikiuosi, kad maloniai praleidote vasarą. Būtų labai malonu Jus
pamatyti Vilniuje. Nuoširdžiausi linkėjimai poniai Živilei. Linkiu Jums
kuo geriausios sėkmės ir lauksiu žinios iš Jūsų.
Su gilia pagarba
G. Jokūbonis
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Punskas, 1992 spalio 21 d.
Lenkijos lietuvių veiklos rėmimo fondas
Gerbiamam
Kun. Putrimui
Vykdydamas 1992 m. spalio 20 d. bendro Fondo Tarybos ir Valdybos posėdžio nutarimą kviečiu į sekantį bendrą Fondo Tarybos ir
Valdybos posėdį, kuris įvyks 1992 m. lapkričio 1 d. 9.30 val. savivaldybės posėdžių salėje.
Posėdžio metu be kitų reikalų numatoma svarstyti:
1. Fondo valdybos pirmininko rinkimai.
2. Aptarimas problemų, susijusių su Antano Baranausko paminklo Seinuose statyba.
3. Kiti einamieji reikalai.
Su gilia pagarba
Romas Vitkauskas
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Punskas, 1992 spalio 21 d.
Lenkijos lietuvių veiklos rėmimo fondas
Gerbiamam Ponui
Broniui Makauskui
		
Vykdydamas 1992 m. spalio 20 d. bendro Fondo Tarybos ir Valdybos posėdžio nutarimą kviečiu į sekanti bendrą Fondo Tarybos ir
Valdybos posėdį, kuris įvyks 1992 m. lapkričio 1 d. 9.30 val. savivaldybės posėdžių salėje.
Posėdžio metu be kitų reikalų numatoma svarstyti:
1. Fondo valdybos pirmininko rinkimai.
2. Aptarimas problemų, susijusių su Antano Baranausko paminklo Seinuose statyba.
3. Kiti einamieji reikalai;
Su gilia pagarba
Romas Vitkauskas
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vilnius, 1992.XI.24
Didžiai gerbiamas p. Makauskai,
Apsidžiaugiau gavęs Jūsų laišką ir sunerimau, kad negalėjote atvykti į Vilnių dėl ligos. Turėjote operaciją. Ar ji buvo sudėtinga ir kaip
jūs šiuo metu jaučiatės?
Paskutiniuoju metu intensyviai dirbu prie paminklo Antanui Baranauskui. Jums esu jau trumpai apibendrinęs, prie kokio varianto esu
apsistojęs. Šiuo metu darau didesnį figūros modelį, kuriame ieškau
formos apibendrinimo, tinkamo granitui ir išraiškai, – išraiškos, kad
paminklą darytų dvasingą ir patrauklų.
Ačiū už atsiųstą situacijos planą, pagal kurį galiu galvoti apie paminklo dydį ir patalpinimą aikštėje. Tai padės paruošti savo samprotavimus architektui, su kuriuo teks bendradarbiauti.
Džiaugiuosi, kad jau sudarytas ir paminklo statybos komitetas.
Jaučiuosi jau pilnai įsitraukęs ir atlikęs dalį projektavimo darbo,
todėl jūsų painformuotas, kreipiausi per p. Gaidelionį į Lenkijos lietuvių fondą su pareiškimu dėl avanso, tik labai sunku šiuo metu tai
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išreikšti tokiu nepastoviu dalyku kaip mūsų pinigai. Paprašiau 150 000
talonų, kas sudarytų apie 500 dolerių šiandien (bet ne rytoj). Atsakymo dar neturiu.
Jūs norite vaizdinės medžiagos publikacijai. Tačiau norisi, kad
projektas būtų kuo daugiau išbaigtas ir nors iš principo, žodiniai būtų
suderintas su Seinų valdžia ir būtų skirta konkreti vieta jo statybai.
Manau, kad sekančioje išvykoje į Seinus turėčiau ten nuvežti eskizinį paminklo maketą nedideliame mastelyje ir didesniojo figūros
(darbo) modelio fotografijas dėl suderinimo su komitetu ir instancijom. Tą medžiagą jau būtų galima paskelbti.
Žinoma, pirmiausia norėčiau visa tai parodyti pirmiausia Jums ir
aptarti su Jumis. Būtų idealu, kad galėtumėt atvykti į Vilnių, į mano
dirbtuvę.
Su išvykimu į Lenkiją susidaro didelė problema. Nuo lapkričio
pradžios į užsienį galima išvažiuoti tik su lietuviškais pasais, o tokio aš
dar neturiu. Pasą gauti eilės tvarka galima gal tik po metų. Dabar jie už
nemažą mokestį išduodami be eilės, bet ir ten susidariusi „gyva“ eilė
su grumtynėmis ir muštynėmis. Ir gavus pasą, per sieną pervažiuoti
gaunasi ta pati istorija, kaip kad ir buvo vasarą.
Šiuo reikalu kalbėjausi su p. Auguliu iš „Sanryšos“. Jis mano, kad
galima būtų paprašyti mūsų ambasadorių, p. Junevičių, jog jis suteiktų
man paminklo statybos laikotarpiui kultūros garbės atašė statusą. Tai
daroma, o diplomatinis pasas leistų operatyviai, bet kada pasiekti Seinus. Todėl drįstu paprašyti Jūsų dar kartą patrukdyti p. ambasadorių
šiuo klausimu.
Apie darbų eigą pasistengsiu Jus netrukus vėl painformuoti, atsiųsti vaizdinės medžiagos.
Tikiuosi, kad Jūsų sveikata po operacijos gera ir viskas susitvarkė
sėkmingai.
Nuoširdūs linkėjimai poniai Živilei.
Lauksiu žinios iš Jūsų
Su pagarba
G. Jokūbonis
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Vilnius, 1992.XII.18
Didžiai gerbiamas pone Makauskai,
Leiskite pasveikinti Jus, ponią Živilę ir Audrių su artėjančiomis
šv. Kalėdomis ir palinkėti daug laimės, sveikatos ir sėkmės darbuose
ateinančiais Naujaisiais metais.
Neseniai savo darbą drįsau parodyti pirmajam žiūrovui – poetui
Justinui Marcinkevičiui. Jis nedvejodamas atpažino Baranauską ir jam
patiko paminklo nuotrauka.
Tai man davė drąsos dirbti toliau. Dabar sprendžiu mastelio ir pastatymo vietos problemas. Neatmestinas variantas ir statyti paminklą
šventoriuje.
Metų pradžioje man būtinai reikėtų nuvykti į Seinus, kad galima
būtų viską konkretizuoti ir paruošti galutinį projektą, kurį galima būtų
publikuoti.
Lieka dar paso problema. Lenkijos lietuvių fondas dar nedavė atsakymo dėl prašyto avanso. Tuo reikalu prašiau susisiekti su p. Paransevičium. Kaip man seksis toliau painformuosiu.
Jūsų
G. Jokūbonis
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vilnius, 1993.II.28
Didžiai gerbiamas p. Makauskai,
Vasario 2 d. man paskambino iš Varšuvos gerb. mūsų ambasadorius p. Junevičius. Jis žadėjo padėti greičiau gauti pasą ir mėnesio gale
atvykti į Vilnių kartu su Jumis.
Labai apsidžiaugiau II.25 gavęs pasą ir mačiau televizijoje tarp
ambasadorių, prezidento inauguracijoje, p. Junevičių, tik nesulaukiau
Jūsų ir kol kas jo paties. Gal pirmadienį ambasadorius bus dar Vilniuje.
Per jį norėjau perduoti Jums konkretesnę paminklo projektavimo medžiagą, tačiau sėdau rašyti Jums laišką, nes norisi paminklo statybos
reikalus greičiau pastūmėti į priekį.
Prie laiško pridedu keletą darbinių nuotraukų ir noriu kai ką paaiškinti:
Paminklą siūlau statyti skverelyje dabartinio fontano vietoje. Paminklo aikštelė ir į ją subėgantys takai turėtų būti išgrįsti kieta danga
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(granito arba betono trinkelėmis). Paminklo pjedestalas turėtų būti
statomas tiesiog ant grindinio, be gazono. Taip lengviau paminklo
aplinkoje palaikyti švarą ir tvarką.
Maždaug ant 1 m aukščio pjedestalo stovėtų granitinė paminklo
figūra. Pjedestalas ir figūra turėtų būti iškalti iš vienodo granito ir nušlifuoti (kaip Maironio ar A. Mickevičiaus paminklų).
Pačios figūros (be pjedestalo) aukštis turėtų būti 360 cm (tai sėdinčios Maironio figūros aukštis), o bendras paminklo su pjedestalu
aukštis apie 460 cm (t. y. A. Mickevičiaus paminklo aukštis). Bendras
įspūdis, lyginant ir paminklo projektą su minėtaisiais – kad šis paminklas savo mase būtų mažesnis vienu ketvirtadaliu jų dydžio.
Šiuos mano siūlymus reikėtų sukonkretinti pasitikrinant vietoje,
o kita vertus, tai yra mano siūlymas architektui, kuris imsis šio paminklo pastatymo.
Pačios poeto vysk. A. Baranausko figūros sprendimo motyvus
esu jau Jums aprašęs. Manau, kad atsižvelgiant į vietos sąlygas, negalima į tolimą planą nukelti Jo kaip aukšto bažnyčios dignitoriaus
reikšmės. Visą dėmesį norisi sukaupti į vidinę nuotaiką ir ramų siluetą, kuris turėtų palankiai nuteikti žiūrovą ar praeivį. Iškaltos granite ir iššlifuotos skulptūros formos turėtų suteikti paminklui svaraus
solidumo įspūdį.
Šiuo metu be eskizinio ir maketinio figūrų variantų, jau padariau
ir darbinę modelio figūrą (M 1:2,7), pagal kurią jau galima didinti figūrą iki natūralaus jos projektinio dydžio – t. y. 3,60 m.
Šalia šio modelio darau ir atskirą objekto studiją masteliu 1:1. Esu
pasiruošęs paskutiniam darbo etapui – padaryti paminklinę figūrą natūralaus dydžio.
Pakol figūra bus daroma ir vėliau liejama iš gipso, reikėtų organizuoti jos iškalimą iš granito ir pirmiausia gauti reikalingą medžiagą.
Labai norėčiau Jums visa kas padaryta parodyti studijoje. Tai visai
kitas įspūdis negu šios nuotraukos. Jūs, kaip paminklo statybos iniciatorius turite pamatyti tai natūroje.
Atvykti savo projektinio pasiūlymo suderinti su Seinų administracija galiu bet kurią dieną, nes tam nebeturiu kliūčių. Manau, kad
tektų atvykti tokiu pat būdu kaip vasarą. Nuo sienos kas nors mane
paimtų ir nuvežtų į Seinus. Su savimi teturėčiau tik fotonuotraukas ir
maketą M 1:25 (tai 70x70 cm dydžio planšetas).
Neketinu to reikalo adidėlioti. Būkite malonus suderinti su p. Paransevičiumi, kada turėčiau ten atvykti ir žinoma, labai norėčiau, netgi būtina būtų, kad Jūs šiame paminklo suderinime dalyvautumėte.
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Mano pareiškimas dėl avanso iš Lenkijos lietuvių fondo tebėra
be eigos. Paskutiniame mano pokalbyje telefonu fondo pirmininkas
p. Kačinskas pasakė, kad jų fondas nutaręs A. Baranausko paminklo
statybai lėšas ne skirti, o skolinti paminklo statybos komitetui. Tą reikalą esąs pavedęs p. Gaidelioniui suderinti su p. Paransevičiumi.
Žodžiu, visur reikalai rūpina, kad greičiau susitiktumėme.
Nekantriai lauksiu Jūsų atsakymo.
Su geriausiais linkėjimais –
G. Jokūbonis
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vilnius, 1993.VI.02
Didžiai gerbiamas p. Makauskai,
Gegužės mėn. 16 d. aplankė mane p. S. Paransevičius su mūsų
ambasadoriumi p. D. Junevičiumi. Iš pokalbio su svečiais susidarė
įspūdis, kad Baranausko paminklo reikalai eina sunkiai. Tačiau, mano
manymu, tai tipiški sunkumai, su kuriais susiduriama tokiame reikale,
nes kai įsijungia vis daugiau asmenų jo sprendime, tuo sunkiau prieiti
prie galutinės nuomonės.
Po apsilankymo praeitų metų biržely Seinuose, intensyviai
ėmiausi darbo nieko nelaukdamas. Visus kitus darbus padėjęs į šalį,
visą laiką dirbau prie A. Baranausko paminklo projekto, kol padariau
Jums pateiktą modelį. Jūsų, p. Paransevičiaus, p. Junevičiaus ir kitų
pasisakymus laikau pritarimu šiam projektui, kas leidžia teigti, kad šis
paminklo kūrimo etapas jau baigtas.
Tolimesniam darbui labai svarbus lėšų klausimas. Didelis ačiū už
Jūsų asmeninę paramą ir per p. Paransevičių atsiųstus pinigus. Tai labai miela iš Jūsų pusės. Tie pinigai gauti iš Jūsų (iš viso 400 dolerių),
padengs technines šio darbo etapo reikmes – dirbtuvės, medžiagos,
meistrų patarnavimai ir kita.
Kada Seinuose kalbėjomės apie paminklo statybos kainą, tarėmės
orientuotis į pasaulinę ar mažiausia į Lenkijos kainą, nes mūsų pinigais
visiškai nieko negalima šiandien skaičiuoti.
Specialistų besiorientuojančių šiose kainose paskaičiavimu, toks
objektas gali kainuoti iki šimto tūkstančių JAV dolerių. Iš jų 30 % sudarytų mokesčiai. Skaitant kūrybinį ir išpildomąjį darbą santykiu 1:1,
gautųsi po 35000 dolerių. Toliau dalinant, 15 % sudarytų projektinė
dalis ir darbo modelis 15000 dol. ir pačios figūros padarymas masteliu
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1:1 20000 dol. Antrąją sumos dalį sudarytų iškalimas medžiagoje ir
pastatymas.
Kaip skaičiuosime mes šiandien išeidami iš savo padėties? Kokias
lėšas galima realiai sutelkti? Šiandien vadinkime tas lėšas lėšomis N.
Pagal etapo užbaigimą, šiandien man priklausytų gauti honorarą
už šio paties svarbiausio paminklo kūrimo tarpsnį – idėjinį ir plastinį
paminklo projektą ir jo konkretų darbo modelį, masteliu 1:3, t. y. 15 %
nuo mūsų menamos N sumos.
Kadangi jokios konkrečios sutarties neturime, o lėšų dydis dar
nežinomas, sutinku, kad man būtų išmokėtas avansas. Man lėšų gauti
būtina, nes toliau tęsti, kaip iki šiol dirbau, negaliu. Realybė lieka realybe ir su ja tenka skaitytis. Tad, dovanokite už raginimą. Kokia tai
būtų galima suma, reikėtų mums susitikus apsitarti.
Toliau galima būtų pradėti paminklo modelio darymą masteliu
1:1 (tam pradžiai reikėtų lėšų techniškiems darbams) ir kartu rūpintis
granitu, kad paruošus modelį, galima būtų pradėti jo kalimą iš granito.
Kol kas esant šiandieninei ekonominei padėčiai, daug ką dar galima būtų padaryti pigiau, tačiau viskas labai sparčiai artėja prie tikrųjų
kainų ir meistrai, atlikdami darbus, neturi jokių sentimentų.
Vietos paminklui parinkimas neturėtų kliudyti darbo eigos. Dažnai „vietos klausimas“ veikia kaip užslėptas stabdis. Darydamas šį
paminklo projektą galvojau ir apie miesto skverą, ir apie šventorių.
Dabar svarbiausia nustatyti optimalų figūros dydį ir tęsti darbą toliau, kartu sprendžiant vietos klausimą. „Palankaus momento“ galima
laukti be galo. Svarbu turėti pačią A. Baranausko skulptūrą, susikaupti prie jos realizavimo, turėti laiko ją tinkamai išbaigti, kad tikrai įsikūnytų sumanytoji idėja. Ne tiek svarbu, ar ji bus šen, ar ten pastatyta.
Kada ėmiausi darbo su Maironiu, jis neturėjo jokio paminklo statuso, niekas tam nedavė jokio oficialaus dokumento, o buvo pastatytas
kaip gatavas darbas. Galvoju, kad panašiai reikia daryti ir su Antanu
Baranausku. Kitaip galime įsisukti į amžiną ratą.
Su nekantrumu laukiu, kada galėsiu aptarti visus šiuos reikalus,
nustatyti galutinį figūros dydį ir susitikti su paminklo vietos reikalus
sprendžiančiais asmenimis. Ponas Junevičius kalbėjo apie birželio pradžią. Labai nesinorėtų šį reikalą nutęsti. Laikas bėga, o darbų dar daug.
Tad su nekantrumu laukiu iš Jūsų žinios. Tuo kartu atsisveikinsiu
linkėdamas Jums visokeriopos kloties Jums, Jūsų šeimai ir poniai Živilei.
Su pagarba
Ged. Jokūbonis
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Vilnius, 1993.VI.27
Didžiai gerbiamas p. Makauskai,
Mūsų pokalbis telefonu dėl blogo girdimumo nutrūko. Vėliau Jūsų
skambinant nebesulaukiau.
Šiuo metu mokslo metai Akademijoje jau baigėsi ir šiomis dienomis išvažiuoju į kaimą poilsio. Vilniuje būsiu retkarčiais su reikalais.
Baranausko klausimas mane labai sujaudino. Nedraugiškas lenkų
nusistatymas tiesiog prieštarauja deklaruojamiems siekiams.
Tikiuosi, mano laišką gavote, kuriame siūlau paminklą Baranauskui (pačią Jo figūrą) daryti paraleliai sprendžiant jo pastatymo vietos
klausimą, nes kitaip – pasaka be galo.
Honoraro problema tegul Jūsų nejaudina. Man visada svarbiausia
padaryti patį darbą, kurio ir dabar su užsidegimu ėmiausi. Susitarsim
išeidami iš realios padėties, o ne „pasaulinių“ kainų.
Manau, kad pribrendo būtinas reikalas mums susitikti prie paminklo projekto (juk Jūs jo natūroje dar nematėte) ir aptarti tolimesnį jo
likimą.
Prašau parašykite, kada galėtumėte atvykti. Telefonu šiuo metu
sunku bus mane užtikti, nebent paskambintumėte mūsų dukrai Eglei
(Tel. 650002). Ji su mumis palaikys ryšį ir mums praneš.
Geriausi linkėjimai Jūsų šeimai.
Su nekantrumu lauksiu Jūsų atsakymo.
Su pagarba Ged. Jokūbonis
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vilnius, 1993.XI.03
Didžiai gerbiamas p. Makauskai,
Po š. m. birželio mėn. 8 dienos Jūsų skambučio iš Varšuvos – visiška tyla...
Tą kartą girdimumas buvo taip blogas, kad tesupratau vieną – Seinų burmistras kategoriškai prieš paminklą ir Jus nugąsdino jo kaina.
Atrodo Jūsų skambučio nesulaukiau ir tuojau parašiau laišką prašydamas greitai atsakyti, bet neturiu nuo Jūsų žinios beveik pusę metų.
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Galvojau visaip. Pirmiausia apie Jūsų sveikatą ar kitus svarbius
gyvenimo atvejus.
Šiandien išdrįsau paskambinti ir pasiteirauti pas p. Junevičių.
Ačiū Dievui, sužinojau, kad nieko blogo nebuvo nutikę.
Tik kaipgi su Baranausku?
Aš jo ėmiausi su užsidegimu ir atidaviau Jam visus praeitus metus. Įdėtas kūrybinis darbas turi savo vertę ir jo negalima išmatuoti
pinigais. Tai ką paskaičiavo „specialistai“ pasaulinėmis kainomis, gal
ir turėjo Jus išgąsdinti, bet aš nelaikiau jų realiomis ir veikiau jas pateikiau kaip kontrastą palyginimui su tomis sąlygomis, kuriomis ėmiausi
Baranausko. Prie to esu pripratęs. Tokiomis sąlygomis kūriau ir Maironį, ir Mickevičių.
Ačiū Jums už asmeninę paramą, kurią gavau Seinuose ir per
p. Paransevičių (100 + 300 USD). Bet visgi...
Gal visa tai išsakydamas jau pasikartoju, bet ši visa istorija sukelia graudulį, kai dabar kasdieninėms pragyvenimo reikmėms trūksta
lėšų, o galvoji apie paminklą. Jau nuo praeito rudens veltui skambinėjau į Lenkijos lietuvių fondą prašydamas pažadėtos paramos...
Tad kaipgi su Baranausku?
Iš to nelemto telefoninio pokalbio dar nugirdau vieną Jūsų frazę:
„Kol kas dar Jo visai nelaidokim“.
Tad jeigu nelaidosim, tai realiai susitarkim, kiek vertas iki šiol padarytas mano darbas. Esu pasiryžęs ir toliau tęsti paminklo kūrimą iki
galo minimaliai galimomis sąlygomis.
Lietuvos visuomenė žino apie paminklo kūrimo nesėkmes, piktinasi ir jaudinasi lenkų pozicija. Neseniai „Europos Lietuvis“ (Nr. 39
spalio 2–3 d.) aprašė šią istoriją straipsnyje „Pavakarys Jokūbonių
dirbtuvėje“. Turiu daug pagelbėti nusiteikusių asmenų.
Nekantriai lauksiu iš Jūsų žinios,
Nuoširdžiausi linkėjimai šeimai
P. S.
Noriu paprašyti Jūsų, kad atsiųstumėt Seinų burmistro atsakymo
į paminklo statybos komiteto prašymą faksimilę.
G. J.
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/Versta iš lenkų kalbos/
Lenkijos lietuvių bendruomenė
Wspólnota Litwinów w Polsce
16-515 Punskas, Mickevičiaus g. 23
Suvalkų vaivadija
LLB/Nr 94-46/
1994-06-9
Jo Ekscelencijai
Ph. D. Wojciechui Ziembai
Elko vyskupui
19-300 Elkas
Kosciuszki g. 16
Ekscelencija,
Maloniai prašome Jūsų išreikšti savo nuomonę dėl mūsų Bendruomenės pateikto pasiūlymo statyti a. a. Vyskupui Antanui Baranauskui skirtą paminklą.
Šis reikalas labai užsitęsė. Atseit katalikų tikėjimo Seinų miesto
valdžia neskyrė vietos miesto centre šiam paminklui.
Tikimės, kad Jūs, Ekscelencija, atsižvelgdamas į ankstesnius mūsų pokalbius, sutiksite susitikti su paminklo autoriumi
prof. dr. G. Jokūboniu tam, kad susipažintumėte su projektu ir priimtumėte sprendimą, kuris leistų pradėti konkrečius paminklo statybos
darbų etapus.
Prasidėjo naujas lenkų ir lietuvių santykių etapas. Seinai tapo
Lietuvos konsulato būstine. Paminklas, skirtas abiem tautoms nusipelniusiam Vyskupui, būtų ryškus kelrodis tolesniame abiejų katalikiškų
kaimyninių šalių gyvenimo kelyje.
Su katalikišku atsidavimu.
Lenkijos lietuvių bendruomenės tarybos pirmininkas
Ph. D. Bronius Makauskas /parašas/
Žiniai:
p. Šarūnui Adomavičiui
Lietuvos Respublikos generaliniam konsului Varšuvoje
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/Versta iš lenkų kalbos/
1994 m. birželio 13 d.
Elko vyskupas						
19-300 Elkas
Kosciuškos g. 16
1303/94
Lenkijos lietuvių bendruomenė
A. Mickevičiaus g. 23
Punskas
Atsakydamas į š. m. birželio 9 d. (LLB/Nr. 94-46) raštą dėl paminklo, skirto Vyskupui Antanui Baranauskui, statybos Seinuose projekto, maloniai pranešu:
1. Jau buvau pakviestas į susitikimą su p. Jokūboniu – siūlomu
paminklo autoriumi – kuris neįvyko. Minėtas susitikimas turėjo įvykti
1993 m. birželio 16 d. 11 val. Kristaus Karaliaus bažnyčios Suvalkuose
klebonijoje. Į susitikimą atvykau, pakviečiau taip pat susitikime dalyvauti diecezinės bažnytinio meno komisijos narius. Deja, niekas iš Lietuvos į šį susitikimą neatvyko, ir ligi šiol negavome jokio paaiškinimo.
2. Manau, kad geras sprendimas šiam ir kitiems klausimams spręsti yra Lietuvos Respublikos konsulato Seinuose įsteigimas. Nepaisant
to, kad derybos su Seinų miesto valdžiomis užstrigo, Gerb. konsulas –
būdamas vietoje – turi daugiau galimybių sėkmingai pristatyti lietuvių
visuomenės problemas.
Pagarbiai
Wojciech Ziemba /parašas/
Elko Vyskupas
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/Versta iš lenkų kalbos/
1994-11-25
Elko Vyskupas						
l. dz. 2331/94
Gerbiamam ponui
B. Makauskui
LLB Tarybos pirmininkui
Varšuva
Atsakydamas į Jūsų raštą LLB/108-94/... dėl paminklo vysk. Baranauskui Seinuose, maloniai informuoju:
– minėto paminklo pastatymo Seinuose koncepcija turėtų būti nustatyta pasitarus su vietinėmis miesto valdžiomis;
– jeigu paminklo lokalizacija liestų bažnyčios valdomą teritoriją,
reiktų šią temą aptarti su vietiniu klebonu;
– kiekvienu atveju, ypač dėl paminklinio objekto, kuriuo yra povienuolinis ansamblis su Seinų bazilika kaimynystės, savo nuomonę
turi išreikšti vaivadijos Paminklų konservatorius.
Dabartiniame etape manau, kad būtų naudingas projektuojamo paminklo eskizas nurodant jo lokalizavimą, atliktas
prof. G. Jokūbonio ir persiųstas suinteresuotiems. Po pradinės projekto analizės, galima būtų vykdyti kitą etapą. Todėl manau, kad pirmame etape pakaks gerai paruošta dokumentacija, persiųsta atitinkamoms valdžioms korespondenciniu būdu.
Su gilia pagarba
Vysk. Wojciech Ziemba
Elko Vyskupas
/-parašas-/
Žiniai:
Seinų ŠPM parapijos klebonas
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Vilnius, 1994.XII.11
Didžiai gerbiamas ponas Makauskai,
Jau labai seniai sugrįžęs iš kaimo, kur šįmet su šeima prabuvau iki
rugsėjo vidurio, radau Jūsų desperatišką laišką, kuriame sielojatės dėl
Baranausko paminklo likimo.
Mane šią vasarą pamalonino Jo Ekscelencijos vyskupo Baltakio
vizitas, kuris mane surado trumpai parvažiavusį į Vilnių. Jis lankėsi
mano dirbtuvėje ir susipažino su paminklo projektu. Jis prisipažino
laukęs, kad Baranauskas būtų parodytas kaip vyskupas, ką Jis ir rado
mano projekte. Man buvo malonu, kad mūsų mintys sutapo. Kaip jau
esu Jums sakęs, reikia, kad ši poeto stovykla būtų brangi lietuviams
kaip didelio mūsų poeto įvaizdis ir taip pat gerbtina lenkams, bent jau
kaip aukšto Bažnyčios dignitoriaus – vyskupo įvaizdis, nes paminklas
tarp šių žmonių turės gyventi. Stengiausi šiam darbui suteikti kuo
daugiau vidinės šilumos ir patrauklumo visiems jį stebintiems.
Po susitikimo vyskupas Baltakis vyko į Elką, pas vyskupą. Grįžęs
vėl buvo Vilniuje ir perdavė man per kultūros ministerijos sekretorių,
p. Balčiūną, kad lauktumėm pakvietimo atvykti į Seinus, galutinai susitarti dėl paminklo lokalizacijos šventoriuje. Deja, tebelaukiu ir šiandien.
Jūsų laiškas patvirtino tas žinias ir nuteikė laukimui. O laukti esu
gana pripratęs. Išlaukti buvo visi paminklai, kuriuos teko anais laikais
statyti. Ir Maironis, ir Adomas Mickevičius, ir kiti. Laukta buvo tol,
kol pasitaikė momentas idėjai realizuoti.
Dabar norėtųsi įžiūrėti lietuvių-lenkų oficialiuose santykiuose
nors formalaus noro daryti kažką tokio pozityvaus. Žinoma, nemanau, kad nurimtų įvairūs apsisvaidymai, straipsnių rašymai ar kita,
kas vyksta pačiuose Seinuose ar Suvalkuose.
Belaukdamas, begalvodamas, apsilankiau Respublikos Prezidentūroje su konkrečiu pasiūlymu mums patiems imtis žingsnių pajudinti reikalą iš mirties taško. Parodyti, kad tai nėra tik Lenkijos lietuvių
troškimas, bet visų mūsų noras pagerbti didįjį mūsų poetą ir aukštą
dvasiškį Jo artėjančio jubiliejaus proga.
Artėja ir antras didelis jubiliejus, tai 200 metų nuo Adomo Mickevičiaus gimimo. Skaičiau pirmąsias mūsų spaudos publikacijas. Štai
viena jų eilutė: „Pats laikas balsiai klausti: kas mums yra A. Mickevičius. Mickevičius turėtų atsiverti iš to keisto laukimo būvio, panašiai,
kaip kažkada atsivėrė jo pranašauta lietuvių tauta. Būtų gėda, jei jo
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Tėvynė Lietuva, dabar šalčiau negu Lenkija pasitiktų šią 200-ąją sukaktį.“
Baranausko pagerbimo idėja taipogi sklando po Lietuvą Jo jubiliejaus renginiuose ryškai akcentuojamas paminklas, tikima, kad jis
bus pastatytas. Nesenai žurnalas „Santara“, dabar leidžiamas Lietuvoje dėjo A. Vienuolio prisiminimus apie kelionę į Seinus pas dėdę
vyskupą, pailiustruodamas paminklo projekto nuotrauką su prierašu:
„G. J. sukurtas paminklas Antanui Baranauskui tebelaukia kelionės
į Seinus“.
Ši laukimo terpė gal suaktyvins idėjos įgyvendinimą. Mano pasiūlymas aktyviai iš mūsų pusės prisidėti prie šio reikalo rado pritarimą.
Dabar planuojama vykti pas Elko vyskupą. Tai būtų ta pati kelionė,
ką planavote ir Jūs. Gal jau Jus ambasada informavo kaip tai įmanoma
padaryti. Aš vėl laukiu.
Artinasi jau Šv. Kalėdos, gal iki jų nieko nebus nuveikta ir neteks
pasimatyti, todėl leiskite pasveikinti Jus ir Jūsų šeimą su šventėmis,
palinkėti geresnių ateinančių metų, ir visų mūsų vilčių ir norų išsipildymo.
Su gilia pagarba
G. Jokūbonis
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Varšuva, 1994.12.12
Prof. Gediminas Jokūbonis
Vilnius
Gerbiamasis Profesoriau,
Prabėgo metai ir paminklo Baranauskui byla sugrįžo į išeities tašką. Vyskupas Ziemba du kartus prašomas vietos lietuvių susitikti vis
juos apsukdavo, o vėliau dar apkaltindavo neva anie neatvyko. Galop
paklausiau, ar vyskupas nori palaidoti savo konfratrui paminklo reikalą. Į tai gavau atsakymą /nuorašą prijungiu ir vertimą/, jog vyskupas
tuo tarpu nemato reikalo susitikti, siūlo kalbėtis su miesto valdžiomis
ar klebonu.
Naujas elementas – anksčiau vyskupas teigė, jog paminklo lokalizavimas šventoriuje nereikalauja pasauliečio paminklų konserva-
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toriaus sutikimo. Dabar jau vyskupas pastebi, kad toks sutikimas ir
pasauliečio būtinas. Reikia suprasti, kad bus bandoma žaisti į „gerą“
vyskupą ir „blogą“ paminklų konservatorių. Tiek to. Seminarijos paminklinis ansamblis netrukdo, tačiau vyskupui steigti ten lenkišką
šv. Kazimiero arba Jono Pauliaus II vardu gimnaziją – Polonijai iš rytų
ir vakarų! Taigi Seinuose, kur pakanka lenkams vienos gimnazijos, bus
steigiama antra emigracijos poreikiams tenkinti ir Seinų „lenkiškumą
atsidūrusį Litvinų pavojuje stiprinti“. Nepaisant to, kad tokie veiksmai
neleistini ir Lietuvos–Lenkijos sutarty užfiksuoti kaip draudžiami!
Bet kelio atgal nėra, p. Balčiūnas pasisako už paminklo lokalizavimą šventoriuje. Reikėtų tad, pagal vyskupo užgaidą, persiųsti paminklo projektą klebonui Kazimierz Gacki /prelatas/ arba su Juo susitikti
ir vietoje projektą įteikti.
Visais atvejais padės Konsulas p. Vidmantas Povilionis, atvežant
ir nuvežant pagal reikalą. Prašyčiau apie Jūsų poziciją informuoti ir
mane tel. 109281 Varšuvoje ar p. Paransevičių Punske. Vien Lietuvos
lėšomis nereiktų tenkintis, nes visuomenės telkimas šiam reikalui būtų
naudingas ir lėšų iš pašalies panaudojimas taip pat.
Konsulo tel. 162273; Seinų klebono adresas: Rev. Mons. Kazimierz
Gacki tel. 162141, Parafia Nawiedzenia NMP, 16-500 Sejny, Po1ska
Pagarbiai
B. Makauskas

298

Bronius Makauskas

/Versta iš lenkų kalbos/
Varšuva, 1994-12-12
LLB /120-94/						
Varšuva		
Ekscelencijai
Dr. Wojciechui Ziembai
Elko vyskupui
19-300 Elkas
Kosciuszki g. 16
Ekscelencija,
Nuoširdžiai dėkoju už Ekscelencijos laišką dėl tolesnių veiksmų, susijusių su Suvalkų krašto lietuvių bendruomenės valia, pastatyti Seinuose paminklą nusipelniusiam Katalikų Bažnyčios Sūnui,
a. a. vysk. Antanui Baranauskui.
Jūsų poziciją perdaviau suinteresuotiesiems. Žinau, kad Ekscelenciją aplankė projekto autorius. Jo susidomėjimas paminklo likimu
yra suprantamas, juolab, kad Lietuvoje šie reikalai sprendžiami ne taip
formaliai.
Norėčiau taip pat Ekscelencijai pranešti, kad š. m. gruodžio 3 d.
Punske įvyko Lenkijos lietuvių bendruomenės tarybos posėdis. Be
kitų klausimų, mūsų Tarybos nariai susitikimo metu akcentavo Seinų
ir Smalėnų parapijų sielovados problemą, susijusią su patarnavimu lietuvių tautinei mažumai jos gimtąja kalba. Ateinančių metų pradžioje
prašysime susitikimo su Seinų Dekanu, norėdami išsiaiškinti tokios
padėties priežastis ir kartu apsvarstyti, kaip pagerinti šią situaciją. Neslepiu, kad turėdami skaudžią patirtį, esame labai jautrūs bet kokiems
tokio pobūdžio signalams ir pasirengę patarti bei padėti, siekdami pašalinti esamus neatitikimus.
Šv. Kalėdos ir artėjantys Naujieji metai teatneša Ekscelencijai pasitenkinimą sielovados tarnyste. Prašau apimti savo nuolankia
globa Elko vyskupijos lietuvių tautybės tikinčiuosius. Tikiuosi, kad
a. a. Vyskupo, poeto paminklas, pastatytas šalia Seinų bazilikos, puoš
jos aplinką ir tarnaus abiem Tautoms bei padės geriau suprasti Dieviškąsias tiesas.
Su katalikišku atsidavimu
Bronius Makauskas
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Vilnius,1995.IV.10.
D. gerb. ponas Makauskai,
Gaila, kad paminklo A. Baranauskui reikalai tokie „spartūs“, kad
susirašinėjame tik didžiųjų švenčių proga.
Prieš Kalėdas nebesitikėjau nuvažiuoti pas Elko vyskupą tuo reikalu, ką laiške Jums apgailestavau, bet įvyko taip, kad Prezidentūroje
buvo gautas kvietimas gruodžio 15 atvykti į Elką. Nuvykome su prezidento padėjėju p. Matulioniu ir p. Gudaičiu. Konsulas su Jumis nebuvo
susisiekęs, bandėme Jums prisiskambinti, bet nepavyko.
Vyskupas Ziemba pasitiko mus su pietumis. Jam buvo perduotas
prezidento sveikinimas ir dovana (Vilniaus albumas). Buvau pristatytas kaip būsimas A. Baranausko paminklo ir A. Mickevičiaus paminklo autorius ir t. t.
Vyskupas labai šiltai atsiliepė apie šiuos mano darbus, – netgi
buvo beveik sužavėtas, tik galop išreiškė didelį savo susirūpinamą, kad
šis paminklas kartais nebūtų išniekintas tų (deja pasitaikančių žmonių), kurie nuplėšė konsulato iškabą ir padaro kitokių nemalonumų.
„Viskas būtų gerai ir aišku, jei A. Baranausko portretas butų tapyba“, – aiškino vyskupas. Tada matytųsi jo kepurėlės raudona spalva
ir niekas neapsiriktų. Tačiau skulptūra spalvos neturi ir čia iškyla pavojus. Todėl reikėtų Vyskupą pavaizduoti su mitra ir pastoralu, liturginiais rūbais.
Pastebėjote, kad aš rašydamas neįdėjau kai kurių vyskupo „nuoširdžių“ teiginių į kabutes, kaip ir rimtai pradėjau jam aiškinti, kad
labai gausi liturginė atributika labai suniveliuoja vaizduojamąsias asmenybes, o be to, tai šventųjų vyskupų vaizdavimo ypatybė. Pagaliau,
net paskutiniojo amžiaus šventieji kaip pav. šv. Jonas Bosko ar kiti,
vaizduojami paprastu dvasininko rūbu, be jokios pompastikos.
Šventasis Tėvas atsisakė tiaros, o vizito metu Lietuvoje nešiojo
paprastą baltą paltą. Bažnyčia prastina liturgijos puošnumą.
Į tai vyskupas man atsakė, kad šventiesiems dar uždedamas nimbas (aureolė) ir tuo jie išsiskiria iš kitų. O paprastus rūbus nešioja ir jis
pats (tiesa, jis mus pasitiko paprasta kunigo sutana, netgi be vyskupo
kryžiaus).
Toliau kalba pasuko į jo diecezijos pastoracinę veiklą ir būsimą
bendradarbiavimą su Vilkaviškio vyskupija. Suprask – causa finita.
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Pasijutau ne to atvykęs, kad išklausyčiau tokių naivių prieštaravimų, kurie maskavo tikrąjį tikslą – parodyti, kad jokiu būdu nebus
leista, kad Seinuose atsirastų paminklas Antanui Baranauskui.
Susivaldęs, „prie kavos“, grįžau prie kelionės tikslo, kalbėjau apie
paminklo ir sakralinės aplinkos santykį, nurodinėjau pavyzdžius. Vyskupas Ziemba lyg atlėgo, žinoma kiek leido etiketas.
Galop sutarėm, kad padarysiu paminklo lokalizacijos „škicus“,
o juos svarstys kurijos komisija, kurios vyskupas esąs tik vienas iš jos
narių... Be to, dar savo žodį turės tarti „konservatoriai“. Seinų klebonas pažadėjo duoti šventoriaus plano brėžinius.
Ir vėl prasidėjo laukimas, kuris taip puikiai užpildo laiką tarp
retų įvykių. Iki šiol jokių brėžinių iš klebono negavau. Šis vizitas nuteikė nemaloniai. Daug nesigyriau savo žygiais nei Seinuose, nei norėjau gadinti nuotaikos Jums. Tik ką buvau išsiuntęs Jums Kalėdinį
laišką.
Kovo 30 dieną vėl išsiruošiau į Seinus. Vykau kartu su architektu Vytautu Čekanakausku, su kuriuo seniai bendradarbiauju. Su juo
statėm kartu ir paminklą A. Mickevičiui. Paprašiau padėti ir prie Baranausko.
Jis susipažino su vieta. Patys išsimatavome kas reikia. Klebono
nesutikom, nes buvo išvykęs. Apžiūrėjom ir kultūros namų statybą.
Dabar, kai pastatas jau kyla, vieta visai kitaip atrodo. Arch. Čekanauskas pažadėjo išstudijuoti galimybę ten prikomponuoti paminklą, ypač
jei ten prasiplės sklypas ir užims gatvių kampą. Šis variantas irgi vertas dėmesio.
Padarysime paminklo lokalizacijos šventoriuje du variantus ir nusiųsim Elko vyskupui. Tai bus daugiau negu škicai su paaiškinamąja
medžiaga, kurios prašė vyskupas.
Gegužes mėnesį arch. Čekanauskas vyksta į Varšuvą, kur dalyvaus tarptautinėje konferencijoje „Archisacra 95“ darbe. Jos tema:
„Ženklas šiuolaikinėje sakralinėje erdvėje“.
Bus proga susitikti su lenkų kolegomis ir pasidalinti savo rūpesčiu. Konferencijos tema kaip tik ta.
Paskutiniuoju metu Lietuvoje pasirodo spaudoje straipsnių, kur
rūpinamasi, kad lenkai nenori leisti statyti paminklo A. Baranauskui.
Skaičiau „Aušroje“, kad nuncijus pasakęs, jog vyskupų vieta
katedroje, netgi ne šventoriuje. Pataria pastatyti biustą prie Jo kapo
bažnyčioje.
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Kas beliktų iš Baranausko, taip suvaryto į kampą? Tikiuosi, kad
rasis būdas, kaip tinkamai pagerbti mūsų didįjį poetą ir vyskupą, nors
teks ir pakovoti, įrodinėti.
Lauksiu iš Jūsų žinios, ką Jūs mąstote šiuo atžvilgiu.
Priimkite mano nuoširdžiausius Velykinius sveikinimus ir linkėjimus Jums ir Jūsų šeimai.
Tikėkime ta viltimi, kurią neša ši Šventė.
Nuoširdžiai Jūsų
Gediminas Jokūbonis
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Varšuva, 1995-04-20 d.
Lenkijos lietuvių bendruomenė
Prof. Gediminas Jokūbonis
Vilnius
Gerbiamasis Profesoriau,
Pastaruoju metu paminklo A. Baranauskui reikalai pakopo
į tarpvalstybinį lygį. Iš to reikia tikėtis tik naudos, tačiau pravartu nepamiršti tam tikrų, efektui reikalingų „kanoninių“ taisyklių.
Paminklo idėja buvo „įpilietinti“ Baranausko veiklą tautiškai
mišrioje aplinkoje, kas galėtų veikti teigiamai lietuvių-lenkų santykių
perspektyvą, ypač Seinų krašte, bei plačiau. Kaip ir reikėjo tikėtis, susilaukėme kontrreakcijos nacionalistinio seiniškių lenkų elemento, kurio netrūksta ir vietos administracijoje, nuo kurios priklauso galutinis
sprendimas.
Laimėjimas yra tai, kad iš valstybės centrinių įstaigų susilaukta
disciplinuojančio vietinius valdininkus spaudimo mums palankia prasme, kas atitinka sutarties dvasiai. Reikia palaukti momento, kad pačios Seinų valdžios padarytų sprendimą, neva savo valia.
Betgi, jei pavyktų Seinų lenkams „nukortuoti“ Lietuvos pareigūnus iki lietuviško „geto“ varianto, t. y. pastatyti paminklą Lietuvių
kultūros centro Seinuose kiemelyje, tai lietuviškomis rankomis padėtumėm pratęsti nežaboto nacionalizmo triumfą.
Baranausko paminklo statyba lietuvių kultūros židinyje, kaip
„getinį“ ir kenksmingą abiejų tautų sugyvenimui laiko ir dalis norma-
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lios lenkų spaudos bei p. Jacek Kuroń ir Kultūros v-ministras p. Michał
Jagiełło.
Norėčiau priminti, jog sklypas, kuriame statomas Liet. kultūros
centras yra formaliai šv. Kazimiero d-jos nuosavybė, tačiau įgytas visos bendruomenės pastangomis ir poreikiams tenkinti. Konstatuoju,
kaip Lenkijos Lietuvių bendruomenės tarybos pirmininkas, jog visos
trijų Lenkijos lietuvių org. valdybos neplanuoja „pasisavinti Baranausko“, o palikti Jį visai Seinų visuomenei, tam tinkamesnėje aplinkoje.
Šita konstatacija turėtų atšaldyti tam tikrą nesveiką tendenciją,
kylančią iš pačių vilniečių pareigūnų sudarytos mistifikacijos apie
neva Lenkijos lietuvių susiskaldymą, kuri tai mistifikacija leidžia toliau veikti jau už vietos lietuvių pečių arba pasirenkant sau palankų
asmenį.
Man nemalonu, tačiau norėčiau Jus perspėti, pasitikint tokiais
teoriniais modeliais galima atsidurti situacijoje, kada paminklą Baranauskui pastatys patys lenkai, o mes mūsų nustebimui jį galime pasilikti vieni kitus apvylusių situacijoje.
Taigi, nepulkime į neviltį, kai jau matosi pragiedruliai lenkų pusėje, o mus tai kainuoja tik laiką, bet ne savigarbą.
Š. m. 05.10 d. Varšuvoje vyks UNESCO – Tolerantijos 1995 – Lenkijos padalinio komiteto posėdis, kuriame referuosiu būtinumą įtraukti Baranausko paminklo Seinuose statybos ir propagavimo lenkuose
idėją kaip vieną iš reikšmingų Lenkijai tolerancijos ugdymo darbų.
Taigi, Gerbiamas Profesoriau, dar truputį ištvermės ir nemeskime
kelio dėl takelio, kaip, regis, sakė mūsų senoliai.
Kadangi Lietuvos konsulas Seinuose privalo žinoti ne tik Lietuvos
poziciją šiuo reikalu, bet ir Lenkijos lietuvių organizuotos ir įgaliotos
ją atstovauti visuomenės nuomonę, leidau sau šio laiško kopiją perleisti Jo žiniai.
Pagarbiai
Prijungiant nuoširdžius linkėjimus Poniai.
B. Makauskas
Žiniai:
p. Vidmantas Povilionis Lietuvos Respublikos Konsulas Seinuose
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Vilnius, 1995.V.06
D. gerb. P. Makauskai,
Mane pasiekė Jūsų oficialus laiškas, išreiškiantis Jūsų kaip Lenkijos lietuvių bendruomenės tarybos pirmininko nuomonę paminklo
Antanui Baranauskui Seinuose statybos klausimu.
Man tai šiek tiek nauja, nes iki šiol su Jumis bendravau kaip paminklo statybos komiteto pirmininku, o tikrumoje – kaip su paminklo
statybos iniciatoriumi ir vieninteliu asmeniu, kuris savo rūpesčiu ir
lėšomis pajudino šį reikalą iš vietos.
Pagal mūsų asmeninį susitarimą padirbėjau iki tos stadijos, kada
tolimesniam darbui reikia konkretumo.
Deja, reikalai užstrigo. Galima sakyti, kad čia, Lietuvoje, su skaudančia galva dėl to likau vienas. Kultūros ministerijos lyg iš viso nebūtų...
Ėmiausi savo iniciatyvos. Prezidentūros padedamas, apsilankiau
Elke ir su arch. Vytautu Čekanausku Seinuose vėl apžiūrėjom visas
galimas statybai vietas.
Tenesusidaro įspūdis, kad aš veikiu vienas, Jus aplenkdamas.
Atvirkščiai, labai Jūsų pasigedau vykdamas į Elką ir gaila, kad Jūs
nebuvot apie tai informuotas.
Kas liečia paminklo dislokavimo variantą prie Lietuvių kultūros
centro, – tai galimas variantas, tačiau jei jis vertinamas kaip „getinis“,
– pilnai atkrenta.
Paskutinio apsilankymo metu man visgi tinkamiausia vieta paminklui pasirodė šventorius – jo kairė pusė, einant į didžiąsias duris.
Paminklas turėtų stovėti ne prie tvoros, bet laisvai vidury vejos, nugara į Katedrą, apeinamas iš visų pusių.
Bet ar leis tai Jo Ekscelencija! Ar jis neguls kryžium, kad ten jokio
Baranausko nebūtų? Suprantu Seinų lietuvių norą prideramai įamžinti
Antaną Baranauską. Aš čia tik jų valios vykdytojas. Man pirmiausia
privalu perduoti poeto ir vyskupo vidinį pasaulį, Jo dvasią skulptūrinėmis formomis, medžiaga. Čia man dar labai daug reikia padirbėti iki
galutinio rezultato.
Antroji reikalo pusė nemažiau svarbi, jei nėra kur šį darbą padėti.
Džiugina Jūsų žinios, kad nusimato parama iš centrinių Lenkijos
įstaigų ir UNESCO. Tai būtų puiku.
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Lauksiu su nekantrumu naujų žinių.
Nuoširdūs linkėjimai Jūsų šeimai.
Su pagarba
G. Jokūbonis
P. S. Apgailestauju, kad arch. V. Čekanauskas dėl užimtumo negalės dalyvauti konferencijoje Varšuvoje „Archisacra 95“.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vilnius, 1995.XII.l6
Gerb. ponas Makauskai,
Vėl vieneri metai pralėkė, nepalikdami net ženklo, kiek buvo sielotasi ir viltasi dėl Baranausko paminklo. Tiesa, prieš Jūsų draugijos
suvažiavimą, buvo mane pasikvietę užsienio reikalų ministerijon,
teiraudamiesi, kaip su paminklu. Kultūros ministerija nieko apie tai jų
negalėjo informuoti(!). Tiek visiems paminklas terūpi. Kiek žinau iš
bendros informacijos, pasikeitė Jūsų draugijos vadovybė ir Jūs išėjot
iš pirmininko pareigų. Ar tai keis ką nors paminklo statybos komitete?
Informuokite mane prašau.
Leiskite pasveikinti Jus ir Jūsų šeimą su ateinančiomis šv. Kalėdomis ir Naujausiais metais, palinkėti Jums daug asmeninės laimės,
sveikatos ir sėkmės darbuose. Tikėkimės, kad gal praskaidrės šios nepalankios aplinkybės, rasis galimybė pagaliau realizuoti šį kilnų Jūsų
sumanymą. Tam dar turiu jėgų ir nekantrauja rankos.
Jūsų
G. Jokūbonis su šeima
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Varšuva, 1996-02-27 d.
Gerbiamasis Profesoriau,
Labai nusikaltau nutęsdamas atsakymą į Jūsų susirūpinimą išreiškiantį laišką. Dėkoju už šventinius linkėjimus.
Tylos priežastis, noras kiek tiksliau Jus informuoti po susitikimo
su Seinų miesto ir valsčiaus valdžiomis, kuris įvyko vasario 24 Seinuose, kas nauja paminklo A. Baranauskui byloje.
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1995 m. spalio mėn., po to, kaip apėjus lenkų instancijas visur
buvau mandagiai „nuleistas“ į savivaldybinį Seinų kiemą – ryžausi
parašyti Lietuvos Prezidentui. Laiške pirmiausia buvo keliamas Lenkijos lietuvio atstovo nebuvimas Sutarties vykdymą kontroliuojančioje
komisijoje (Lietuvos–Lenkijos). Kadangi neturime Seime savo atstovo, deleguodami į tokią komisiją savo stebėtoją, galėtumėm paveikiau
informuoti ir užkirsti kelią visokiems gražiems žaidimams, tarp jų ir
mūsų reikalais, pvz., reikalauti Sutarties vykdymo kultūros srityje
(paminklo Baranauskui blokada Seinuose). Antra, prašau intervenuoti prieš kvailą Vilniaus Univ. rektoriaus potvarkį dėl apmokestinimo
mūsų krašto lietuvių studentų specialiu užsieniečio mokesčiu (2000
USD metams!). Praktiškai tas reiškia visų jų grįžimą namon.
Žinoma, kiek provokuojančiai, bet ne be tam tikros desperacijos,
dėl mūsų idėjos statyti paminklą griovimo Seinuose tenykščios lenkų
administracijos rankomis (tiesa, ir vietos vyskupijos dvasiškijos, neišskiriant ir hierarchų), siūliau Prezidentui apsvarstyti galimybę pastatyti paminklą Baranauskui Lietuvoje su specialiu užrašu, kad nebuvo
jo leista pastatyti Vyskupo darbo ir palaidojimo vietovėje – Seinuose.
Tai būtų ripostas panašus Suvalkų sutarties paminklui Kaune.
Prezidentas, atrodo, pajudino valdininkus, ir kai kur paveikiai.
URM sekretoriaus p. Januškos atsakymas paminklo reikalu man daug
vilčių nesukelia. Jie klaus toliau dėl paminklo delegacijas iš Lenkijos,
anos atsakinės – gerai, tik tai savivaldybės kompetencija (o čia gi yra
tarpvalstybinės Sutarties vykdymo aspektas ir savivaldybe visos „sarmatos“ nepridengsi!), o lenkai jau gavo sutikimą iš to paties Jonuškos
and company statybai 2 paminklų AK aukoms ir žuvusiems AK-ams
(Dubingiuose ir ?). Tai argi humaniškumas tik į vieną pusę reiškiasi?
Kur aš populiarinsiu šią idėją, kai lenkų žiniasklaidos priemonės tuo
klausimu mums neprieinamos! (nors per bičiulius ir pavyko dvi TV
laidas apie tai prakišti, bet tai buvo laidos vidurdienio metu, darbo
dienomis, kada jų praktiškai nieks nemato). Čia jau yra tarpvalstybinis
reikalas ir arba mes savo kultūros pėdsakus viešai pažymėsim, arba
ne. Čia ir mūsų valstybių santykių dvasia per šį projektą patikrinama. Lietuva jau skuba su autonomija lenkams (rusai už metų kitų jų
pavyzdžiu patys pasiims sau autonomiją), kai konsului Seinuose Lietuvos URM prisakiusi žiūrėti gerų santykių, ne tautiečių problemų!!!
Taip toliau ir kaip toj dainoj, dar bus gražiau.
Mano pasiūlymas dėl bendro pasikalbėjimo su lenkais Seinuose
buvo pristatytas 1995 m. V mėn. Seimo nariams iš Varšuvos girdint.
Šitai įvyko dėl seiniškių lenkų išsisukinėjimo tik 02.24 d. Dalyvavo
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miesto ir valsčiaus, „organai!“' bei mūsiškių org. vadovai ir atstovai.
Aš jau „civiliu“ švarkeliu, nes vadovaut bergždžio darbo „ministerijai“ gaila laiko ir nervų.
Stebėtojų teisėmis dalyvavo 1 Lenkijos seimo narys ir 1 senato
narys. Pirmas susitikimas buvo lietuvių–lenkų Sūduvoje istorinis įvertinimas (apžvalga), toliau bus šios temos: švietimas ir kultūra. Pasitarimo nuotarmės baigiasi protokolinėmis išvadomis, kurios privalėtų
būti vykdomos.
Aš, žinoma, iškėliau ir paminklo klausimą kaip nelabai civilizuoto
sprendimo pavyzdį iš lenkų pusės. Seiniškiai laukia „populiarinimo“
vaisių, taigi konferencijos, kurią privalėjo pravesti prieš metus, o ligi
šiol tyla. Stebėtojas Senato narys teigė, kad ši byla jau gėdinga yra
ir jis vykdamas į Lietuvą lenkų reikalais su pakelta galva anų reikalų
tvarkyti negali. Pasakė, kad jeigu Baranauskas taptų šventas arba palaimintasis, tai tikrai viskas jau būtų išspręsta. Jis, žinoma, juokavo iš
partinių agnostiko pozicijų ir kaip netikintis turi progos špiliuot savus
tautiečius, o kaip valdančiosios kairiųjų atstovas gal ir džiaugiasi dvasioje, kad toks kąsnelis yra jo naudai. Atrodo, kad iš tikro reiks laukti
to Baranausko šventumo, nes lenkai „valiajut duraka“. Iki Lietuvos
valdžios netars basta!, ir pareikalaus pariteto, praktikoje! Seinų tarėjai
lietuviai ir mūsų organizacijos dar šį mėn. pristatys naują prašymą
paminklui statyti miesto valdžioms. Nuorašus persiųsime ir į Lietuvą.
Lenkijos lietuvių bendruomenė, kuriai aš atsisakiau vadovauti,
sutiko į savo programą įrašyti siekį pastatyti Baranauskui Seinuose
paminklą, kaip pagrindinį uždavinį. Aš dar irgi rankų nenuleidžiu, bet
jau ramiai tokio žaidimo virškinti negaliu.
Kanados Suvalkiečių sambūryje pasikeitė vadovė į labiau kultūrai
palankią, pakartojau savo prašymą dėl finansinės paramos skulptūros
kūrėjui.
Geriau supratau reikšmę posakio festina lente!
Tikiu, kad 5–6.03 būnant Lenkijos Prezidentui Vilniuje, bus paklaustas dėl paminklo, o gal ir dėl to, ar Seinų valsčius jau tapo atskira
respublika nuo Lenkijos nepriklausoma?!
Su linkėjimais sveikatos ir kantrybės.
Linkėjimai Jūsų Mielai Poniai ir šeimai.
Bronius Makauskas
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Varšuva, 1996-06-12
Bronius Makauskas
Visuomeninio Komiteto A. Baranauskui
Paminklą Statyti pirmininkas
D. G. Violetai Jonušonienei
Suvalkų Krašto Lietuvių Sambūrio Pirmininkei
Toronto Kanada
Gerbiamoji Pirmininke,
Po ilgų ir varginančių apsistumdymų su Seinų miesto valdžiomis
pagaliau pajudėjo iš vietos paminklo Antanui Baranauskui Seinuose
organizaciniai reikalai. Buvo pasiekti šiuo reikalu abu valstybių – Lietuvos ir Lenkijos prezidentai.
Prieš kelias savaites susitikome (mūsų visuomeninis komitetas)
bei paminklo autorius prof. Gediminas Jokūbonis ir arch. Čekanauskas
iš Vilniaus su Seinų miesto ir valsčiaus valdžiomis.
Šįkart jau nekalbėjome apie „leidimą“, o konkrečiai apie miesto
architektūrinį planą ir konkretų mums tinkamoje vietoje paminklo lokalizavimo architektūrinį projekto pristatymą. Buvo mums duoti sklypo planai priešais Seinų baziliką, kaip pageidavome.
Dabar p. Jokūbonis su Čekanausku pristatys konkretų architektūrinį (be jau esamos skulptūros maketo gipse) išplanavimą Seinų valdžioms tvirtinti, kaip architektūrinį objektą.
Kol nėra oficialaus leidimo statybai, negalime formaliai pradėti finansų telkimo plačioje visuomenėje. Keturis šimtus JAV dol. įteikėme
prof. Jokūboniui projekto užsakymo pradžioje. Jis tuo tarpu projektą
ir maketą 1:3 atliko be finansinės pramos. Sakosi būtinai reikalingas
pinigų, kad galėtų tęsti darbą.
Aš, lankydamasis pas Jus Toronte, buvau informuojamas, jog
yra Jūsų Sambūrio šiam tikslui (Baranausko paminklui) sutelkta
1 tūkstantis dol. Visuomeninio Komiteto A. Baranauskui paminklo
statymo vardu prašyčiau apsvarstyti mūsų prašymą perduoti minėtą
sumą prof. G. Jokūboniui į Vilnių. Jeigu tai būtų priimtina, siūlytumėm tai padaryti apsilankant vasaros metu Lietuvoje ir tiesiogiai aplankius minėto skulptoriaus dirbtuvę bei apžiūrėjus maketą. Galimas,
jeigu patogiau, kelias per mūsų Komitetą.
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Apie visus su tuo susijusius oficialius reikalus, manau, bus proga
išsikalbėti Lietuvių Gimnazijos Punske jubiliejaus metu.
Labai nuoširdžiai prašome paremti finansiškai šio svarbaus mūsų
kraštui kultūrinio projekto įgyvendinimą. Būsite patys pirmieji rėmėjai. Projektą patvirtinus išsiuntinėsime fotovaizdus, planą, finansinę suvestinę. Jau dabar yra aišku, kad tai bus nemaža suma. Rodos,
Baranauskas to nusipelnė. Šis paminklas turėtų mus telkti ir gaivinti
naujiems darbams.
Labai nuoširdžiai
Su geriausiais linkėjimais
Bronius Makauskas
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA
1999 09 24 Nr. 022-08-2072
p. P. Maksimavičiui						
Lenkijos lietuvių draugijos pirmininkui
p. B. Makauskui
Visuomeninio paminklo A. Baranauskui
statybos komiteto pirmininkui
Dėl paminklo A. Baranauskui
Atsakydami į Jūsų 1999 m. rugsėjo 10 d. raštą dėl įrašo A. Baranausko paminklo postamente informuojame, jog š. m. rugsėjo 17 d.
aptarėme Jūsų pageidavimą pakeisti įrašo tekstą. Aptarime dalyvavo:
LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas Z. Jackūnas, tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie LR Vyriausybės generalinis direktorius R. Motuza, paminklo autorius, skulptorius
prof. G. Jokūbonis, architektas prof. V. Čekanauskas, A. Baranausko
paminklo iškalimo iš granito darbų priėmimo komisija – skulptoriai
V. Krūtinis, M. Šnipas, A. Žukauskas, J. Kalinauskas, programos kuratorė E. Vilkienė.
Kaip Jums žinoma, 1998 m. liepos 15 d. posėdyje pas Seinų burmistrą buvo aptartas teksto komponavimo būdas bei suderintas įra-
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šas, kurį skulptorius prof. G. Jokūbonis iškalė paminklo postamente.
Paminklą A. Baranauskui priims Lenkijos valstybė, įstatymais apibrėžianti paminklų statybą savo šalyje. Todėl manome, jog Seinuose
kolegialiai aptartas ir suderintas įrašo tekstas neturėtų būti keičiamas
vienašaliu sprendimu. Papildoma informacija apie A. Baranauską bus
pateikia paminklo architektūrinėje dalyje, kurią projektuoja architektas, prof. V. Čekanauskas. Architektūrinėje paminklo dalyje numatomo įrašo turinį prašytume aptarti su įpareigotu kuruoti A. Baranausko
paminklo pastatymo Seinuose programą Tautinių mažumų ir išeivijos
departamento prie LR Vyriausybės generaliniu direktoriumi R. Motuza.
Neabejojame, kad dėl prof. V. Čekanausko profesionalumo
A. Baranausko asmenybė Lenkijos visuomenei bus pristatyta išsamiai
ir įtaigiai. Tuo pačiu tikimės Lenkijos lietuvių draugijos pagalbos darant įtaką Seinų miesto valdžios apsisprendimui pagreitinti paminklo
aplinkos sutvarkymo paruošiamuosius darbus, užsakant projektinę
užduotį ir darbo brėžinius lenkų architektams.
Pagarbiai
Ministras Arūnas Bėkšta
E. Vilkienė, 623817
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Vilnius, 1999 10 04
Doc. dr. Zigmantas Kiaupa
Valstybinės paminklosaugos komisijos narys
Lietuvos Respublikos Prezidento patarėjui
p. dr. Dariui Kuoliui
Dėl paminklo A. Baranauskui
Š. m. spalio 1 d. Varšuvoje buvau susitikęs su Lenkijos lietuviais,
tarp kurių buvo Lenkijos lietuvių draugijos ir Visuomeninio paminklo
Antanui Baranauskui statybos komiteto nariai. Pokalbio metu paaiškėjus, kad esu Valstybinės paminklosaugos komisijos narys, jo dalyviai
išdėstė man savo nerimą ir susirūpinimą dėl paminklo Antanui Baranauskui Seinuose užrašo keitimo planų. Iš numatyto ir sutarto teksto
„Antanas Baranauskas – Seinų vyskupas, lietuvių poetas 1835–1902
Antoni Baranowski biskup sejneński poeta litewski“ išimamas tekstas
„lietuvių poetas – poeta litewski“ ar bent jau keičiama jo vieta. Man
visiškai suprantamas jų nerimas ar net tam tikras nusivylimas paminklo statytojų veiksmais, nes minėta teksto dalis tiek Lenkijos lietuviams, tiek visai Lietuvai yra svarbiausia. Seinų vyskupų buvo daug,
A. Baranauskas į lietuvių kultūrą įėjo visų pirma kaip didis poetas ir
jo įvardijimas lietuvių poetu paminkle yra būtina. Manau, kad tokiam
požiūriui pritartų absoliuti dauguma Lietuvos visuomenės.
Negalėjau slėptis už formalių pasiaiškinimų, kad nauji paminklai
nėra Valstybinės paminklosaugos komisijos kompetencija, jaučiau,
kad, kažin, ar būsiu suprastas. Todėl būdamas Lietuvos Respublikos
Prezidento deleguotas komisijos narys, kreipiuosi į Jus ir pagarbiai
prašau atsižvelgti į Lenkijos lietuvių nerimą ir padėti jiems pasiekti,
kad žodžiai apie lietuvių poetą A. Baranauską liktų paminklo įraše ir
jiems deramoje vietoje.
Su pagarba
Zigmantas Kiaupa
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Bronius Makauskas (g. 1950 m. Sankūruose) – istorikas, Lietuvos katalikų mokslų akademijos narys, Lenkijos lietuvių bendruomenės veikėjas.
1968 m. baigė Punsko lietuvių gimnaziją, 1974 m. – Gdansko universitetą.
1980 m. humanitarinių mokslų daktaras. 1975–1979 m. ir nuo 1987 m. dirbo
Lenkijos mokslų akademijos Istorijos instituto XIX–XX a. Vidurio ir Rytų
Europos sektoriuje. 1980–1986 m. – Lenkijos mokslų akademijos Socialistinių
šalių institute. Nuo 2000 m. Varšuvos universiteto Baltijos šalių 1918–1991 m.
istorijos dėstytojas. 2015–2018 m. Lietuvos Respublikos konsulato Sovetske
vadovas. Nuo 1970 m. dalyvauja Lenkijos lietuvių visuomeniniame gyvenime.
1980–1990 m. Lenkijos lietuvių visuomeninės kultūros draugijos centro valdybos vicepirmininkas, 1993–1996 m. Lenkijos lietuvių bendruomenės tarybos
pirmininkas, nuo 1996 m. valdybos vicepirmininkas. 2000–2006 m. Pasaulio
lietuvių bendruomenės valdybos vicepirmininkas.
Tiria Baltijos valstybių naujausiųjų laikų istoriją, lietuvių ir lenkų santykius,
tautinių mažumų padėtį Lenkijoje, ginkluotą lietuvių tautos pasipriešinimą
TSRS okupaciniam režimui. Stažavosi Lietuvoje, Italijoje, JAV. Vienas ir su
J. Brazausku 2003–2006 m. parašė 6 vadovėlius Lietuvos vidurinių mokyklų
mokiniams.
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KANKLIAVIMAS SUVALKIJOJE
Suvalkietiškų kanklių muzikos mokyklėlė
1992 m. Marijampolės kraštotyros muziejaus direktoriaus Jono
Vasmano iniciatyva įkurtame tautosakos mylėtojų būrelyje, pasivadinusiame „Marijampolės kanklinykai“, pradėjo kankliuoti trys tuometinės Vilniaus konservatorijos Klaipėdos fakultetų auklėtinės: Rasa
Slankauskienė, Dalia Venckienė ir Vilija Vanagaitė. Vadovauti ėmėsi
šio straipsnio autorius, buvęs Vilniaus J. Tallat-Kelpšos aukštesniosios
muzikos mokyklos neakivaizdininkas Jaunius Vylius. Nuo 1995 m.
į būrelio veiklą įsijungusi Marijampolės kultūros mokyklos auklėtinė,
Mokolų darželio-mokyklos mokytoja Roma Upitienė, taip pat turėjo
muzikinį išsilavinimą, pati vedė muzikos pamokas savo auklėjamoje
pradinukų klasėje. Vertindamas šių muzikų galimybes, J. Vasmanas pasiūlė jiems imtis šviečiamosios veiklos – mokyti vaikus kankliuoti. Tam
už rėmėjų lėšas jis nupirko ketverias suvalkietiškas kankles.
Pirmosios į J. Vasmano raginimą atsiliepė mokytojos Rasa Slankauskienė, Roma Upitienė ir „Marijampolės kanklinykų“ vadovas. Jie
1998 m. sausį–gegužę išmokė kankliuoti ketvertą vaikų, kurie birželio 12 d. J. Bendoriaus memorialiniame kambaryje pirmą kartą pakankliavo tris nesudėtingus kūrinėlius čia susirinkusiems muziejaus
darbuotojams ir savo tėveliams. Dar keletą kūrinėlių paskambino jų
mokytojai. Kanklių mokyklėlės baigimo proga vaikai buvo gražiai pasveikinti, gavo po dovanėlę, o mokytojai – gėlių. Tai buvo pirmasis
žingsnis etnokultūrinio vaikų švietimo programos įgyvendinimo link,
o tie keturi kankliuoti išmokę vaikai – pirmoji neformalios suvalkietiškų kanklių muzikos mokyklėlės laida.
1999 m. Rasa Slankauskienė išmokė kankliuoti dvi Marijampolės
6-osios vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytojas Vidą Biskienę
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ir Birutę Stumburevičiūtę. Roma Upitienė per mokslo metus kankliavimo egzaminui paruošė tris savo auklėtinius. Tad birželio 18 d. Marijampolės kraštotyros muziejaus etnografinės parodos salėje susėdo
penketas naujų kanklininkų: dvi R. Slankauskienės mokinės ir trys
R. Upitienės Mokolų darželio-mokyklos mokiniai. Kartu su savo mokytojomis jie paskambino po trejetą kūrinėlių: P. Puskunigio pratimą
kairės rankos pirštams ir lietuviškas daineles „O kai aš pas močiutę
augau“ bei ,,Plaukė žąselė per ežerėlį“. Po šio pasirodymo kanklėmis
skambino jau geriau mokantys kankliuoti vaikai, egzaminą išlaikę
praėjusiais metais. Dabar su savo mokytojais jie paskambino trejetą
P. Puskunigio kūrinių: „Aš artojas lietuvys“, „Lietuvaitė“ bei „Kanklininkų himną“, trumpą koncertėlį užbaigė A. Juškos užrašyta lietuviška daina „O kano žali sodai“. Muziejaus direktorius J. Vasmanas
dėkojo išlaikiusiems egzaminą vaikams ir jų mokytojams, mokytojos
– savo mokiniams, mokiniai – mokytojoms, visi gavo dovanėlių, o vaikai – ir saldumynų. Tokia buvo antroji suvalkietiškų kanklių mokyklėlės laida. Per dvejus metus kankliuoti išmokyti 9 žmonės (7 vaikai,
2 suaugusieji).
2000 m. kanklių mokyklėlės egzaminui tebuvo paruošti trys mokiniai: R. Slankauskienė išmokė vieną savo mokinį, o būrelio vadovas – du klierikus iš tada Marijampolėje veikusios kunigų seminarijos.
Klierikai į Šv. arkangelo Mykolo baziliką eidavo pro Jono Bendoriaus,
buvusio šios bažnyčios vargonininko, muziejėlį. Ten dažnai skambėdavo muzika, vykdavo įvairūs renginiai, pasirodymams ruošdavosi
„Marijampolės kanklinykai“, tad girdėdavosi ir kanklės. Kunigų seminarijos auklėtiniai memorialinį J. Bendoriaus kambarį neretai lankydavo. Du iš jų – Arūnas Simanavičius ir Arvydas Jakušovas – susidomėjo
kanklėmis, panoro išmokti jomis skambinti, tad būrelio vadovas juos
ir išmokė. Birželio 23 d. kraštotyros muziejaus etnografinės parodos
salėje prieš gana gausiai susirinkusius žiūrovus ir egzaminų komisiją susėdo keturi vyrai kanklininkai: du kunigų seminarijos klierikai
A. Simanavičius bei A. Jakušovas, 6-osios vidurinės mokyklos moksleivis Deividas Žemaitis ir jų mokytojas. Pakankliavus, buvo pristatytas kanklių muzikos vadovėlis „Skambinkime suvalkiečių kanklėmis“,
kurį paruošė „Marijampolės kanklinykų“ vadovas J. Vylius. Kartu
paminėtos P. Puskunigio 140-osios gimimo metinės, todėl koncerte
skambėjo P. Puskunigio kūryba: kelios patriotinės dainos ir lietuviški šokiai. Pirmą kartą viešai tris kūrinėlius paskambinę trys kanklių
mokyklėlės mokiniai išlaikė kankliavimo egzaminą, gavo dovanų po
ką tik iš spaustuvės atgabentą, dar dažais kvepiantį kanklių muzikos
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vadovėlį, buvo pasveikinti miesto savivaldybės ir apskrities administracijos atstovų. Nuo tada kanklių mokyklėlėje išmokusių kankliuoti
padaugėjo iki 12 (8 vaikai, 4 suaugusieji).
2001 m. gegužės 25 d. kraštotyros muziejaus Marijampolės miesto ekspozicijos salėje kanklių mokyklėlės baigimo egzaminą laikė
šešetas R. Upitienės auklėtinių. Kartu su jais kanklėmis skambino ir
du praėjusiais metais mokyklėlę baigę vaikai. Ta proga įvyko gana
ilgas jaunųjų kanklininkų koncertas. Skambėjo P. Puskunigio kūriniai,
lietuviškų dainų melodijos. Laikiusieji egzaminą skambino paprastesnes, lengvesnes melodijas ir tradicinį pratimėlį kairės rankos pirštams
lavinti. Keletas sugebėjo išmokti ir kiek daugiau nei tris egzaminui
privalomus kūrinėlius, tad su praėjusiais metais baigusiais vaikais kartu paskambino A. Degučio „Polką“, P. Puskunigio „Himną“, dainas
„Jau saulutė leidžias“ ir „O kano žali sodai“. Iš viso buvo pakankliuota
10 kūrinėlių, vieną iš jų kankliavo trys sesutės Majauskaitės: jauniausioji, Virginija, laikė egzaminą, o Aurelija ir Marija, egzaminą išlaikiusios prieš metus, jai talkino. Vaikų kankliavimo klausėsi tėveliai,
seneliai, sesutės ir broliukai, muziejaus darbuotojai. Po renginio – vėl
padėkos, gėlės, dovanėlės ir, žinoma, saldumynai vaikams. Tais metais
kanklių mokyklėlę baigė ir dvi suaugusios kanklininkės: Virginija Grigaitienė, „Rūtos“ vaikų darželio meninio ugdymo pedagogė, ir Rima
Zdencevičienė, darželio „Pasaka“ auklėtoja. Jas kankliuoti išmokė
„Marijampolės kanklinykų“ vadovas. Išmokusios kankliuoti, abi nusipirko po suvalkietiškas kankles ir suskato savo auklėtinius darželinukus mokyti muzikos jomis skambindamos. 2001 m. kanklių mokyklėlę
baigė 8 mokiniai, o nuo veiklos pradžios – 20 žmonių (14 vaikų ir
6 suaugusieji).
2002 m. suvalkietiškų kanklių muzikos mokyklėlė tęsė veiklą.
Vaikai mokėsi kankliuoti, kaip ir kitų bendrojo lavinimo dalykų, savo
mokyklose. 6-osios vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytoja
V. Biskienė, kankliuoti išmokusi prieš porą metų, nusipirko suvalkietiškas kankles ir pradėjo mokyti kankliuoti savo auklėtinius. Norinčių
kankliuoti atsirado tiek daug, kad jai teko kviestis pagalbos. Į talką
atėjo „Marijampolės kanklinykų“ būrelio vadovas ir jie abu išmokė kankliuoti devynetą vaikų. Mokolų darželio-mokyklos mokytoja
R. Upitienė ir 6-osios vidurinės mokyklos muzikos mokytoja R. Slankauskienė išmokė kankliuoti po vieną savo auklėtinį. Gegužės 10 d.
į kraštotyros muziejų susirinko vienuolika būsimųjų kanklininkų, atlydėtų mamyčių, tėvelių, senelių. Etnografinės parodos salėje jų laukė
dar keturi praėjusiais metais mokyklėlę baigę vaikai, ant kėdžių sudė-

316

Jaunius Vylius

tos kanklės ir egzaminų komisija. Tada pradėta kankliuoti. Pirmiausia
kartu su savo mokytojais skambino egzaminą laikantys vaikai, padalinti į dvi grupeles. Jie pakankliavo po tris privalomus kūrinėlius – pratimą ir dvi daineles. Mokytojai ir keturi mokyklėlę jau baigę jaunieji
kanklininkai taip pat pakankliavo keletą kūrinėlių. Egzaminų komisija,
paskelbusi, kad kankliavimo egzaminą sėkmingai išlaikė visi vienuolika vaikų, juos pasveikino, įteikė po dovanėlę, o pastarieji dėkojo savo
mokytojams. Tačiau tuo mokslo metai kanklių mokyklėlėje nesibaigė. Gegužės pabaigoje 6-osios vidurinės mokyklos muzikos mokytoja
R. Slankauskienė paskelbė muzikinį projektą 8–11 klasių mokiniams
„Dviejų savaičių kankliavimo kursai“. Pasikvietė pagalbon „Marijampolės kanklinykų“ būrelio vadovą, pasiskolino kanklių. Dalyvauti projekte panoro dešimt mokinių. Mokytojai ėmėsi nelengvo darbo – per
dvi savaites vyresnių klasių vaikus išmokyti kankliuoti suvalkietiškomis kanklėmis. Pamokos vyko kasdien. Kiekvienas mokytojas savo
mokinių grupę skirstė į dar mažesnes grupeles, buvo keletas tokių, su
kuriais reikėjo dirbti individualiai. Birželio pradžioje abu mokytojai
jau galėjo visus dešimt mokinių susodinti scenoje ir paskambinti su
jais trejetą lengvesnių kūrinėlių. Po to – dar keletas pamokėlių, ir birželio 11 d. jau kankliuoti išmokę moksleiviai savo mokyklos didžiojoje
salėje surengė nedidelį koncertėlį bendraklasiams, kituose projektuose
dalyvavusiems mokiniams. Birželio 20 d. muzikinio projekto dalyviai
– dešimt jaunųjų kanklininkų – skambino suvalkietiškomis kanklėmis
mokyklos didžiojoje salėje visiems mokyklos mokiniams ir mokytojams. Kartu tai buvo ir jų kankliavimo egzaminas, kurį visi kanklininkai sėkmingai išlaikė. Patenkinti atliktu darbu buvo visi: ir mokyklos vadovybė, ir kankliavimo mokytojai, ir patys vaikai. Po penktųjų
mokslo metų kanklių mokyklėlę baigusių padaugėjo iki 41 (35 vaikai
ir 6 suaugusieji).
2003-iaisiais kanklių mokyklėlėje mokėsi 16 vaikų: penki 6-osios
vidurinės mokyklos mokytojos R. Slankauskienės, devyni mokytojos
V. Biskienės ir du Mokolų darželio-mokyklos mokytojos R. Upitienės
mokiniai. Dar devyni V. Biskienės mokiniai buvo išmokę kankliuoti
praėjusiais metais, jie nuolat pakankliuodavo įvairių renginių metu
savo mokykloje ir kitur. Išlaikę egzaminą prie jų prisijungė dar devyni
mokiniai, tad kartu su dviem mokytojais toje klasėje susidarė net dvidešimties kanklininkų būrelis. Žinoma, jie niekada nekankliavo visi
kartu, nes nei mokyklėlė, nei mokytojai neturėjo tiek kanklių. Daugiausia vienu metu kankliavusių buvo vienuolika, tada vaikai skambino savo tėveliams, susirinkusiems mokyklos salėje. Atskiros šių vaikų
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grupės skambino išmoktus kūrinėlius M. Valančiaus pagerbimo šventėje, instrumentinės muzikos šventėje krikščioniškos kultūros centro
mokykloje, Kauno aklųjų vaikų darželyje, šv. Marijos globos namuose,
jaunųjų valančiukų sąskrydyje Vilniuje, trečiojoje suvalkietiškų kanklių muzikos šventėje. Tokių koncertėlių per metus susidarė 19. Svarbiausias šiais metais išmokusiems skambinti kanklėmis mokiniams
buvo kankliavimo egzaminas, vykęs balandžio 4 d., kaip įprasta, kraštotyros muziejuje. Čia, pirmą kartą kanklėmis paskambinę privalomus kūrinėlius, egzaminą išlaikė trylika vaikų: du R. Upitienės, trys
R. Slankauskienės mokiniai ir aštuoni vaikai iš V. Biskienės klasės. Egzaminą išlaikę mokiniai pirmą kartą gavo kanklių mokyklėlės baigimo
pažymėjimus, kuriuose parašyta, kad, išlaikę kankliavimo egzaminą,
turi teisę vadintis kanklininkais. Dar trys Slankauskienės mokiniai
kankliavimo egzaminą išlaikė J. Jablonsio tėviškėje (Rygiškiai, Šakių
raj.). Sekminių šventės metu, birželio 6 d., jiems taip pat iškilmingai
įteikti kanklių mokyklėlės baigimo pažymėjimai. Dvi Kazlų Rūdos folkloro ansamblio „Sūduonia“ dainininkės Diana Dambrauskienė ir Veronika Tamaliūnienė, pagal kanklių mokyklėlės programą išmokusios
kankliuoti suvalkietiškomis kanklėmis ir rugsėjo 19 d. pakankliavusios išmoktus kūrinėlius koncerto metu, išlaikė egzaminą ir gavo pažymėjimus, t. y. tapo kanklininkėmis. 2003-aisiais kanklių mokyklėlę
baigė 18 žmonių, o iš viso – 59 (51 vaikas ir 8 suaugusieji).
Geri pavyzdžiai užkrečia. Taip įvyko Marijampolės 6-ojoje vidurinėje mokykloje. Visi ten dirbę mokytojai, visi mokiniai matė ir
girdėjo, kaip kankliuoja mokytojų V. Biskienės, R. Slankausienės vadovaujami kanklininkai, kaip praturtina, pagražina įvairius renginius
kanklių muzika. 2003 metų rudenį tos mokyklos pradinių klasių mokytoja Regina Jadeikaitė pasikvietė J. Vylių, kad išmokytų ir jos auklėtinius kankliuoti. Nuo 2003 m. lapkričio iki 2004 m. kovo, penketis
mėnesius, du kartus per savaitę aštuoniolika vaikų mokėsi kankliuoti.
Pradžioje tik dėliojo kairės rankos pirštelius ant kanklių stygų, dešinėje laikomu brauktuku stengėsi paliesti stygas, suderinti abiejų rankų
judesius. Kai išmoko tą padaryti, pradėjo skambinti atskirus garsus po
vieną, po to daugiau garsų juos įvardydami – do, do, mi, sol arba re,
re, fa, la ir pan. Pagaliau iš tų garsų susidėjo pirmos dainelės melodija, o toliau jau viskas ėjo greičiau – suskambo antroji dainelė, vaikai
išmoko ir kairės rankos pirštais skambinti. Balandžio 14 d. mokytojos
R. Jadeikaitės auklėtiniai jau pakankliavo keturių dainelių melodijas
šv. Mykolo arkangelo parapijos jaunųjų valančiukų kambaryje susirinkusiems vysk. M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio nariams. O balandžio
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24 d. jau laikė kankliavimo egzaminą kraštotyros muziejuje. Prie jų
prisidėjo ketvertas R. Slankauskienės išmokytų vyresnių klasių mokinių. Suskirstyti į grupes vaikai kankliavo skirtingų dainelių ir šokių
melodijas, tik visi kankliavo tą patį privalomą pratimą kairės rankos
pirštams. Visiems pavyko, visi egzaminą išlaikė ir gavo kanklių mokyklėlės baigimo pažymėjimus. Suvalkietiškų kanklių muzikos mokyklėlę baigusiųjų sąrašas pasipildė dar 22 pavardėmis, iš viso jau 81
(73 vaikai ir 8 suaugusieji).
2005-ieji metai suvalkietiškų kanklių muzikos mokyklėlėje buvo
labai darbingi, nes padaugėjo mokytojų: prie jau esančių prisijungė
„Marijampolės kanklinykų“ būrelio narė, Marijampolės kolegijos lektorė Dalia Venckienė, gavusi muzikos pamokų Skaisčiūnų pagrindinėje mokykloje (Marijampolės sav.) ir pradėjusi ten mokyti vaikus kankliuoti. Prasidėjo kankliavimo pamokos ir Griškabūdžio (Šakių raj.)
vidurinėje mokykloje. Kaip ir iki tol, vaikai buvo mokomi kankliuoti
Marijampolėje: 6-ojoje vidurinėje mokykloje, „Saulės“ pradinėje mokykloje, Mokolų darželyje-mokykloje, Bliuviškių (Šakių raj.) pradinėje mokykloje ir Patašinės laisvalaikio salėje. Padaugėjus mokytojų ir
mokyklėlės skyrių, padaugėjo ir besimokančių kankliuoti vaikų. Žinoma, dėl įvairiausių priežasčių, ne visi besimokantieji išmoksta skambinti kanklėmis.
Pirmieji kankliavimo egzaminui pasiruošė Skaisčiūnų pagrindinės mokyklos mokytojos D. Venckienės mokiniai. Balandžio 19 d. jie
surengė parodomąją pamoką mokiniams ir mokytojams. Ir ne tik kankliavo, bet dar papūtė molinukus, karklo dūdeles, pašaukė paukščių
pamėgdžiojimų, pasuko ratelių, pažaidė žaidimų. Kankliavimo egzaminą išlaikė šeši mokiniai, jiems buvo įteikti kanklių mokyklėlės baigimo pažymėjimai.
Balandžio 22 d. kankliavimo egzaminą Marijampolės kraštotyros
muziejuje laikė penki mokytojos R. Slankauskienės vyresnių klasių
mokiniai ir net dvylika mokytojos V. Biskienės pradinių klasių mokinių, iš viso septyniolika vaikų. Visi išlaikė kankliavimo egzaminą,
gavo mokyklėlės baigimo pažymėjimus.
Dar po savaitės, balandžio 29 d., kankliavimo egzaminas vyko Patašinės laisvalaikio salėje. Čia kankliavo dvylika vaikų ir keturios folkloro ansamblio „Nova“ dainininkės: Nijolė Černevičienė, Vida Bagdonienė, Ingrida Varnauskienė ir Raimonda Černevičiūtė. Egzaminą
išlaikė ir dvi mokinės iš Griškabūdžio, po šešis vaikus iš Patašinės bei
Bliuviškių ir keturios ,,Novos“ dainininkės. Mokyklėlės baigimo pažymėjimai buvo įteikti net aštuoniolikai naujų kanklininkų. Ketvirtoji
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grupė – aštuoni Mokolų darželio-mokyklos mokytojos R. Upitienės
auklėtiniai – kankliavimo egzaminą išlaikė Marijampolės kraštotyros
muziejuje gegužės 11 d.
Per visą suvalkietiškų kanklių muzikos mokyklėlės veiklos laikotarpį (nuo 1998 metų), 2005- aisiais metais kankliuoti išmoko daugiausiai žmonių – net 47, iš viso – 128 (116 vaikų ir 12 suaugusiųjų).
2006 metais kanklių mokyklėlėje egzaminui pasiruošė penkiolika
vaikų ir viena Marijampolės kolegijos studentė – šeši pradinių klasių
mokytojos R. Jadeikaitės, keturi mokytojos V. Biskienės auklėtiniai ir
vienas R. Slankauskienės vyresniųjų klasių mokinys. Dar tris vaikus
kankliuoti išmokė D. Venckienė Skaisčiūnų pagrindinėje mokykloje.
Visi jie kankliavimo egzaminą išlaikė gegužės 18 d. kraštotyros muziejuje, kartu su jais ir kolegijos studentė Edita Sadauskaitė. Liepos
16 d. Patašinėje, vaikų vasaros kankliavimo stovykloje, vienas Bliuviškių kaimo pradinės mokyklos mokinys uždarymo koncerte pakankliavo net tris kūrinius: kanklių mokytojai, pripažinę, kad yra vertas
vadintis kanklininku, įteikė jam kanklių mokyklėlės baigimo pažymėjimą. Kanklių mokyklėlę baigusiųjų padaugėjo iki 144 (131 vaikas ir
13 suaugusiųjų). Tokia buvo devintoji kanklių mokyklėlės laida.
Mokslo metai suvalkietiškų kanklių muzikos mokyklėlėje prasideda spalio, kartais net lapkričio mėnesį, kai mokyklose galutinai
sutvarkomi pamokų tvarkaraščiai, išaiškėja darbo sąlygos ir kanklių
mokytojai įvertina savo galimybes.
2007-aisiais, jubiliejiniais kanklių mokyklėlės mokslo metais,
pirmoji mokytis pradėjo jau suaugusi mokinė, Marijampolės darželio „Želmenėliai“ auklėtoja Lina Bendaravičienė, pati susiradusi
„Marijampolės kanklinykus“ ir pareiškusi norą mokytis kankliuoti.
2006 m. rugsėjo 16 d. ji pirmą kartą paėmė į rankas kankles, o spalio
5 d. jau kankliavo vaikišką dainelę „Plaukė žąselė per ežerėlį“. Lapkričio 30 d. koncerte kartu su „Marijampolės kanklinykais“ skambino
tris kūrinėlius kaip tikra kanklininkė ir „Marijampolės kanklinykams“
neliko nieko kito, kaip pripažinti ją išlaikiusia kankliavimo egzaminą ir įteikti kanklių mokyklėlės baigimo pažymėjimą. Spalį kankliuoti pradėjo mokytis Varnupių pradinės mokyklos (Marijampolės sav.)
mokiniai, mokytojų Laimos Babinskienės ir Aušros Slivinskienės auklėtiniai. Kanklių mokyklėlės mokytoja tapo Būdos kaime (Kazlų Rūdos sav.) gyvenanti Patašinės „Novos“ dainininkė ir kanklininkė Vida
Bagdonienė, išmokiusi skambinti suvalkietiškomis kanklėmis keturis
Būdos pradinės mokyklos mokinius. Tris savo auklėtinius kankliuoti
išmokė Mokolų darželio-mokyklos mokytoja R. Upitienė, vieną – pra-
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dinių klasių mokytoja V. Biskienė. Iš viso dešimtosios laidos baigiamojo egzamino laikyti 2007 m. balandžio 27 d. į kraštotyros muziejų
susirinko dvylika vaikų. Jie ne tik išlaikė kankliavimo egzaminą, gavo
mokyklėlės baigimo pažymėjimus, bet turėjo progą pasiklausyti savo
bendraamžių, jau anksčiau išmokiusių kankliuoti, taip pat savo mokytojų, „Marijampolės kanklinykų“ skambinimo, dainavimo ir išgirdo pasakojimą apie kanklių mokyklėlės dešimties metų veiklą. Tame
koncerte dalyvavo jaunieji valančiukai, mokytojos R. Jadeikaitės auklėtiniai, net dešimt mokytojos V. Biskienės auklėjamos klasės vaikų,
Mokolų darželio-mokyklos mokytojos R. Upitienės kanklininkų būrelis „Žiedelis“, Patašinės „Užnoviečio” jaunieji kanklininkai. 2007
metais kanklių mokyklėlę baigusiųjų padaugėjo iki 157 (143 vaikų ir
14 suaugusiųjų).
2008-aisiais net aštuoni vaikai išmoko kankliuoti ir pasiruošė egzaminui Varnupių pradinėje mokykloje, o kartu su jais ir jų mokytojos Laima Babinskienė bei Aušra Slivinskienė. Į Varnupius (nuo
Marijampolės apie 15 km) kartą per savaitę teko važinėti ir mokyti
vaikus kankliuoti šio straipsnio autoriui. Sąlygos kankliuoti buvo geros, pamokėlės vyko pasibaigus bendrųjų dalykų pamokoms. Vaikai
iki tol nebuvo matę nei kanklių, nei girdėję jų skambesio, tad vaikiškas žingeidumas vertė juos noriai mokytis. Mokslo metams pasibaigus
buvo nutarta ne tik laikyti kankliavimo egzaminą šioje mokykloje, bet
ir surengti joje kanklių muzikos šventę, pakviesti į ją visus Varnupių
gyventojus. Į Varnupius teko suvažiuoti ir visiems kitiems, pasiruošusiems laikyti kankliavimo egzaminą, jų buvo keturiolika: keturi vaikai
iš Patašinės, išmokyti N. Černevičienės, šeši R. Upitienės mokiniai iš
Mokolų darželio-mokyklos ir keturi Sūduvos vidurinės mokyklos muzikos mokytojos R. Slankauskienės mokiniai. Taip pat atvažiavo tautosakos mylėtojų būrelis „Marijampolės kanklinykai“. Ir suskambo
kanklės Varnupiuose, deja, nesulaukusios Varnupių gyventojų dėmesio, nes į šventę teatėjo kankliavimo egzaminą laikiusių vaikų mamos,
močiutės. Bet šventė įvyko. Pirmiausia kankliavo vaikai, kurie laikė
egzaminą – dvi varnupiečių ir trys atvažiavusiųjų grupės. Visi gavo
mokyklėlės baigimo pažymėjimus – liudijimus, kad turi teisę vadintis
kanklininkais. Varnupių mokytojos buvo apdovanotos kankliavimo
suvalkietiškomis kanklėmis vadovėliais, vaikai – Jurgio Dovydaičio
užrašytos tautosakos knygelėmis. Pabaigoje visi klausėsi „Marijampolės kanklinykų“ – senojo lietuviško kaimo dainų, pasakojimų ir, žinoma, suvalkietiškų kanklių skambėjimo. Po šio egzamino mokyklėlę
baigusiųjų skaičius išaugo iki 181 (165 vaikų ir 16 suaugusiųjų).
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2009-aisiais Marijampolės pradinėje mokykloje (ši mokykla –
tai buvusios 6-osios vidurinės mokyklos pradinės klasės) kankliuoti
mokėsi net trijų mokytojų auklėtiniai: be V. Biskienės septynių mokinių, dar du – mokytojos Ritos Smelstorienės, o mokytoja Jūratė
Petruškevičienė pati mokėsi kankliuoti kartu su dviem savo auklėtiniais. Tad šioje savarankiška mokymo įstaiga tapusioje pradinėje
mokykloje kankliavimo egzaminui pasiruošė vienuolika vaikų ir viena mokytoja. Sūduvos vidurinės mokyklos, siekiančios gimnazijos
statuso, muzikos mokytoja R. Slankauskienė kankliuoti išmokė du
vyresniųjų klasių mokinius, o Mokolų darželio-mokyklos mokytoja
R. Upitienė – keturis savo auklėtinius. Deja, uždarius Skaisčiūnų,
Bliuviškių, Patašinės, Varnupių pradines mokyklas, į kankliavimo
egzaminą iš ten neatvažiavo nei vienas vaikas. Balandžio 24 d. kraštotyros muziejuje kankliavimo egzaminą laikė tik marijampoliečiai.
Visi aštuoniolika buvo suskirstyti į septynetą mažų grupelių po du,
tris ir kankliavo kartu su savo mokytojais. Pagal tradiciją, visi turėjo paskambinti po vieną privalomą kūrinėlį – pratimą kairės rankos pirštams, tad egzaminų metu jis skambėjo net septynis kartus.
Tačiau dėl mokytojų išradingumo pratimas netapo nuobodus, nes
kankliavimo mokytojai jį interpretavo skirtingai: skambino skirtingose kairės rankos pirštų padėtyse, skirtingose tonacijose, pridėjo
papildomų garsų. Dvi privalomos dainelės taip pat nebuvo tos pačios. Visi septyniolika vaikų ir viena mokytoja egzaminą sėkmingai
išlaikė ir visiems egzaminų komisijos nariai bei muziejaus administracijos atstovai įteikė mokyklėlės baigimo liudijimus. Po šios, dvyliktosios, laidos išleistuvių kanklių mokyklėlę baigusiųjų padaugėjo
iki 199 (182 vaikų ir 17 suaugusiųjų).
2010-aisiais kanklių mokyklėlėje mokėsi vėl tik marijampoliečiai, ir tik vaikai. Viena aktyviausių mokyklėlės mokytojų R. Upitienė
Mokolų darželyje-mokykloje kankliavimo egzaminui paruošė keturis
savo auklėtinius, „Sūduvos“ gimnazijos (buvusios Sūduvos vidurinės
mokyklos) muzikos mokytoja R. Slankauskienė net septynis vyresnių klasių mokinius, dar du savo auklėtinius paruošė gražiu „Saulės“
vardu pasivadinusios Marijampolės pradinės mokyklos mokytoja
J. Petruškevičienė. Tryliktoji suvalkietiškų kanklių muzikos mokyklėlės laida ir trylika balandžio 24 d. kankliavimo egzaminą išlaikiusių
jaunųjų kanklininkų, trylika iškilmingai įteiktų mokyklėlės baigimo
liudijimų, trylika gėlių puokščių, įteiktų trims kankliavimo mokytojoms. Bet kad ir daug tų „trylika“, nieko nelaimingo neatsitiko, priešingai – visi trylika vaikų buvo laimingi ir džiaugėsi nuo šiol galėsian-
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tys vadintis tikrais kanklininkais, o suvalkietiškų kanklių mokyklėlę
baigusiųjų padaugėjo iki 212 (195 vaikų ir 17 suaugusiųjų).
2011-aisiais mokinių kanklių mokyklėlėje buvo nedaug, vos dešimt: septyni „Saulės“ pradinės mokyklos mokytojos V. Biskienės
auklėtiniai ir trys R. Slankauskienės vyresniųjų klasių mokiniai iš
„Sūduvos“ gimnazijos. V. Biskienei, kaip ir visais ankstesniais metais,
mokant vaikus kankliuoti talkino šio straipsnio autorius. 2011 m. mokyti savo auklėjamos pirmos klasės mokinius kankliuoti panoro „Saulės“ pradinės mokyklos mokytoja Rita Smelstorienė. Nors anksčiau
kanklių mokyklėlės mokytojai pradėdavo vaikus mokyti kankliuoti tik
nuo antros klasės, bet prašomi nutarė pamėginti, to ėmėsi vėlgi šio
straipsnio autorius. Pirmokėliai pasirodė gana drausmingi, pakankamai muzikalūs ir per šešetą mėnesių, t. y. nuo 2010 m. lapkričio iki
2011 m. balandžio, sugebėjo išmokti ir paskambinti suvalkietiškomis kanklėmis dviejų lengvų vaikiškų dainelių melodijas. Tą jie padarė kraštotyros muziejuje gegužės 20 d., kai kankliavimo egzaminą
laikė septyni ketvirtokai ir trys vyresniųjų klasių mokiniai. Kanklių
muzikos koncertėlyje dar skambino septynetas Biskienės auklėtinių,
egzaminą išlaikiusių prieš dvejus metus. Patys jauniausi, pirmokėliai,
pirmą kartą viešai skambinę kanklėmis, egzamino dar nelaikė ir su pavydu stebėjo, kaip šiek tiek vyresniems už juos vaikams buvo teikiami
kanklių mokyklėlės baigimo liudijimai. Taigi statistika: 2011 m. suvalkietiškų kanklių mokyklėlę baigė 10 vaikų, iš viso 222 kanklininkai
(205 vaikai ir 17 suaugusiųjų).
2012-aisiais suvalkietiškų kanklių muzikos mokyklėlėje vėl padaugėjo norinčiųjų mokytis kankliuoti. Pirmiausia paminėtini buvę
„Saulės“ pradinės mokyklos mokytojos R. Smelstorienės pirmokėliai,
kurie ir toliau mokėsi kankliuoti. Taip pat savo auklėtinius skambinti
kanklėmis mokė V. Biskienė, R. Upitienė, R. Slankauskienė, N. Černevičienė. Dar viena „Saulės“ pradinės mokyklos mokytoja Filomena
Galavočienė taip pat panoro, kad jos auklėtiniai išmoktų kankliuoti,
tad 2012 m. „Saulės“ pradinėje mokykloje kankliavimo mokėsi net
trijų klasių vaikai. Mokėsi kankliuoti ne tik vaikai – mokytis skambinti suvalkietiškomis kanklėmis nusprendė dvi tautosakos mylėtojų
būrelio „Marijampolės kanklinykai“ dainininkės. Tad darbo kanklių
mokytojams netrūko, nes dar kankliavo nemažai kanklių mokyklėlę anksčiau baigusių vaikų ir suaugusiųjų. Egzaminams pasiruošė
22 kanklininkai, dėl tokio gausumo jie buvo suskirstyti į tris grupes. Pirmieji kankliavimo egzaminą laikė Mokolų darželio-mokyklos
mokytojos R. Upitienės išmokyti keturi vaikai ir „Saulės“ pradinės
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mokyklos mokytojos R. Smelstorienės aštuoni auklėtiniai, kurie jau
praėjusiais metais mokėsi kankliuoti, kai buvo pirmokėliai. 2012 m.
balandžio 27 d. egzaminų komisijai jie drąsiai paskambino dviejų dainelių melodijas, pratimą kairės rankos pirštams ir kartu su kankliavimo egzaminą išlaikiusiais R. Upitienės auklėtiniais gavo mokyklėlės
baigimo liudijimus. Antroji kankliavimo egzaminą laikiusiųjų grupė
– penki „Saulės“ pradinės mokyklos mokytojos F. Galavočienės auklėtiniai, du R. Slankauskienės mokiniai iš „Sūduvos“ gimnazijos ir
viena Patašinės „Novos“ vadovės N. Černevičienės mokinė. Šie aštuoni jaunieji kanklininkai egzaminą išlaikė gegužės 18 d., o koncertėlyje dar klausėsi V. Biskienės auklėtinių – pirmokėlių – skambinimo: 2012 m. kankliuoti vėl išmoko keturi pirmos klasės mokiniai. Dar
vienas kankliavimo egzaminas įvyko gegužės 25 d., kai „Marijampolės kanklinykai“ 20-ies metų sukakties proga sukvietė į kraštotyros
muziejų beveik visus Suvalkijos kanklininkus. Čia vykusio koncerto
metu dvi būrelio narės – Eglė Alenskaitė ir Virginija Lenkauskienė
– pakankliavo du kūrinėlius, buvo pripažintos išlaikiusiomis egzaminą ir gavo mokyklėlės baigimo liudijimus. 2012 m. egzaminą išlaikė
22 kanklininkai, o iš viso – 244 (225 vaikai ir 19 suaugusiųjų).
2013 m. kanklių mokyklėlėje besimokančiųjų sumažėjo. Tačiau
mokantys kankliuoti vaikai kartu su savo mokytojais dalyvavo įvairiuose renginiuose, ten paskambindami kanklėmis po keletą kūrinėlių. Naujai kankliuoti išmoko ir į egzaminą kraštotyros muziejuje susirinko aštuonetas vaikų: keturi V. Biskienės auklėtiniai iš „Saulės“
pradinės mokyklos, vienas R. Slankauskienės mokinys iš „Sūduvos“
gimnazijos ir trys Mokolų darželio-mokyklos mokytojos R. Upitienės
mokiniai. Į egzaminą, vykusį gegužės 24 d., taip pat atėjo mokytojos
V. Biskienės auklėjamos klasės vaikų tautosakos būrelis, kurio trys
dalyviai jau mokėjo skambinti kanklėmis – jie ir pradėjo šią mažą jaunųjų kanklininkų šventę paskambindami keletą kūrinėlių. Po jų prie
kanklių sėdo egzaminą laikę vaikai su savo mokytojais ir kankliavo
egzaminui paruoštus kūrinius. Kai pakankliavo, o egzaminų komisija
išėjo pasitarti, būsimiesiems kanklininkams, jų mokytojams, tėveliams
ir bendramoksliams V. Biskienės auklėjamos klasės vaikų tautosakos būrelis surengė senųjų lietuviškų tautinių muzikos instrumentų
koncertą: pūtė karklo dūdeles, molinukus, builio skudučius, žąsies ir
žolės birbynes, dar pašaukė oliavimų, erzinimų, paukščių balsų pamėgdžiojimų. Sugrįžus komisijai, egzaminus išlaikę aštuoni vaikai
gavo kanklių mokyklėlės baigimo liudijimus ir taip tapo jaunaisiais
kanklininkais. Šioje, šešioliktoje, kanklių mokyklėlės laidoje jų buvo
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aštuoni, o iš viso mokyklėlę baigusių kanklininkų – 252 (233 vaikai ir
19 suaugusiųjų).
2014 m. (septynioliktaisiais kanklių mokyklėlės veiklos metais)
mokinių vėl pagausėjo, nors egzaminams vaikus ruošė tik trys mokytojos. Taip sutapo, kad septynioliktąją mokyklėlės laidą sudarė septyniolika jaunųjų kanklininkų. Aštuonis vyresniųjų klasių mokinius
kankliuoti išmokė „Sūduvos“ gimnazijos muzikos mokytoja R. Slankauskienė, šešis – Patašinės „Užnoviečių“ vadovė N. Černevičienė ir
tris savo auklėtinius „Saulės“ pradinės mokyklos mokytoja V. Biskienė. Kankliavimo egzaminas Marijampolės kraštotyros muziejuje vyko
balandžio 11 d. Pirmieji skambino patys jauniausi – V. Biskienės auklėtiniai, jų programėlę sudarė tradicinis privalomas pratimas kairės
rankos pirštams ir dvi dainelės – „O kai aš pas močiutę augau“ bei „O
kano žali sodai“. Po jų kankliavo dvi N. Černevičienės kankliuotojų
grupės: pirmąją sudarė trys neseniai kankliuoti išmokusios jaunesnės
mergaitės, jų kūrinėliai buvo tie patys, kaip prieš tai kankliavusiųjų,
antrąją – merginos, išmokusios skambinti kanklėmis prieš keletą metų
ir jau dalyvavusios koncertuose, jų skambinti kūrinėliai – P. Puskunigio kankliuotas lietuviškas šokis „Kaminkrėtis“, A. Degučio „Polka“
ir, aišku, privalomas pratimas. Egzaminą laikė ir aštuonetas R. Slankauskienės mokinių, jie, be kitų kūrinėlių, sugebėjo paskambinti keturių dalių P. Puskunigio „Kanklininkų himną“. Egzaminą visi išlaikė,
gavo mokyklėlės baigimo liudijimus, dar klausėsi „Marijampolės kanklinykų“ kankliavimo ir dainavimo. Tad iš viso kanklių mokyklėlę jau
baigė 269 kanklininkai (250 vaikų ir 19 suaugusiųjų).
2015-aisiais kanklių mokyklėlę baigė šeši vaikai ir net trys suaugusieji. Po du vaikus kankliavimo egzaminui paruošė N. Černevičienė, R. Slankauskienė ir R. Upitienė. Suvalkietiškomis kanklėmis kankliuoti išmoko J. Jablonskio gimnazijos muzikos mokytoja Audronė
Jusaitytė, Marijampolės kultūros centro darbuotoja Vita Gvazdaitienė
(jų mokytoja R. Slankauskienė) ir „Marijampolės kanklinykų“ būrelio
dainininkas, VDU Etnologijos bakalauras Laurynas Bernotas, pradėjęs dirbti Marijampolės kraštotyros muziejaus muziejininku. Kankliavimo egzaminą vaikai ir suaugusieji išlaikė gegužės 8 d. ir gavo mokyklėlės baigimo liudijimus – tokių iš viso jau buvo 278 (256 vaikai ir
22 suaugusieji).
2016-aisiais kanklių mokyklėlėje mokinių pagausėjo, bet sumažėjo mokytojų, liko tik dvi: R. Slankauskienė egzaminui paruošė septynis „Sūduvos“ gimnazijos mokinius ir vieną tos gimnazijos mokytoją
– Liudmilą Kaluškevičienę, o R. Upitienė – keturias savo auklėtines iš
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Mokolų darželio-mokyklos. Kankliavimo egzaminą visi išlaikė gegužės
16 d., gavo mokyklėlės baigimo liudijimus ir dar pasiklausė „Marijampolės kanklinykų“ koncertėlio. Tokia buvo devynioliktoji suvalkietiškių
kanklių muzikos mokyklėlės laida – dvylika mokinių, išmokusių kankliuoti. Iš viso tokių jau buvo 290 (267 vaikai ir 23 suaugusieji).
2017-aisiais metais jubiliejiniam, 20-ajam, kankliavimo egzaminui buvo paruošti 25 jaunieji kanklininkai, kuriuos išmokė keturi mokytojai: Sūduvos gimnazijoje R. Slankauskienė – 10 mokinių, Mokolų
darželyje-mokykloje R. Upitienė – 7 mokinius ir „Saulės“ pradinėje
mokykloje V. Biskienė – 8 mokinius. Egzaminas vyko Marijampolės
kultūros centro dailės parodų salėje, iškilmingoje aplinkoje, stebint
žurnalistams, filmuojant televizijai. Ten pat tautosakos mylėtojų būrelis „Marijampolės kanklinykai“ šventė 25-ąjį gimtadienį. Po egzamino, kurį visi vaikai sėkmingai išlaikė ir už tai gavo kanklių mokyklėlės baigimo liudijimus, kaip tik ir vyko „Marijampolės kanklinykų“
jubiliejinio gimtadienio koncertas – skambėjo senosios kapsų dainos
ir kanklių muzika, o jaunieji kanklininkai – jubiliejinė, 20-oji, kanklių
mokyklėlės laida – turėjo retą progą jų pasiklausyti. Per 20 metų šioje
mokyklėlėje kankliuoti išmoko 315 žmonių (292 vaikai ir 23 suaugusieji): daugiausia jų išmokė J. Vylius – 143, R. Slankauskienė – 78,
R. Upitienė – 59, V. Biskienė – 13, D. Venskienė – 9, N. Černevičienė –
9, V. Bagdonienė – 4.
Marijampolės suvalkietiškų kanklių muzikos mokyklėlės veikla
tęsiasi: prasidėjus naujiems mokslo metams, kankliavimo mokosi vaikai ir jaunimas Mokolų darželyje-mokykloje, „Saulės“ pradinėje mokykloje, „Sūduvos“ gimnazijoje, Marijampolės kolegijoje, Patašinės
laisvalaikio salėje (perkeltoje į Griškabūdžio kultūros centrą).
Kodėl mes mokome vaikus kankliuoti? Todėl, kad kankliavimo
nauda yra neabejotina: besimokydami skambinti kanklėmis vaikai
įgyja nemažai tokių muzikinių žinių, kurių negauna mokykloje. Jie
geriau pažįsta muzikinį raštą, mokosi ansamblinio muzikavimo, skambindami lietuviškų dainų, ratelių, šokių melodijas geriau pažįsta lietuvių tautosaką. Kankliavimas yra mūsų tautinės kultūros dalis. Jeigu
nekankliuos vaikai, nekankliuos ir suaugusieji.
Vasaros kankliavimo stovyklos
Pirmąją vasaros kankliavimo stovyklą Zanavykų krašte 2006 m.
liepos 12–16 d. surengė Patašinės laisvalaikio salės direktorė Nijolė
Černevičienė ir jos įkurta jaunimo organizacija „Nova“. Jai talkino
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Šakių meno mokyklos kanklių mokytoja Audronė Adomaitienė ir tautosakos mylėtojų būrelis „Marijampolės kanklinykai“. Šio būrelio vadovas ir dvi kanklininkės – Roma Upitienė bei Dalia Venckienė – kartu
su šakiete A. Adomaitiene mokė vaikus kankliuoti, N. Černevičienė
rūpinosi buitiniais reikalais. Į stovyklą suvažiavo vaikai ir paaugliai
iš Barzdų, Bliuviškių, Būdos, Patašinės, Skaisčiūnų, Slavikų, Šakių ir
penketą dienų mokėsi kankliuoti suvalkietiškomis kanklėmis. Stovykla vyko Rygiškių kaime, J. Jablonskio tėviškėje. Vaikai gyveno palapinėse, kankliavo visur, kur tik buvo galima prisėsti. Pamokos vyko
nuo ryto iki pietų. Po pietų stovyklautojai turėjo ir kitų užsiėmimų:
važiavo į ekskursiją Prano Puskunigio takais (Katiliai, Marijampolė,
Skriaudžiai), viešėjo sklandytojų aerodrome, stebėjo medžio drožėjų
darbus. Stovyklos užbaigimo koncertas vyko Patašinės laisvalaikio
salėje, čia kartu su savo mokytojais skambino visi stovyklautojai, daugiau ar mažiau pramokę kankliuoti.
Antrąją vasaros kankliavimo stovyklą 2007 m. liepos 11–17 d.
Patašinės laisvalaikio salėje vėl rengė N. Černevičienė, vėl jai talkino
A. Adomaitienė, kankliuoti mokė R. Upitienė, D. Venckienė bei Eglė
Bernotienė iš Kazlų Rūdos. Vaikai ir paaugliai suvažiavo iš Barzdų,
Bliuviškių, Būdos, Kazlų Rūdos, Lekėčių, Patašinės, Pilviškių, Šakių.
Stovykla tęsėsi visą savaitę, tad gabesnieji ir darbštesnieji turėjo galimybę geriau išmokti kankliuoti ir savo pasiekimus pademonstravo
baigiamajame koncerte, į kurį atvažiavo net Šakių rajono meras Juozas
Bertašius. Išmokusieji kankliuoti gavo dovanų ir saldumynų. Daugeliui įsimintina tapo stovyklautojų kelionė „Įžymių kraštiečių keliais“,
kuri prasidėjo P. Puskunigio gimtinėje, Katilių k., tęsėsi J. Jablonskio
tėviškėje Rygiškiuose, Vinco Kudirkos gimtinės klėtelėje Paežeriuose,
Petro ir Juozo Rimšų gimtojoje sodyboje Naudžiuose ir baigėsi Ožkabaliuose, Jono ir Vinco Basanavičių tėviškėje.
2008 m. liepos 8–13 d. Rygiškių kaime, J. Jablonskio tėviškėje,
vyko trečioji vasaros kankliavimo stovykla, kurią surengė Patašinės
laisvalaikio salė, Šakių meno mokykla ir Marijampolės kraštotyros
muziejus. Suvažiavo vaikai, paaugliai ir jaunimas iš Barzdų, Būdos,
Bliuviškių, Ežerėlio, Kazlų Rūdos, Kybartų, Lekėčių, Pilviškių, Šakių, kankliuoti mokė A. Adomaitienė, N. Černevičienė, E. Bernotienė,
D. Venckienė. Šalia vaikų, paauglių ir jaunimo kankliuoti suvalkietiškomis kanklėmis mokėsi ir keturios suaugusios moterys. Stovyklautojams dar surengta įvairiausių pramogų: tautodailininkų pamokų, buvo
sporto ir šokių veiklų, ekskursija į Vilkijos A. ir J. Juškų muziejų.
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2009 m. vasaros kankliavimo stovykla – jau ketvirtoji – vyko
liepos 14–19 d. toje pačioje J. Jablonskio tėviškėje Rygiškiuose, šalia
Griškabūdžio. Be kitų stovyklautojų pasimokyti kankliuoti, susipažinti su suvalkiešikų kanklių muzika atvažiavo grupė vaikų iš Avikilų
(Marijampolės sav.) vaiko tėviškės namų. Tais metais prie nuolatinių
kankliavimo mokytojų prisijungė patyrusios Patašinės jaunųjų kanklininkų būrelio „Užnovietis“ kanklininkės Lina Bartkutė, Renata
Domeikitė ir Milda Kvederaitė, taip pat Šakių meno mokyklą baigusi
Gabija Gudiškytė. Šią stovyklą filmavo Marijampolės televizijos operatorius Vidmantas Čekaitis.
Jau nuolatinėmis tapusių vasaros kankliavimo stovyklų tradicija nenutrūko ir 2010 metais: nuo birželio 28 iki liepos 4 d. mokytis
kankliuoti suvalkietiškomis kanklėmis į Patašinės laisvalaikio salę
susirinko nemažai vaikų ir jaunimo iš įvairių Zanavykijos vietų. Be
nuolatinių kankliavimo mokytojų, šiais metais kankliuoti mokė ir Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio meno mokyklos kanklių mokytoja Lijana
Bartkaitė. Visi kankliavimo mokytojai liepos 3 d. Griškabūdžio bažnyčioje surengė kanklių muzikos koncertą, kuriame skambėjo Prano
Puskunigio kūriniai.
2011 m. vasaros kankliavimo stovykla vyko nuo birželio 27 d.
iki liepos 3 d. Šakių rajono Griškabūdžio bažnytkaimyje, sename vaikų darželio pastate. Stovyklautojus kankliuoti mokė A. Adomaitienė,
L. Bartkutė, R. Domeikitė, M. Kvederaitė, ir G. Gudiškytė. Mokytojai ir
į stovyklą suvažiavę vaikai bei paaugliai maitinosi Griškabūdžio gimnazijos valgykloje. Stovyklos dienotvarkė tokia pati: iki pietų kankliavimo
pamokos, po pietų pramogos, vakare laisvalaikis. Liepos 3 d. po šv. Mišių Griškabūdžio bažnyčioje surengtas Patašinės ir Šakių kanklininkų
koncertas, kuriame kartu skambino net vienuolika kanklininkų. Stovyklos uždarymo koncertas vyko Griškabūdžio senelių globos namuose.
Septintoji vasaros kankliavimo stovykla 2012 metais vėl sugrįžo
į Patašinę. Čia birželio 25–29 d. buvusioje pradžios mokykloje kankliuoti mokėsi 35 vaikai bei paaugliai. Be nuolatinių mokytojų, keletą
vaikų kankliuoti suvalkietiškomis kanklėmis išmokė marijampolietė
Virginija Lenkauskienė. Stovyklos uždarymo koncerte visi klausėsi
„Marijampolės kanklinykų“, pristačiusių naujausią suvalkiečių tautosakos knygą „Paklausykit manę, jauno bernelio“ (J. Vyliaus surinktos
tautosakos rinktinė, LLTI, 2011).
2013 m. birželio 24–28 d. vasaros kankliavimo stovykla vyko Rygiškių kaime, J. Jablonskio tėviškės sodyboje. Pagal įprastą stovyklos

328

Jaunius Vylius

darbotvarkę stovyklautojai mokėsi kankliuoti iki pietų, taip pat klausėsi „Marijampolės kanklinykų“ pasakojimo apie suvalkiečių tautosaką. Po pertraukos kai kurie mokėsi lipdyti įvairius daiktus iš molio,
kiti mankštinosi šokių aikštelėje, o dar kiti ir kankliuoti papildomai
pasimokė. Viena stovyklos popietė buvo skirta ekskursijai – šį kartą
aplankyti Sudargo piliakalniai. Stovyklos uždarymo metu išmokusieji
kankliuoti paskambino su savo mokytojais po keletą kūrinėlių, paskui
visi klausėsi ilgo ir įdomaus Skriaudžių „Kanklių“ koncerto.
Į devintąją vasaros kankliavimo stovyklą Patašinėje vaikai ir jaunimas susirinko 2014 m. birželio 17 d. ir stovyklavo keturias dienas,
iki birželio 20 d. Visi gyveno laisvalaikio salėje, o kankliuoti mokėsi
netoliese esančiose buvusios pradinės mokyklos patalpose. Ten jiems
buvo papasakota apie kankliavimą Suvalkijoje, apie senuosius Zanavykų kanklininkus, apie Praną Puskunigį. Popiečio pramogoms skirtu
metu į svečius atvažiavęs Griškabūdžio klebonas Vytautas Mazirskas
nuoširdžiai ir draugiškai pasikalbėjo su stovyklautojais apie krikščionišką tikėjimą, dvasinį žmonių gyvenimą.
2015 metais vasaros kankliavimo stovyklų tradicija nutrūko, nes
biurokratiniuose valdininkų kabinetuose užstrigo finansavimas, be to,
trukdė ruošimasis moksleivių dainų šventei. Bet dešimtoji, jubiliejinė,
zanavykų krašto vasaros kankliavimo stovykla įvyko. Ją 2016 metais
surengė Patašinės laisvalaikio salės direktorė, „Novos“ bei „Užnoviečio“ vadovė Nijolė Černevičienė ir Šakių meno mokyklos kanklių
mokytoja Audronė Adomaitienė. Ši stovykla įsikūrė Patašinėje, buvusioje pradinėje mokykloje, kur vyko kankliavimo pamokos ir keletas
paskaitų, o stovyklautojai gyveno laisvalaikio salėje arba palapinėse.
Po pietų, kaip jau įprasta, vaikai ir jaunimas pramogavo, sportavo ar
dar kitaip lavinosi. Šia stovykla susidomėjo ir dvi profesionalios kanklininkės, Vilkaviškio muzikos mokyklos kanklių mokytojos Daiva
Venienė ir Raimonda Kurauskienė, dvi dienas jos stebėjo stovyklos
mokytojų darbą, taip pat dalyvavo stovyklos uždarymo koncerte.
Tai viskas, ką norėta papasakoti apie zanavykų krašto vasaros
kankliavimo stovyklas. Panašių stovyklų būta ir anksčiau. 1990 m. ir
1991 m. Marijampolės kolegijoje kankliavimo stovyklas rengė Skriaudžių „Kanklės“, VDU dėstytojas R. Apanavičius ir Klaipėdos konservatorijos docentas J. Alenskas. 1992 m. Bartininkuose ir 1993 m.
Skriaudžiuose vasaros stovyklas surengė Marijampolės kraštotyros
muziejaus direktorius Jonas Vasmanas, jos buvo pavadintos Romuvos
stovyklomis. Vaikai ir jaunimas buvo mokomi istorijos, etnografijos,
taip pat kankliuoti suvalkietiškomis kanklėmis. Tačiau nei J. Vasma-
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no Romuvos stovyklos, nei Skriaudžių „Kanklių“ stovyklos Marijampolės kolegijoje nebuvo tęsiamos, netapo tradicinės. Stovyklautojus
į vasaros stovyklas Skriaudžiuose nuo 2010 m. vėl kviečia „Kanklių“
ir „Kankliukų“ vadovai, tačiau šios stovyklos jau ne tik kanklininkų,
vaikai mokomi muzikuoti ir kitais instrumentais.
Apžvelgdamas kankliavimą Suvalkijoje, beveik nieko nerašiau
apie seniausią Lietuvoje kanklininkų būrelį – Skriaudžių ansamblį
„Kanklės“, nes šio ansamblio veikla jau yra plačiai ir išsamiai aprašyta knygose „Aš išdainavau visas daineles“ (sud. D. Krištopaitė,
1988), „Pranas Puskunigis ir Skriaudžių kanklininkai“ (V. Alenskas,
1990), „Ant devinto kalnelio užkopus“ (V. Alenskas, 1966), „Skriaudžių „Kanklių“ ansambliui – 100“ (V. Alenskas, O. Patronaitienė,
K. Orinas, 2006).

Jaunius Vylius (g. 1933 m. Kaune) – etnografas. Nuo 1946 m. gyveno Marijampolėje. Mokėsi Rygiškių Jono gimnazijoje, po to – Vilniaus J. Tallat-Kelpšos
muzikos technikume. Dirbo su tautosakos rateliais. Nuo 1981 m. pradėjo rinkti lietuvių tautosaką (užrašė 5500 dainų ir melodijų). Parašė Vincas Šlekys. Gyvenimo ir
veiklos apžvalga (1995), parengė Triobiškių dainas (kartu su Elvyra Kalindriene,
2009) ir kitas suvalkiečių tautosakos knygas.
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SUVALKIJOS PARTIZANŲ TAKAIS
Istorikas Kęstutis Kasparas:
„Veržliausia vokiečių okupacijos laikų pogrindinė organizacija
(Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga – J. V.) jungė apie 2000 narių (...).
Po 1944 m. balandžio – gegužės mėn. LLK sąjungos vadovybės areštų
organizacijai vadovauti ėmė buvęs organizacinio skyriaus vado pavaduotojas inžinierius ltn. J. Jurkūnas ir kpt. I. Vylius su broliu įrengęs
organizacijai radijo siųstuvą. (...) Liepos pradžioje kpt. I. Vylius tarėsi
su Šaulių sąjungos vadu plk. Matu Naujoku dėl tolimesnių veiksmų
rusų agresijos metu, karinių dalinių steigimo ir vadovavimo jiems
klausimais (...). LLK sąjungos veiklai organizuoti Lietuvoje turėjo
likti kpt. I. Vylius, kuriam buvo perduoti visi vado turėti bei Šaulių
sąjungos ryšiai. (...) Artimesniais kpt. I. Vyliaus pagalbininkais tapo
ltn. Pranas Čeponis (kartu ir LLA Kazlų Rūdos apylinkės vadas). (...)
Liepos pradžioje kovos su raudonaisiais diversantais pretekstu buvo
parūpinta iš vokiečių ginklų (...), paslėptų Kazlų Rūdos apylinkėse.
(...) Rusų užėjimo atveju Kazlų Rūdos miškai išrinkti kaip pagrindinė partizaninės vadovybės bazė. (...) Liepos 25–26 d. kpt. I. Vylius
išvyko iš Kauno į Kazlų Rūdą, išgabendamas iš miesto ginklus, popierių, rotatorių ir šapirografą, radijo siųstuvo detalių.“ (Lietuvos karas,
107–108 p., Kaunas, 1999 m.).
Skulptorius Vytautas Mačiuika:
„Gyvendamas vokiečių okupuotame Kaune, užmezgiau ryšius
su buvusios lietuvių kariuomenės kapitonu, pogrindžio antisovietinės organizacijos „Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga“ nariu Vylium.
(...) 1944 metais (...) Vylius rengė lietuvių nacionalistus ginkluotai
kovai su Raudonąja armija... Paskutinėmis liepos dienomis, vokiečių
atsitraukimo momentu, išvažiavome jo automobiliu į Kazlų Rūdą pas
kitą organizacijos narį Praną Čeponį, nuvežėme ginklų – šautuvų, au-
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tomatų ir radijo stotį... Juodviem su Čeponiu trumpam kažkur išvažiavus, Raudonoji armija staiga užėmė Kazlų Rūdą. Tuomet granatas
užkasiau žemėje, rankinį kulkosvaidį ir automatus paslėpiau tvarte po
šiaudais. Radijo stotis liko tuščiuose bičių aviliuose...“ (Baudžiamoji
byla 38701/3, 651 p. V. Mačiuikos 1945 m. lapkričio 16 d. tardymo
protokolas – Jūratė Vyliūtė, Kapitono Igno byla, Vilnius, 2002).
2018 m. vasarą mes, kapitono Igno Vyliaus vaikai Jūratė ir Jaunius, sugalvojome leistis į kelionę Suvalkijos partizanų takais. Abiejų
mūsų galvose gimė tas pats kelionės planas – aplankyti Kazlų Rūdos
miškus, kur 1944 m. vasarą ne kartą lankėsi mūsų Tėvas, ruošdamasis
pasipriešinimui prieš komunistinės Rusijos okupaciją. Ten, didžiausiame Suvalkijos miškų masyve, dar XIX a. glaudėsi ir prie Braziūkų,
Čystos Būdos su caro kariuomene kovėsi 1863 m. sukilėliai. Ten slėpėsi ir su rusų NKVD kariuomene kovojo Lietuvos Tauro apygardos
Geležinio Vilko, Stirnos būrių partizanai. Ten 1945 m. vasario 23 d.
Žiemkelio miške įvyko vienas pirmųjų Lietuvos partizanų mūšių su
raudonaisiais okupantais, kuriame žuvo 16 laisvės kovotojų ir pirmasis
Geležinio Vilko būrio vadas Alfonsas Arlauskas. Kazlų Rūdos miškuose 1947 m. buvo surengti bene vieninteliai Lietuvoje partizanų,
eilinių kovotojų ir jaunesniųjų vadų apmokymai. Ten, Kazlų Rūdos
miškų šiaurrytiniame pakraštyje, klastingai išduotas žuvo vienas žymiausių Lietuvos partizanų Juozas Lukša.
Kazlų Rūdos miškus neblogai pažinojau, maždaug nuo 1956 metų
važinėjau ten pirkti malkų, o nuo 1962 m. įsigijęs motociklą – grybauti
ar šiaip pakeliauti. Kai 1969 m. įsidarbinau meno vadovu Kazlų Rūdos medžio dirbinių kombinate, o 1981 m. pradėjau rinkti tautosaką,
tų kelionių dar padaugėjo. Traukė mane tie miškai savo įvairove, natūraliu grožiu, tyla, ramybe ir kažkokiu nenusakomu paslaptingumu.
O gal ten tvyrojusia Tėvo dvasia? Ar partizaninės kovos, netekčių,
skausmo dvasia? Tuomet to dar nesupratau. Viskas išaiškėjo tik po
Nepriklausomybės atgavimo, kai atsivėrė KGB archyvai, slaptosios
tardymų bylos, kai sužinojome apie Tėvo veiklą, jo kančias ir mirtį…
Ten, Kazlų Rūdoje laikiną prieglobstį nuo saugumiečių persekiojimo
1946–1948 m. buvo radęs ir Tėvo brolis kunigas Vincentas Velavičius.
Ieškodamas senų dainingų žmonių, Kazlų Rūdos miškų pakraštyje
radau Krušinskų kaimą, o jame – tautodailininkę Eleną Krušinskaitę,
kuri nutapė beveik visų Lietuvos didžiųjų kunigaikščių, XIX a. tautiškumo žadintojų ir švietėjų portretus, daug Suvalkijos piliakalnių.
Sužinojusi mūsų šeimos istoriją, iš senos nuotraukos nutapė Lietuvos
karo aviacijos lakūno kapitono Igno Vyliaus portretą. 2018 metais
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Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo šimtųjų metinių proga rausvo
granito plokštėje ji iškalė lietuvišką Vytį, skirtą pirmojo tų vietų partizano, Geležinio Vilko būrio vado Alfonso Arlausko ir kartu su juo
16 partizanų žūčiai 1945 m. vasario 26 d. Žiemkelio miške atminti. Tą
Vytį Lietuvos kariuomenės dalinio, dislokuoto Kazlų Rūdos miškuose, majoras Donatas Mazurkevičius su kariais pastatė ant postamento
Krušinskų kaime, Žiemkelio miško pakraštyje, prie kelio Dievogala–
Agurkiškės.
Po 1990 m. kovo 11-osios daugelis Lietuvos partizanų žuvimo ir
buvusių mūšių vietų, jų slėptuvės-bunkeriai buvo ženklinami, atstatomi, statomi kryžiai, įvairūs paminklai. Dabar šios vietos iš naujo
atrandamos, atstatomi seni ir statomi nauji kryžiai, atminimo lentos,
įrengiami stendai, rašomi Laisvės kovotojų vardai, nurodomos datos.
Ežerėlio girininkas Vytautas Sinkevičius su talkininkais perstatė vieną
didesnių partizanų slėptuvių Kazlų Rūdos miško glūdumoje – vietoj
supuvusių paprastų lentų sudėjo smaluotus geležinkelio pabėgius, atnaujino stendą. Apie jų atliktą darbą per LRT buvo rodytas reportažas.
Tokių ir panašių vietų Kazlų Rūdos miškuose labai daug, todėl reikėjo
atrinkti išskirtines, nes visų aplankyti vienos kelionės metu, per vieną dieną neįmanoma. Į talką pasikviečiau Marijampolės Partizanų ir
tremties muziejaus darbuotoją bei partizaninių kovų Suvalkijoje žinovą, Kazlų Rūdoje gyvenantį Algimantą Lelešių, jau minėtą tautodailininkę E. Krušinskaitę, girininką V. Sinkevičių. Jų padedamas, nubraižiau galutinį kelionės maršrutą. Kelionės pradžia numatyta 2018 m.
liepos 14 d. 9.00 val. prie Zapyškio kapinių. Čia susirinko dviejų giminių – Velavičių iš Žemaitijos ir Ščiukų iš Suvalkijos – atstovai: Igno
Vyliaus ir Petronėlės Ščiukaitės dukros Jūratė ir Živilė iš Vilniaus,
Petronėlės brolio Juozo vaikaitė Geda su vyru iš Šiaulių, Darius Ščiuka su žmona iš Nemenčinės, Praksedos Velavičiūtės anūkas Darius iš
Aukštadvario, Antano Viliaus duktė Angelė iš Raudonės, jos dukra
Živilė su sūnumi Žilvinu iš Kauno, Kazio Vyliaus duktė Dalė iš Trakų
ir jos dukros Aurelija bei Vilija su vyrais ir vaikais iš Vilniaus. Šešių lengvųjų automobilių kolona nuo Zapyškio pajudėjo pro Papiškių
kaimą prie Atgimimo pradžioje Kluoniškių kaime sudegintos sodybos
vietoje pastatyto paminklo. Ten 1945 m. birželio 13 d. ankstų rytą rusų
enkavedistai apsupo Balsių sodyboje poilsiavusių 14 partizanų būrį ir
pradėjo šaudyti padegamosiomis kulkomis. Atsišaudydami partizanai
prasiveržė pro ugnies ir mirties žiedą, bet šeši iš jų žuvo, kartu su jais
ir septyniolikmetis Viktoras Balsys. Sodyboje išliko tik gyvenamasis
namas ir svirnas, bet kitą dieną atvažiavę stribai viską iš tų pastatų
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išsivežė, o namą ir svirną padegė. Dabar gyvenamojo namo vietoje
stovi iš lauko akmenų sumūrytas postamentas, kurio priekyje yra juodo marmuro lenta su čia žuvusių partizanų vardais ir pavardėmis, ant
postamento piramidė, prie kurios pritvirtinta rausvo granito plokštė
su lietuvišku dvigubu kryžiumi ir Gedimino stulpais, o virš piramidės
– aukštas, storų rastų kryžius su Nukryžiuotuoju ir metalo saulute.
Čia žuvo partizanai Viktoras Balsys, Viktoras Šlionskis, Jurgis Čeičys,
Vincas Vaidelys, Aleksandras Jansonas ir Patašius. Aplink paminklą
pasodinta daug įvairių gėlių, užaugę jau dideli medžiai, take nuo kelio
iki paminklo iki šiol išlikę mėtosi mediniai nuodėguliai. Padėję gėlių,
uždegę žvakutes ir pasimeldę už ten žuvusiuosius, važiavome toliau,
Braziūkų link, per Zapyškio ir Meištinės miškus prie atstatyto partizanų bunkerio-slėptuvės.
Važiavome vingiuotais miško keliukais, o galvoje sukosi mintys –
ar važiavai čia Tu, mano Tėve, tada, prieš 74 metus, kai ruošeisi būsimam ginkluotam pasipriešinimui prieš rusų okupantus? Ką jautei tada,
ką galvojai? Žinau tik viena – Tavo ryžtas buvo tvirtas ir apsisprendimas galutinis... Tie miško keleliai labai klaidūs, bet pagal girininko
V. Sinkevičiaus paliktus ženklus-rodykles bunkerį suradome. Jis įrengtas gana aukštame kalnelyje, sename ir tankiame eglyne. Atkėlėme storą, sunkų slėptuvės dangtį ir lindome gilyn, kur slėpėsi, gyveno, rengė
pogrindinę spaudą Kazlų Rūdos miškų partizanai – Tauro apygardos
Žalgirio būrio kovotojai ir jų vadai. Netoli pagrindinės slėptuvės, kitame
to paties kalnelio šlaite buvo įrengta dar viena mažesnė slėptuvė, skirta
dviem sunkiai sužeistiems partizanams gydyti, vadinamoji ligoninė, o
šalia jos – maisto sandėlis. Dabar šalia pagrindinio bunkerio stovi stendas su slėptuvės istorija, čia gyvenusių partizanų pavardėmis. 1947 m.
rugpjūčio mėn. NKVD kareiviams apsupus bunkerį, čia žuvo partizanas
Zigmas Balsys ir parašiutu nusileidęs radistas Pranas Čeičys. Vytautui
Balsiui pavyko prasiveržti ir išsigelbėti. Čia mes pasimeldėme, uždegėme žvakeles, padėjome gėlių, nusifotografavome.
Sugrįžę į automobilius, tais pačiais miško takais važiavome Zapyškio link. Šiaurrytiniame Kazlų Rūdos miško pakraštyje privažiavome Krušinskų kaimą. Ten, mažame žaliai dažytame namelyje, šalia
dviejų didžiulių ąžuolų, mūsų laukė tautodailininkė Elena Krušinskaitė. Tuo metu granite jos iškaltas lietuviškas Vytis dar tebestovėjo
nedideliame tautodailininkės kambarėlyje-dirbtuvėje, kurioje atidžiai
klausėmės pasakojimo apie pirmąjį tų apylinkių partizanų vadą Alfonsą Arlauską, apie jo pareigingumą, reiklumą, griežtumą, kuris su
keliolika savo būrio vyrų žuvo jau pirmoje kovoje su enkavedistais.
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Ir vėl susimąsčiau – ar buvo čia Tėvas, ar bent važiavo pro čia tada,
1944-ųjų vasarą? Juk nuo čia – pats artimiausias kelias į Kauną –
Žiemkelis, kuriuo, užšalus aplinkinėms pelkėms ir baloms, važiuodavo Krušinskų kaimo ūkininkai į Kauną ar į Garliavą… Vėl klausimai
lieka be atsakymų. Ten, Elenos namelyje dar apžiūrėjome didžiųjų
Lietuvos kunigaikščių, tautos Atgimimo žadintojų, švietėjų portretus, daugybę piliakalnių, ežerų, kuriuos nutapė tautodailininkė Elena
Krušinskaitė.
Nuoširdžiai jai padėkoję, keliavome toliau, gilyn į miškus, Kajackų link, į Pajūrio mišką. Sustojome senoje kirtavietėje, laukymėje,
kurioje likusios vos kelios senos pušys. Miškininkai jų neiškirto, kad
turėtų kur perėti uoksiniai paukščiai, ir kad jos barstytų savo sėklas,
iš kurių vėl atžels miškas. Prie vienos nulūžusios pušies kamieno kabo
senas, iš paprastų lentelių sukaltas ir jau gerokai pakrypęs kryželis.
Kaip mums pasakojo E. Krušinskaitė, šį kryželį iš smaluotų lentų nutašė Girnikų kaimo ūkininkas Andrius Žilinskas ir atsivežęs kopėčias
prikalė prie pušies šalia bunkerio, kuriame 1946 m. žuvo jo sūnus Vytautas ir dar vienas partizanas. Šią vietą vietiniai gyventojai vadina
Raskirtimio plyne. Ir kabo čia žuvusiam sūnui prie pušies kamieno
prikaltas kryželis – jau suklypęs, pušis taip pat jau sausa, nulūžusi,
jos kamienas stypso laukymėje lyg stagaras. O kryželiui jau 72 metai! Ir niekam, net rusų okupacijos metais, nekilo ranka sunaikinti šį
paminklėlį. Širdį spaudžia graudulys, bet kartu jaučiamas pasididžiavimas bei pagarba tiems, kam šis paminklas skirtas – čia žuvusiems
paprastiems lietuviško kaimo berneliams, nepanorėjusiems vergauti ir
lenktis okupantui...
Ilgai verkti nėra kada, laikas veja mus vis tolyn. Iš ten nuvažiavome į pietus, į Šališkių mišką. Tankiame jaunuolyne, šalia kelio, radome kalnelį, prie jo ir sustojome, užlipome į viršų. O ten – duobė, jau
užžėlusi samanomis, buvusios partizanų slėptuvės vieta. Čia pastatyti
net du kryžiai, duobė aptverta metaline tvorele, pridėta daug gėlių ir
žvakelių. Šis partizaninių kovų paminklas lankomas, prižiūrimas. Čia
1949 m. kovą žuvo kovotojai Juozas Nėnius ir Antanas Šiaurys, čia jie
paaukojo savo jaunas gyvybes už Laisvę, už Lietuvos ateitį, už mus,
kurie dabar gyvename laisvoje Lietuvoje. Dabar galime apverkti juos,
jų dalią, jų žūtį, galime pagerbti jų pasiaukojimą ir didvyriškumą. Tik
ar ne per mažai, ar ne per retai tą darome? Taip, ne kiekvieno brolis
ar sesuo žuvo, ne kiekvieno giminaičiai kentėjo Sibire, ne kiekvieno
Tėvą kankino ir nužudė KGB rūsiuose... Ištrykšta ašara, nurieda, tegul
niekas jos nemato…
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Iš ten pasukome į rytus, išvažiavome iš miško ties nedideliu Pažėrų bažnytkaimiu netoli Garliavos ir pasukome Pabartupių kaimo
link. Čia, prie Navyngirės miškelio, stovi įspūdingas paminklas gražiai sutvarkytoje, prižiūrimoje aplinkoje, šioje vietoje žuvusiam vienam žymiausių Lietuvos partizanų Juozui Lukšai atminti. Vėl malda,
žvakelės, gėlės, susikaupimas – klausėmės Algimanto Lelešiaus pasakojimo apie Juozo Lukšos žuvimą, apie išdavystę. O mano galvoje vėl
sukasi mintys... Ar savo draugo, žvalgybos mokyklos bendramokslio
Jono Kukausko iškviestas į susitikimą ir enkavedisto, kuris neįvykdė
duoto nurodymo „paimti gyvą“, paleistų kulkų pakirsto Juozo Lukšos
galvoje bent suspurdėjo mintis, kad tai buvo išdavystė, kad jo draugas Jonas jau buvo suspaustas NKVD žnyplėse ir negalėjo elgtis kitaip, nei jam liepė NKVD? O gal galėjo, bet nenorėjo? O kas išdavė
patį Kukauską? Juozas Lukša buvo laimės kūdikis, jam visur sekėsi,
buvo labai sumanus, vikrus, iki šio lemtingo susitikimo išsisukdavo iš
bet kokios keblios padėties. Tačiau po dviejų kelionių užsienyje grįžęs
į Lietuvą gal neįvertino pakitusios padėties, pasikeitusių sąlygų – didžiulio, išsikerojusio šnipų ir šnipelių tinklo, beveik sunaikintų rėmėjų, Laisvės kovotojus vis labiau apimančio netikrumo, nusivylimo, nepasitikėjimo dvasios? Nežinome to ir nesužinosime. Bet tada Lietuva
dar kovojo, nors ir kraujavo, tai kovojo. Deja, išdavystės šmėkla dirbo
savo darbą, labai skaudų mums, lietuviams. Todėl klausiu – o kas išdavė Tave, mano Tėve? Ir kas išdavė mane, keturiolikmetį paauglį, kai
1947 m. balandžio 13 d. atėję saugumiečiai net neieškoję ištraukė iš
spintelės mano dienoraštį, visų slaptų minčių, visų jaunos širdies išpažinčių – meilės savo pavergtai Tėvynei, garbinimų ir liaupsių partizanams – patikėtinį? Ir kaip aš tada galėjau gintis nuo kaltinimų įsteigus
slaptą organizaciją Tėvynei išvaduoti? Ir nesigyniau, supratau, kad
neištrūksiu iš jų nagų kitaip, tik pasirašęs pasižadėjimą... Iš saugumo
išėjau, bet turėjau bėgti iš namų, nutraukti mokslą, slėptis pas gimines. Tik į partizanus manęs nepriėmė, buvau per jaunas, turėjau namus,
giminių, galėjau gyventi legaliai. Ir nežinojau, kad beveik prieš metus
liepos mėn. 1 d. KGB kalėjime Vilniuje buvai nužudytas Tu, mano Tėve
ir kartu su šimtais kitų patriotų užkastas Tuskulėnų dvaro patvoryje...
Vėl susėdome į mašinas ir pro Pažėrus nuvažiavome iki Veiverių. Pasukę Marijampolės link, sustojome prie Skausmo kalnelio. Ten
mus pasitiko Dalia Raslavičienė – vienos iš pačių pirmųjų partizanų
pagerbimo, perlaidojimo vietų Lietuvoje šeimininkė. Šiame memoriale perlaidota daugiau kaip 60 partizanų palaikų, nuo 1988 m. surastų
aplinkiniuose grioviuose, apkasuose, raistuose. Čia tikrai labai daug
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skausmo, čia visa šio Lietuvos kampelio Laisvės kovų istorija su datomis, vietomis, vardais, pavardėmis, slapyvardžiais. Širdgėla ir ašaros... Jie buvo mūsų kankiniai, jie buvo ir didvyriai, karžygiai. Sunki ta
mūsų praeitis. Pasimeldę, padėję gėlių ir žvakelių, pagiedoję, nusifotografavę, atsisveikinome su Veiverių Skausmo kalneliu, jo šeimininke
ir vykome toliau.
Dabar pasukome pro Jūrės geležinkelio stotį Kazlų Rūdos link.
Prie Miškų urėdijos pervažiavę geležinkelį, įsukome į siaurą gatvelę,
kuri kažkada vadinosi Sodų gatve, dabar – Vasario 16-osios. Viename
iš toje gatvėje esančių namų, paženklintame 5-tuoju numeriu, gyveno
Čeponių šeima. Leitenantas Pranas Čeponis 1944 m. buvo vienas artimiausių LLK sąjungos tuometinio vado kapitono Igno Vyliaus pagalbininkų, kartu ruošėsi kariniam pasipriešinimui prieš rusų okupaciją.
Toje sodyboje buvo slepiami ginklai būsimai kovai. Pravažiuojame
dabar pro tą nedidelį, geltonai dažytą namelį, kažkada buvusį Sodų
gatvėje. Dabartiniai vietos gyventojai nieko neprisimena ir nežino apie
tuos seniai prabėgusius laikus ir įvykius, o mano seserims ir man neramiai suspurda širdys – čia būta mūsų Tėvo... Šį kartą tikrai žinome
– Jis čia buvo.
Iš buvusios Sodų gatvės nuvažiavome prie naujųjų Kazlų Rūdos
kapinių ir šalia centrinio įėjimo pamatėme išdidžiai stovintį didžiulį
medinį kryžių, o šalia jo tris akmeninius paminklus – tai memorialas
Kazlų Rūdos partizanams. Čia perlaidoti septynių Laisvės kovotojų,
1946 m. užkastų netolimoje pamiškėje, tarp jų ir brolių partizanų Juozo bei Jono Krapavičių palaikai, čia perkeltas paminklas Tauro apygardos partizanams, kuris buvo pastatytas Partizanų gatvėje ir ten
net keturis kartus išniekintas – verstas, laužtas, tepliotas. Apie viską
mums išsamiai papasakojo A. Lelešius, vienas tų paminklų statytojų.
Tokių paminklų, didesnių ir mažesnių, A. Lelešius su talkininkais pastatęs ir daugiau.
Iš kapinių važiavome prie geležinkelio stoties, ten nutarėme papietauti. O šalia – paminklas tremtiniams, kurį Kazlų Rūdos žmonės
pastatė 1989 m. Tikrai būtų keista, jeigu jo čia nebūtų. Kazlų Rūda
– didžiulis geležinkelio mazgas, pro čia tremtiniai gyvuliniuose vagonuose buvo vežami iš visos Suvalkijos – Marijampolės, Vilkaviškio,
Šakių rajonų. Šis paminklas stovi prie senosios medinės geležinkelio
stoties, apsodintas miško eglaitėmis, sudėtas iš smaluotų pabėgių ir
metalinių geležinkelio bėgių, kurių gale iškyla 3,6 m aukščio skulptūra
– lietuvė tremtinė motina, rankose laikanti negyvą kūdikį (skulptorius
Julius Narušis).
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Jaunius Vylius

Po pietų vėl per mišką pasukome Ąžuolų Būdos link, tik dabar
jau asfaltuotu, neseniai atnaujintu keliu, o toliau senuoju Kauno–Marijampolės plentu. Šios mūsų kelionės etapo nuotolis – 27 km, nuvykimo
laikas – 30 min. Marijampolėje sustojome Vytauto gatvėje, prie Miesto
parko, vos pravažiavę buvusį KGB pastatą, kuriame 1944–1948 metais
buvo kankinami ir žudomi Lietuvos patriotai, o jų lavonai užkasami už
pastato tekėjusio Javonio upelio krantuose. Dabar čia stovi Kančių koplytėlė, o pietinėje pastato pusėje, jau Miesto parke – paminklas Tauro
apygardos partizanams (skulptorius Alfonsas Ambraziūnas). Viską
apžiūrėję, ėjome į kitą Vytauto gatvės pusę, kur įsikūrę Marijampolės kraštotyros bei Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejai.
Pradžioje nusekėme paskui Partizanų muziejaus darbuotoją, visos kelionės metu mus lydėjusį A. Lelešių. Vos įėję į muziejų supratome,
kad patekome į ypatingą aplinką, pilną tylos, rimties, pagarbos, visų
mūsų protus ir dvasią užgniaužusią partizaninės kovos, pasipriešinimo, skausmo aurą... Žvelgėme į stenduose išdėstytus eksponatus: aprūdijusius partizanų ginklus, t. y. kulkosvaidžius, šautuvus, automatus,
granatas, šovinius, žiūronus; žalsvos spalvos Lietuvos karių aprangą:
švarkus, kelnes, milines, kepures; skiriamuosius ženklus: juosteles,
antpečius, trispalvius partizanų trikampius, vėliavėles; pasižymėjimo
ženklus: įvairius antsiuvus; avalynę: ilgaaulius guminius batus, kariškus batus. Čia daug įvairių daiktų, ištrauktų iš durpynų, pelkių, iškastų iš žemės, išsaugotų namų slėptuvėse ir suneštų čia 1989 m. pradėjus
kurtis muziejui. Muziejuje yra taip pat daugybė nuotraukų: pavienių
kovotojų, partizanų grupių, partizaniško gyvenimo vaizdų, karinės
veiklos dokumentų – vadų įsakymų, protokolų, įstatų, nuostatų, mūšių
aprašymų, partizaniškos spaudos originalų ir kopijų. Fotonuotraukose
daug nužudytų, nukankintų, išniekintų partizanų kūnų, numestų gatvėse, aikštėse, patvoriuose, bedvasių kūnų, nuo kurių stingsta akys
ir pakraupsta širdys... Graudu ir skaudu... Nuščiuvo vaikų klegesys,
pritilo suaugusiųjų balsai... Ne vienam ašarojo akys, kai kam pristigo
oro... Nuo sienų į mus žvelgia partizanų vadų portretai, nutapyti mūšių
vaizdai, veiklos, žūties aprašymai. Čia ir Tauro apygardos steigėjai:
aviacijos kapitonas Leonas Taunys, kunigas Antanas Ylius, Jonas Pileckis, Vytautas Gavėnas, Albinas Ratkelis. Čia ir Tauro apygardos
vadai: aviacijos majoras Zigmas Drunga, leitenantas Antanas Baltūsis,
leitenantas Jonas Aleščikas, mokytojas Aleksandras Grybinas... Labai
stipriai, kaip niekur kitur pajutome čia Lietuvos Laisvės kovos dvasią.

SUVALKIJOS PARTIZANŲ TAKAIS
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Su savo seserimis, su Tėvo ir Motinos giminaičiais keliavome Suvalkijos partizanų takais, ten, kur kažkada ir Tu buvai, važiavai, veikei. Ši kelionė buvo skirta Tavo šviesiam atminimui. Žinia, aplankėme
tik dalį Tauro apygardos Geležinio Vilko, Stirnos, Vytauto rinktinių
partizanų kovų ir žūties vietų. Dar liko Skardupiai – Tauro apygardos
įsteigimo vieta, Žuvinto ežeras – Palių kautynių vieta, Braziukų, Raišupio, Grybinės, Gižų, Šilavoto mūšių vietos, daug atstatytų ir apleistų
bunkerių. Laukia ginklų slėptuvė šalia Stirniškių miško – dar vienas
mūsų Tėvo veiklos pėdsakas... Vienu kartu visko neaprėpsi, neaplankysi, nesuskaičiuosi – tų atmintinų, lankytinų vietų labai daug. Bet
būtinai aplankysime, būtinai atvažiuosime, ateisime, gėlėmis, žvakelėmis, maldomis, vidiniu susikaupimu pagerbsime kovojusius ir žuvusius dėl Lietuvos. Jų ir Tavo, Lietuvos karo aviacijos lakūno, kapitono
Igno Vyliaus, mūsų širdžių didvyrio ir kankinio atminimui.
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STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW
NA KRĘTYCH ŚCIEŻKACH HISTORII
Kazimieras Baranauskas
WSIE SEJNEŃSZCZYZNY, KTÓRYCH JUŻ NIE MA
Występująca obecnie masowa migracja ludności dotyczy wyludniania się wsi. Na Sejneńszczyźnie proces ten rozpoczął się wraz
z wybuchem II wojny światowej. 10 stycznia 1941 r. Niemcy i Związek Sowiecki zawarły porozumienie o wymianie ludności. Mieszkające na Suwalszczyźnie osoby narodowości litewskiej i rosyjskiej
(staroobrzędowcy) miały zamienić się z zamieszkałą na Litwie ludnością niemiecką. Początkowo repatriacja miała charakter dobrowolny.
Wyjechała część małorolnych. Pozostali nie skorzystali z tej możliwości. Natomiast na Litwie pozostała duża cześć ludności narodowości
niemieckiej. W związku z tym, władze okupacyjne zaczęły stosować
radykalne środki – areszt i przymusowe wysiedlanie. W krótkim, zaledwie kilkumiesięcznym okresie, zostało przesiedlonych około 12000
osób (75–80%), wśród których najliczniejszą grupę stanowili Litwini.
Znacznie lub całkowicie wyludniły się całe wsie. Po wojnie powróciło
zaledwie 20% wysiedlonych mieszkańców.
Drugie wyludnianie się wsi miało miejsce w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku, jednak już w innych
okolicznościach. Pogorszyły się perspektywy tradycyjnego rolnictwa, postępowało uprzemysłowienie. Do miast przenosili się przede
wszystkim ludzie młodzi. W wyniku zmniejszenia się liczby mieszkańców wsi, państwo przystąpiło do wprowadzenia zmian strukturalno-administracyjnych. Małe wsie i chutory przyłączano do większych miejscowości. O tym w „Suvalkietis” („Suwalczanin”) pisał
Gintautas Marcinkevičius. Historie wymarłych wsi o dźwięcznych
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litewskich nazwach warte są pamięci i uwiecznienia przynajmniej
w krótkim artykule. Wsie, które zniknęły z mapy Sejneńszczyźny:
Wierśnianka (Versnelė), Otkieńszczyzna (Otkienščizna), Adelynas,
Kobeldiszki (Kebeldiškės), Wereszczyzna (Vereščizna), Kalwiszki
(Kalviškės), Podgawieniańce (Pagavieniškiai), Zagówiec (Zagautė),
Cyganowo (Ciganavas), Marcinkańce (Marcinkonys), Bierżynie
(Beržiniai), Iwaniszki (Ivaniškė), Staszkuny (Staškūnai), Rubieżanka
(Melnyčėlė), Senkevičiai, Żwirgżda (Žvirgždė), Janiszki (Joniškė),
Zagórze (Zagužai), Wojnory (Vainorai), Puniszki (Puniškiai), Reszecie (Rašačiai), Ochotniki (Akatnykai), Szklarnia (Šklerna), Tarnówek
(Tarnauka), Wesołówka (Vesalauka), Rogoże (Ragožai), Pojeziorki
(Paežerėliai), Borysówka (Borisuvka), Teklinowo (Taklinavas), Baraniszki (Baroniškė) i Polesie (Polesiai), Epidemia (Epidemija), Rudka
Pachuckich (Pakuckų Rūdelė), Kopiec (Kapčius), Pojezierze (Paežeriai), Jegleniszki (Jegliniškės), Głowanowszczyzna (Galvanovščizna),
Szilainia (Šilainė), Zaczerne (Užujuodelė), Bulewizna (Bulevizna).
Nie są to wszystkie miejscowości, które zniknęły z mapy ziemi sejneńskiej. W artykule wykorzystano materiały zebrane przez
G. Marcinkevičiusa, które zostały uzupełnione i skorygowane. Wiele
wsi zniknęło również w wyniku ustanowienia nowej granicy polsko-litewskiej.
Deimantė Aidukaitė
PÓŹNE MAŁŻEŃSTWA OZNAKĄ DOBROBYTU
EKONOMICZNEGO?
Celem artykułu jest przybliżenie zagadnień dotyczących wieku oraz miejscowej specyfiki zawierania małżeństw na Zaniemeniu.
W tym celu przeazalizowano księgi metrykalne ślubów z lat 1922–
1938 w parafiach katolickich Barzdy (Barzdai), Giełgudyszki (Gelgaudiškis), Griškabūdis, Iłgów (Ilguva), Kaimelis, Lokajcie (Lekėčiai),
Łuksze (Lukšiai), Światoszyn (Paežerėliai), Paluobiai, Plokščiai, Szaki (Šakiai), Syntowty (Sintautai), Slawiki (Slavikai), Sudargi (Sudargas), Sutkai, Valakbūdis i Poniemuń (Žemoji Panemunė). Wyodrębniając lokalne osobliwości regionu zostały porównane dwa, różniące
się między sobą pod względem ekonomicznym, regiony Zaniemienia:
południowy – zlokalizowany na nieproduktywnych glebach piaszczystych i zamieszkany przez Dzuków oraz północny – obejmujący
szerokie i żyzne równiny zamieszkane przez tzw. Zanavyków (grupa
etnograficzna).
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Warunki przyrodnicze w regionie dzukijskim nie sprzyjały rozwojowi rolnictwa. Mieszkańcy kultywowali dawne zawody leśne.
Gospodarstwa były niewielkie, zamieszkane przez bardziej liczne
rodziny niż na północnej Suvalkiji (określenie Suwalszczyzny). Na
przykład w powiatach olickim (Alytus) i sejneńskim dominowały
gospodarstwa 4–6 osobowe, a w powiecie szakowskim (Šakiai) –
gospodarstwa liczące 3–5 osób. „Cały majątek Dzuka” stanowiła
skromna chata, poletko słabej klasy ziemi, koń, dwie krowy i zaciągnięta
w banku pożyczka. Natomiast północna Suvalkija była nazywana ojczyną litewskich spichlerzy, księży, językoznawców i pisarzy, rajem
litewskich sadów i zagród, gdzie pola były „równiutkie jak na boskim
stole”. Obszar ten obfitował w żyzne gleby nadające się pod rolnictwo. Mieszkańcy regionu byli najbogatszymi rolnikami na Litwie
w XIX i XX w. Niejednakowe możliwości ekonomiczne miały wpływ
na edukację ludności, specyfikę środowiska lokalnego oraz, prawdopodobnie, zawieranie małżeństw.
Sigitas Birgelis
Vytautas Prabulis PS. „Žaibas”.
protokoły przesłuchań
W artykule przybliżono postać litewskiego partyzanta Vytautasa Prabulisa ps. „Žaibas” (Piorun), który zginął 15 grudnia 1949 r.
w Szlinokiemiach. Zawarto również wzmianki o jego bliskich oraz
opublikowano materiały przesłuchań związane z wcześniejszą działalnością tego partyzanta.
Po okupowaniu przez sowietów Litwy w 1940 r., rodzina Prabulisów (Jonas i Vytautas) zajmowała się przeprowadzaniem przez granicę państwa osób uciekających przed sowieckimi represjami.
4 marca 1941 r. Jonas i Vytautas Prabulisowie z Mockawy (Mockava) oraz Vincas Anza ze wsi Mockai podjęli próbę przeprowadzenia
przez granicę litewskiego konstruktora samolotów generała brygady
Antanasa Gustaitisa. W odległości pół kilometra od stacji kolejowej
w Szostakowie (Šeštokai) sanie zostały zatrzymane przez funkcjonariuszy sowieckiej straży granicznej. Gustaitisa przewieziono do
Moskwy, a braci Prabulisów i Anzę umieszczono w kowieńskim więzieniu. Tam byli przetrzymywani prawie 4 miesiące. Zachowała się
dokumentacja z przesłuchań. Z niej można wysnuć, jakie metody
przesłuchań były stosowane przez sowiecki aparat bezpieczeństwa
i jego informatorów oraz jakimi sposobami próbowano złamać nie-
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wygodnych i będących w „niełasce” władz obywateli Litwy. Pomocą
w opracowaniu materiałów i tłumaczeniu na język litewski akt sprawy
Vytautasa Prabulisa służył wieloletni kierownik Muzeum Partyzantów Okręgu Tauras i Zesłania w Mariampolu (Marijampolė), pisarz
Justinas Sajauskas.
W czerwcu 1941 r. po ataku Niemiec na ZSRR bracia Prabulisowie, podobnie jak inni więźniowie, wyszli na wolność.
W kwietniu 1945 r. Vytautas Prabulis, chcąc uniknć aresztowań i represji, przekroczył granicę państwa i zatrzymał się u rodziny Pauliukonisów w Wojciuliszkach. Z pomocą gospodarzy wykopał
kilka kryjówek. Był jednym z litewskich partyzantów działających
na pograniczu polsko-litewskim. Po operacji „oczyszczania lasów”,
zorganizowanej przez Wojska Ochrony Pogranicza w sierpniu
1946 r., ukrywał się w pojedynkę, do czasu, aż los złączył go z naczelnikiem Sztabu ds. Łączności i Informacji okręgu dajnawskiego Jurgisem Krikščiūnasem ps. „Rimvydas”. Vytautas Prabulis został jego
adiutantem. Latem 1949 r. wykopali bunkier w Szlinokiemiu, gdzie
ukrywali się do dnia bohaterskiej śmierci 15 grudnia 1949 r.
Marytė Misiukonienė
II wojna światowa we wspomnieniach
mieszkańców puńska i okolic
Hitlerowskie Niemcy po pokonaniu Polski przyłączyły Puńsk do
Prus Wschodnich. W październiku 1939 r. do Puńska przybyły niemieckie oddziały i urzędnicy. Sekretariat gminy w Sejwach przeniesiono do Puńska. Zamknięto litewskie szkoły, zawieszono działalność
organizacji. Ofiarą padły również litewskie spółdzielnie w Puńsku
i Sejnach. Okupanci odebrali towary, zboża, wstrzymali działalność
mleczarni.
W gminie Puńsk urzędował niemiecki amtskomisarz (wójt), było
kilku funkcjonariuszy żandarmerii oraz tzw. rolnicy (zarządcy), którzy organizowali rolnictwo na terenie gminy. Niemcy, podobnie jak
podczas I wojny światowej, wprowadzili wobec mieszkańców surowy
reżim. Za najmniejsze przewinienie stosowano kary pieniężne (płacone markami), cielesne (baty), nierzadko karano również śmiercią.
Każdy mieszkaniec posiadający konie i wóz lub sanie, miał obowiązek zaopatrzenia się w drewnianą lub blaszaną tabliczkę z adresem
właściciela, zawieszoną na pojeździe. Zimą, do uprzęży lub na końcu dyszla miał być zawieszony dzwonek. Podczas jazdy woźnica był
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zobowiązany do trzymania bata w pozycji pionowej i wskazywania
nim kierunku jazdy. Na powitanie żandarma należało zdjąć z głowy
czapkę, w przeciwnym wypadku woźnica był smagany trzymanym
wcześniej przez siebie batem. Wymagano, aby konie były wyczesane,
a po przybyciu do kościoła sanie lub wozy ustawione rzędami.
Na przybywających chłopów niemieccy żandarmi czekali w Puńsku na skrzyżowaniu i, trzymając w ręce długie bicze, sprawdzali jadących do kościoła. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków
– bili. Taka kara była stosowana również w przypadku, gdy woźnica
był nieogolony. Po takich wydarzeniach przez kilka niedziel z rzędu
kościół świecił pustkami. Ludzie bali się niemieckiego bicza. Po upływie miesiąca, jadący na mszę chłopi byli schludnie ubrani, mężczyźni
ogoleni, uprząż uporządkowana, a konie wyczyszczone.
Mieszkańcy zostali spisani przez władze III Rzeszy, otrzymali dokumenty. Ewangelicy, bez względu na to, czy znali język niemiecki
czy nie, byli wpisywani na listę folksdojczy. W parafii Puńsk takich
osób było sporo. Nocami niemiecka młodzież niszczyła przydrożne
krzyże. Takim postępowaniem byli oburzeni nawet niektórzy niemieccy żołnierze. Część krzyży została zabrana przez samych mieszkańców, a po wojnie wróciły na swoje miejsca.
Niemcy, dążąc do realizacji wcześniejszych planów kolonizacji
tych obszarów, zmuszali ludność narodowości litewskiej do repatriacji do Litwy. Mieszkańcom tłumaczono, że po wojnie na przygranicznych obszarach będą mogli mieszkać wyłącznie Niemcy, a Litwini
zostaną wywiezieni do Lublina. Wmawiano, że przeprowadzający się
do Litwy otrzymają gospodarstwa po byłych niemieckich właścicielach. Ludzie nie kwapili się do porzucenia swojej rodzinnej ziemi.
Wówczas Niemcy zaczęli stosować inne metody. Część młodzieży została wywieziona do przymusowych prac w Rzeszy. Niemcy aresztowali i zagnali do Suwałk ponad 60 rolników z okolic Puńska.
Wielu Litwinów z ziemi puńskiej zostało zmuszonych do opuszczenia swoich gospodarstw. Niestety na Litwie nie zostali oni serdecznie powitani. Przyszło zmierzyć się z ubóstwem i głodem. Po wojnie
część „repatriantów” powróciła do swoich rodzinnych domów, które
w większości były zniszczone przez nieproszonych przybyszy. Ci,
którzy odmówili wyjazdu do Litwy, zostali wywiezieni na przymusowe roboty do Prus Wschodnich lub Niemiec.
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Stanislovas Sajauskas
REZYSTENCJA ANTYSOWIECKA W REGIONIE PREŃSKIM
W artykule dokonano przeglądu zbrojnego antysowieckiego
oporu litewskiego w regionie preńskim (Prienai). Zaakcentowano
specyfikę oporu partyzanckiego (w który często angażowały się całe
rodziny), patriotyzm mieszkańców ziemi preńskiej oraz ich odwagę
w walce z ciemiężcami, którzy pod koniec II wojny światowej anektowali Litwę. Artykuł został bogato zilustrowany zdjęciami partyzanckimi, udostępnionymi przez pracownicę Muzeum Krajoznawczego
w Prenach Ernestę Juodsnukytė oraz partyzantkę Antosię KurtinytėLiepa-Meckelienė.
Gintaras Lučinskas
PODZIEMNA PRASA PERIODYCZNA PARTYZANTÓW
LITEWSKICH W LATACH 1944–1953
Podziemna prasa periodyczna to tajnie wydawane tytuły o charakterze polityczno-ideowym. Publikacje takie były nielegalne, ponieważ wydawane bez zgody władz radzieckich. W państwie sowieckim
cała prasa była w rękach partii komunistycznej i stanowiła rygorystycznie kontrolowane przez aparat władzy narzędzie propagandy
komunistycznej.
Żaden inny naród nie wydawał tyle tytułów podziemnej prasy
jak litewscy partyzanci. Doliczono się 107 czasopism z okresu drugiej
okupacji sowieckiej. Szacunkowa liczba podziemnych czasopism wydawanych przez partyzantów z południowej Litwy wynosi 25.
Wiele czasopism podziemia się nie zachowało. Wśród tych, które
przetrwały, często brakuje numerów. Publikacje nie zachowały się, ponieważ w okresie sowieckim zabronione było gromadzenie ich przez
biblioteki, muzea czy inne instytucje, a tym bardziej przez osoby prywatne. Za taką działalność groziły surowe kary. Dopiero po odzyskaniu przez Litwę niepodległości zaczęto w pośpiechu zbierać oraz opisywać zachowane nieliczne czasopisma.
Prasa podziemna to potężna broń. Doskonale to rozumieli nie tylko okupanci, ale również walczący o wolność bojownicy. Wydawali
oni czasopisma i powielali je korzystając z wszelkich dostępnych sposobów: maszyn do pisania, rotatorów, szapirografów, rzadziej – przepisywania ręcznego.
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Działalność wydawniczą litewscy partyzanci prowadzili w wilgotnych i zimnych bunkrach, w lasach – na pniach, na poddaszach
i w innych miejscach nieustannie czując oddech śmierci.
Uczestnicy ruchu oporu sprzeciwiali się okupacyjnemu i narodowemu uciskowi. Walczyli o wolność polityczną okupowanego narodu
i niepodległość państwa.
Sigitas Kajokas ps. „Kovas”
STREFA PRZYGRANICZNA
W artykule przedstawiono wspomnienia Sigitasa Kajokasa
ps. „Kovas” (Gawron), byłego partyzanta jednostki „Vytautas” okręgu „Tauras”. Autor szczegółowo relacjonuje wydarzenia w Kalwarii (Kalvarija). Wspomnienia zostały spisane odręcznie przez kalkę,
w kilku egzemplarzach. Sigitas Kajokas dokładnie streścił początek
wojny partyzanckiej w Suvalkiji (określenie Suwalszczyzny), a dokładniej – w okolicach Kalwarii. W swoich wspomnieniach partyzant
opisał Kalwarię, Sangrudę (Sangrūda), Agluonis, Puńsk i inne miejscowości położone na obszarze Suvakiji oraz byłej krainy Jaćwingów.
Do druku przygotował Justinas Sajauskas.
Kostas Kubilius ps. „Meška”
WSPOMNIENIA
W artykule przytoczono wspomnienia partyzanta Kostasa Kubiliusa, ps. „Meška” (Niedźwiedź), ur. 1921 r. we wsi Zovada, gmina Sangruda (Sangrūda), powiat Łoździeje (Lazdijai). Wspomnienia
dotyczą walki litewskich partyzantów na Sejneńszczyźnie, ich losów,
lat spędzonych w więzieniach oraz tajnie przewożonej przez polsko-litewską granicę poczty.
Do druku przygotował Justinas Sajauskas.
Julius Mielkus ps. „Lubinas”
WSPOMNIENIA Z OKRESU POWOJENNEGO
W artykule zostały przedstawione powojenne wspomnienia partyzanta okręgu „Tauras” Juliusa Mielkusa ps. „Lubinas” (Łubin).
Urodził się on w 1923 r. na Sejneńszczyźnie, we wsi Wojtokiemie.
Zajmował się rolnictwem. W 1945 r. wstąpił do 4 kompanii jednostki
„Perkūnas” (Piorun). W czerwcu tego samego roku został przenie-
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siony do jednostki „Vytautas”. Autor opisuje dwuletni okres walk
na Litwie i Sejneńszczyźnie. W czerwcu 1947 r. udał się on do Zaveckasa (we wsi Gintautai), u którego leczył się dowódca oddziału
Sergijus Bendoravičius ps. „Špokas” (Szpak). J. Mielkus zaopiekował
się chorym. Tej samej nocy Rosjanie otoczyli i zaatakowali bunkier.
S. Bendoravičius zginął, a rannego J. Mielkusa aresztowano i skazano
na 15 lat łagru. Autor wspomina okrucieństwa, jakich doznał podczas
przesłuchań.
Do druku przygotował Justinas Sajauskas.
Juozas Sigitas Paransevičius
HISTORIA RODZINY PARANSEVIČIUSÓW
Autor artykułu opisuje losy swojej rodziny od końca XIX wieku
do czasów obecnych. To właśnie pod koniec XIX w. dziadek autora
Kastantas Paransevičius z Szypliszek (obecnie powiat suwalski) poślubił córkę Ignasa i Agoty Marcinkevičiusów Marijonę i zamieszkał
wraz teściami we wsi Poluńce (ówcześnie gmina Krasnowo, obecnie – Puńsk). W artykule dokonano przeglądu drzewa genealogicznego rodziny Paransevičiusów (Forencewicz), pokrótce lub bardziej
obszernie przedstawiono wszystkich jej członków. Poluńce, jak cała
Sejneńszczyzna i Puńsk wraz z okolicznymi wsiami, w ostatnim stuleciu przechodziły z rąk do rąk. Przynależały do Rosji (do I wojny
światowej), Litwy (1918–1919) i Polski (1920–1939 oraz od 1944 r. do
czasów obecnych). Podczas I i II wojny światowej na tych obszarach
urzędowali Niemcy. Losy opisywanych osób są powiązane również
z polityką prowadzoną przez wyżej wymienione państwa. Okupanci nie oszczędzali żyjącej tu ludności litewskiej. Doświadczyła ona
aresztowań, zsyłek oraz innych form prześladowań i przemocy. Część
rodu uległa wynarodowieniu.
Stanislovas Sajauskas
DZIAŁALNOŚĆ LITEWSKIEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
W PRENACH W XX W.
W artykule dokonano przeglądu działalności litewskiego Kościoła katolickiego w XX wieku. Odniesiono się do życiorysów i losów aktywistów kościelnych regionu preńskiego (Prienai) oraz ich wpływu
na kształtowanie w mieszkańcach Pren (Prienai) uczciwości, odwagi
w walce o prawdę i przeciwko narzuconemu przez okupantów niewol-
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nictwu, wynarodowieniu i odczłowieczeniu. Sytuacja spowodowana
dwoma wojnami światowymi i okupacją wymusiła na ograbionych
i zniewolonych spokojnych mieszkańcach nie tylko mądrą ostrożność,
zaufanie do mocy Boga, ale i walkę – zarówno partyzancką z bronią
w ręku, jak i w postaci pasywnego oporu. Zwycięstwo w tej walce
odniósł Kościół katolicki.
Scholastika Kavaliauskienė
ŁUKŚNIANY I OKOLICE
Łukśniany (Luksnėnai) – wieś w okręgu olickim (Alytus),
od Olity oddalona o 6–8 km, znajduje się przy drodze Olita – Simno (Simnas) – Mariampol (Marijampolė). Miejscowość położona na
wschodnim brzegu jeziora Luksnėnai. Nieznana jest data założenia
wsi Łukśniany. W materiałach archiwalnych nazwa ta występuje od
1807 r. – wówczas pisana jako Luksneni, w 1914 r. – Luksniany, a od
1957 r. – Luksnėnai.
W 1933 r. nad jeziorem znaleziono stare grobowce, które obiektem zainteresowań archeologów stały się dopiero w 1989 r. W wykonanym na cmentarzysku przekopie ujawniono siedem grobów datowanych na połowę XVII w. – początek XVIII w.
Miejscowość od jeziora dzieli tylko droga. Akwen ma powierzchnię 62 ha, długość – 2,2 km, szerokość – 0,5 km. Maksymalna i średnia
głębokość jeziora wynosi odpowiednio 7,4 m i 4,2 m.
W okresie powojennym mieszkańcy Łukśnian nie uniknęli zesłań.
Deportacja była wpisana w los rodzin Šakaliai, Platūkiai, Daugininkai,
Baciuškos, Ivašauskai. Wywożone były rodziny podejrzane o wspieranie partyzantów lub posiadające ponad 20 ha ziemi. W 1952 r. zostało założone gospodarstwo kolektywne „Młoda Gwardia”, do którego
przydzielono również Łukśniany. Pierwszym przewodniczącym został
bezrolny i niepiśmienny Ignas Šakalis. W 1958 r. gospodarstwo kolektywne zostało przeorganizowane w radzieckie gospodarstwo rolne
i nazwane Szkółką Drzewek Owocowych w Łukśnianach. W okresie
sowieckim Lukśniany były głównym ośrodkiem sadownictwa radzieckiego gospodarstwa rolnego. W 1973 r. szkółka w Łukśnianach została
połączona z gospodarstwem kolektywnym rejonu olickiego „Ateitis”
(Przyszłość). Nowy podmiot otrzymał nazwę Radzieckie Gospodarstwo Sadownicze w Łukśnianach.
Mniej więcej w latach 1918–1920 została założona pierwsza
w Łukśnianach szkoła. Mieściła się ona u Ališauskasów. Następnie
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czterooddziałowa szkoła podstawowa funkcjonowała w domu Česynasów. W 1936 r. została otwarta Szkoła Podstawowa im. Laurynasa Radziukynasa w Kurnėnai. W 1970 r., na zaproszenie kierownika
gospodarstwa Mindaugasa Šatkauskasa, w miejscowym domu kultury
zatrudnili się Genovaitė i Raimundas Švabasowie. Dzięki nim w Lukśnianach zaczęło się intensywne życie kulturalne.
W odległości około 2 km na północny zachód od Łukśnian
znajduje się grodzisko Aniškis. Wieś Aniškis od Olity jest oddalona
o 11 km. Jest to jedna z najstarszych miejscowości w tym regionie. Na
jej obszarze znajdują się dwa jeziora – Pluvijos i Aniškis. Znajduje się
tam również znany dwór w Aniškis o areale 180 ha, założony w latach
1519–1522. W grodzisku Aniškis wydobyto archeologiczne wykopaliska. Do dnia dzisiejszego krążą legendy o tym miejscu. Inna znana
miejscowość, to Balkuny (Balkūnai), w której znajduje się muzeum
pamięci malarza Antanasa Žmuidzinavičiusa.
Alfonsas Vitkauskas			
WSPOMNIENIA O DWORZE W PRAMEZYS
Wieś Pramezys, na obszarze której znajdował się dwór, jest położona w rejonie preńskim (Prienai), starostwo Balwierzyszki (Balbieriškis). Od Balwierzyszek Pramezys jest oddalony o 6 kilometrów. Na
północnym obrzeżu wsi płynie rzeka Peršėkė, do której wpada rzeczka Gulbė. Od południa wieś otacza las.
W 1959 r. miejscowość Pramezys była zamieszkana przez
245 mieszkańców, w 2001 r. – 50, 2011 r. – 32, a w 2014 r. – 29. Najstarsze wzmianki o dworze w Pramezys pochodzą z XVI w. Na mapie Zaniemenia z 1613 r., opracowanej przez Tomasza Makowskiego (Tomas
Makovskis) i Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła Sierotkę, wśród innych
miejscowości została zaznaczona również Pramezys. Na mapie WKL
została oznaczona jako ważny dwór ziemiański z rozwijającym się
w pobliżu miastem. Miasteczko najwyraźniej kwitło. Działał w nim
dom modlitwy Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, o którym
pierwsze wzmianki pochodzą z 1637 r.; nieopodal funkcjonowała
szkoła. W połowie XVII w., podczas marszów sił kozackich, dwór
został ograbiony i spalony wraz z miastem. Nie powrócił do dawnej
świetności. W 1827 r. we dworze i w miejscu byłego miasteczka stały
4 budynki zamieszkane przez 44 osoby.
W trakcie reformy rolnej na Litwie w 1924 r. dwór, który wraz
z folwarkiem w Peršėkė zajmował 500 ha, został rozparcelowany. Cen-
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tralną jego część wraz z 80 ha ziemi nabył znany dyplomata i działacz
społeczny Tomas Norus-Naruševičius (1871–1927) dla swojej siostry
Ceciliji Naruševičiūtė-Stanaitienė. W rękach Stanaitisów dwór pozostał do czasów sowieckich. Po wojnie rodzinie Stanaitisów groziło
zesłanie, dlatego jej członkowie ukrywali się. W okresie sowieckim
w znacjonalizowanych budynkach dworskich działała ośmioletnia szkoła, biblioteka, punkt skupu mleka, mieszkali lokatorzy. Po
odzyskaniu niepodległości dwór odziedziczył lekarz Jonas Stanaitis.
Obecnie obiekt niszczeje.
Do szkoły w Pramezys uczęszczały dzieci z okolicznych wsi.
Mieszkańcy po dziś dzień pamiętają piękny dworski budynek i zatrudnionych tam nauczycieli. Sporo znanych na Litwie osób uczęszczało
do tej szkoły.
Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė
KRONIKA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO NA LITWIE
I JEJ PIERWSZY REDAKTOR
W 2019 roku mija 30 lat, od kiedy zamilkła „Kronika Kościoła Katolickiego na Litwie” (Kronika KKL) – głosiciel litewskiego ruchu praw
religijnych i obywatelskich. W 2018 r. upamiętniono 80 urodziny redaktora tego wydawanego poza zasięgiem cenzury pisma – arcybiskupa
Sigitasa Tamkevičiusa. Powyższe rocznice skłaniają do przypomnienia
fenomenu prasy podziemnej i ścieżki życiowej kardynała Sigitasa Tamkevičiusa, który z poświęceniem oddał się tej trudnej pracy.
W mrocznych czasach okupacji sowieckiej odrodziła się prasa podziemna. Pierwszy numer Kroniki KKL ukazał się 19 marca
1972 r. – w dniu uroczystości św. Józefa. Pierwszy redaktor ks. Sigitas
Tamkevičius świadomie wybrał tę datę. Oddał w ten sposób hołd więzionemu w obozie w Prawieniszkach (Pravieniškės) księdzu Juozasowi Zdebskisowi.
Na Zachód „Kronika KKL” docierała za pośrednictwem dysydentów moskiewskich, później przez przybywających z zachodniej granicy do Litwy gości. Wydawcy znaleźli sprytny sposób – teksty były
przepisywane na mikrofilmy i ukrywane (zazwyczaj w tubkach pasty
do zębów). Litewskie organizacje w Stanach Zjednoczonych Ameryki
zajmowały się tłumaczeniem „Kroniki KKL” na język angielski i inne
języki, rozsyłały ją do rządów i parlamentów wolnych krajów oraz do
organizacji międzynarodowych na całym świecie. Dzięki temu świat
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dowiedział się m.in. o łamaniu na Litwie praw wolności Kościoła, wiary i sumienia, o okupacji Litwy w 1940 r.
Funkcję redaktora wydawanej w podziemiu publikacji ks. Sigitas
Tamkevičius pełnił przez 11 lat. Podczas jego pobytu w łagrach i na
zesłaniu, tego zadania podjął się ks. Jonas Boruta (obecnie biskup).
Działalność wydawnicza „Kroniki KKL” ustała po ukazaniu się
prasy litewskiego ruchu niepodległościowego „Sąjūdis”, w której
wszystko było jawnie opisywane.
Przyszły kardynał Sigitas Tamkevičius urodził się 7 listopada
1938 r. we wsi Gudonys powiatu olickiego (Alytus). W harmonijnej
rodzinie Motiejusa i Anelė Tamkevičiusów wychowali się czterej synowie: Jonas, Vladas, Albinas i najmłodszy Sigitas. Tylko Sigitas miał
możliwość uzyskania wyższego wykształcenia. W 1955 r. ukończył
szkołę średnią w Serejach (Seirijai) i wstąpił do Międzydiecezjalnego
Seminarium Duchownego w Kownie (Kaunas). Zimą 1957 r. został
powołany do Armii Radzieckiej. Musiał przerwać naukę. Po odbyciu
służby wojskowej kontynuował studia. 18 kwietnia 1962 r. otrzymał
święcenia kapłańskie z rąk biskupa z Telsz (Telšiai) Petrasa Maželisa.
KGB kilkakrotnie podejmowało bezskuteczne próby zwerbowania młodego księdza Sigitasa Tamkevičiusa jako agenta. W zamian
proponowano mu atrakcyjne parafie oraz studia w Rzymie. Czternaście lat był wikariuszem w następujących parafiach diecezji wyłkowyskiej (Vilkaviškis): Olita, Łoździeje (Lazdijai), Nowe Miasto (Kudirkos Naumiestis), Preny (Prienai), Wyłkowyszki i Simno (Simnas).
W 1969 r., za działalność na rzecz seminarium duchownego w Kownie, władze sowieckie wydały zakaz pełnienia obowiązków kapłana.
S. Tamkevičius zatrudnił się w wyłkowyskiej fabryce, a następnie
przy budowie melioracji w Prenach.
Osiem lat był proboszczem w Kibartach (Kybartai). W 1978 r.
wraz z innymi księżmi – Jonasem Kauneckasem, Alfonsasem Svarinskasem, Vincasem Vėlavičiusem i Juozasem Zdebskisem – założył Katolicki Komitet Obrony Praw Wiernych. Aresztowany podczas procesu ks. Alfonsasa Svarinskasa w 1983 r. Oskarżony przez sowiecki Sąd
Najwyższy o antyradziecką działalność propagandową i agitacyjną
i skazany na sześć lat pozbawienia wolności w obozie o zaostrzonym reżimie i cztery lata zesłania. Przebywał w łagrach dla więźniów
politycznych w Kraju Permskim i Mordowii. W 1988 r. zesłany do
obwodu tomskiego, skąd po upływie pół roku powrócił do Litwy po
uaktywnieniu się ruchu niepodległościowego. W 1989 r. został ojcem duchownym seminarium w Kownie, a po roku jego rektorem.
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W 1991 r. konsekrowany biskupem i mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji kowieńskiej. W 1996 r. Stolica Apostolska mianowała go arcybiskupem kowieńskim. W 2015 r. przeszedł na emeryturę. W 2019 r. ogłoszony kardynałem przez papieża Franciszka.
Sigitas Birgelis
RepresJE ZAMIAST LAURÓW
W dniach 30–31 marca 1957 r. w Puńsku odbył się pierwszy zjazd
Litewskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego (LVKD; Lietuvių
visuomeninė kultūros draugija). Wzięło w nim udział 83 litewskich
delegatów z całej Polski. Zjazd zorganizowano w warunkach ówczesnego ustroju komunistycznego, za zgodą polskich władz komunistycznych. W celu „zapewnienia bezpieczeństwa” z Białegostoku
przysłano funkcjonariuszy tajnej policji. Część delegatów pozostała
na ulicy. Z obawy przed aresztowaniem nie odważyli się oni wejść do
środka.
Sytuacja w Polsce po II wojnie światowej była skomplikowana.
Według polskiego historyka Andrzeja Paczkowskiego, społeczeństwo
polskie przechodziło różne etapy i formy terroru: manię szpiegowania, „odkułaczanie”, walkę z religią i mniejszościami narodowymi,
wielką czystkę, zapełnienie łagrów darmową siłą roboczą, „oczyszczanie” obszarów pogranicza.
Miejscowe władze różnymi sposobami starały się zmusić osoby niepolskiego pochodzenia do repatriacji. Stosowano w tym celu
groźby. Mieszkający na Suwalszczyźnie Litwini, w obawie przed
wpisaniem na listę osób przesiedlanych, ukrywali swoją narodowość
(podając się za Polaków), wstępowali do Polskiej Partii Robotniczej.
Podejmowane przez polskie władze próby przesiedlenia ludności litewskiej wywołały jej sprzeciw i brak zaufania. Działacze partyjni,
chcąc złamać upór miejscowej ludności, zaczęli stosować represje.
Po nieudanych próbach pozbycia się mniejszości narodowych,
podjęto starania włączenia ich do pracy ideologicznej, zaangażowania w działalność partyjną. Zezwolono na tworzenie kontrolowanych
przez władze społecznych stowarzyszeń kulturalnych. Wśród Litwinów praktycznie nie było członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR), a w litewskich wsiach pozycja partii była słaba. Dla
„poprawy sytuacji” wydano pozwolenie na powołanie stowarzyszenia. Poprzez wniknięcie w jego struktury aparat państwowy plano-
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wał prowadzić kontrolę i ideologicznie kształtować społeczeństwo litewskie (jak również inne mniejszości narodowe) w Polsce.
Rzeczywistość okazała się inna, niż zakładała komunistyczna
władza i bezpieka. Do partii zapisał się tylko jeden członek Zarządu Głównego Towarzystwa, a z kluczowego ogniwa – zarządu – nikt.
Bezpieka nie miała żadnej zaufanej, ideologicznie „postępowej” lub
pracującej dla organów bezpieczeństwa osoby!
Przewodniczącego LVKD Juozasa Maksimavičiusa i innych działaczy Towarzystwa władze partyjne starały się przeciągnąć na swoją
stronę. Kiedy to się nie udało, przeciwko tym osobom zaczęto stosować represje. Pojawiły się artykuły oczerniające J. Maksimavičiusa, groźby, w jego domu przeprowadzano rewizje. W końcu został on
aresztowany i zmuszony przez władze komunistyczne do rezygnacji
z funkcji przewodniczącego. Drugi zjazd LVKD zwołano zgodnie ze
scenariuszem władz komunistycznych. Wzięli w nim udział wyłącznie
delegaci zatwierdzeni przez bezpiekę. Do władz Towarzystwa zostały
wybrane osoby zaufane i wskazane przez władze partyjne. Siedziba
LVKD została przeniesiona z Puńska do Sejn. Miała ona znajdować się
bliżej struktur władz partyjno-państwowych.
W archiwum Towarzystwa brakuje dokumentacji z I zjazdu. Zaginęła ona wkrótce po odsunięciu (przymusowej rezygnacji) Juozasa Maksimavičiusa z funkcji przewodniczącego. Dokumenty zjazdu
kompromitowały odpowiedzialnych za przebieg zjazdu reprezentantów władz partyjno-państwowych i bezpieki, świadczyły o braku roztropności z ich strony. Nie dziwi więc fakt, że dokumenty te zaginęły.
Jurgita Stankauskaitė
SEKRETY WSI WIDUGIERY
Artykuł jest swego rodzaju spowiedzią autorki. Dotyczy nowego–starego oblicza wsi Widugiery. Tam autorka spędziła swoje dzieciństwo i młodość. W tekście podjęto próbę przenoszenia czytelnika
z teraźniejszości w przeszłość i z przeszłości w czasy obecne. Autorka naprzemiennie przechadza się po wsi z czasów dzisiejszych oraz
z początku XX w. Artykuł powstał m.in. w oparciu o niepublikowane
notatki Juozasa Vainy (Józef Vaina) „Widugiery około 1920 roku”.
Na ich podstawie spróbowano naszkicować i porównać te same miejsca w różnych okresach czasu. W artykule dąży się do pokazania, że
stuletni, stosunkowo krótki, aczkolwiek burzliwy odcinek czasu, może
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nieodwracalnie zmienić krajobraz wsi. Krok po kroku autorka odwiedza całą miejscowość. O jednych mieszkańcach zamieszczono tylko
krótkie wzmianki, o innych czytelnik dowiaduje się więcej. Można
odczuć, że autorka, będąca przedstawicielką młodszego pokolenia, po
starej wsi rozgląda się jak po obcym miejscu. Tekst jest wiadomością,
pośrednio opowiadającą o wyjątkowo bliskiej, aczkolwiek nieznanej
przestrzeni. Nieznajomość historii własnej rodziny czy okolicy – to
problem wszystkich pokoleń. I pewnie nie da się go rozwiązać, ponieważ na ogół jest tak, że żyjących jej świadków nikt nie chce słuchać,
a gdy potencjalni słuchacze są na tyle dojrzali, by wysłuchać opowieści, nie ma już komu ich opowiedzieć.

ROCZNICOWE WSPOMNIENIE
Kęstutis Žemaitis
CHRYSTIANIZACJA LITWY – KONSEKWENCJE WYBORU
MIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM
Chrześcijaństwo zachodnie nieopodal Litwy uaktywniło się już
na kilkaset lat przed jej chrztem. Chrześcijaństwo ze wschodu również dotarło w pierwszym tysiącleciu. Litwa zawsze chciała dorównać
Europie Zachodniej, a Europa chrześcijańska próbowała chrystianizować Litwę. W ten sposób już na przełomie tysiącleci do ziem Bałtów
docierały trzy kierunki misyjne: Północny, Zachodni i Południowy.
Starania ochrzczenia Litwy przyszły z Zachodu. Zachodni świat był
przekonany o obowiązku niesienia Litwie chrześcijaństwa.
Na początku swojej państwowości Litwa nie była dostatecznie
dobrze przygotowana na przyjęcie chrztu. Po wyprawach misjonarzy
na tereny bałtyckie pierwszy rzeczywisty chrzest miał miejsce dopiero w 1251 roku. Litwa stała się królestwem, ale chrześcijaństwo szybko wyblakło. Nastąpiło miotanie się między nim a pogaństwem. Naród
mógł przyjąć chrzest od Bizancjum lub Rzymu. W wyniku poprzednich misji, przymiotów kulturowych i innych czynników Litwa wybrała katolicyzm. Ten wybór determinował także dalszy rozwój kraju.
Stała się ona jednym z państw Europy Zachodniej, gdzie podwaliną
cywilizacji był Kościół katolicki. Młode państwo, którego historia nie
sięgała okresu wczesnego średniowiecza, otrzymało możliwość korzystania z wcześniejszych zdobyczy Zachodu i z zasad wypracowanych z korzeni ideologii chrześcijańskiej pierwszych wieków. Dzięki
utrzymaniu więzi z tymi korzeniami dzisiejsza Litwa może pobierać
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energię chroniącą wartości. Dzięki nim naród i państwo są postrzegane jako część cywilizacji Europy Zachodniej.
Gintaras Lučinskas
POLSKA „KOMPANIA” W SIMNIE W 1919 R.
Na początku 1919 r. w południowej Suvalkiji (określenie Suwalszczyzny) wzmogła się aktywność polskich działaczy. Dzięki wsparciu
ze strony zamożnej lokalnej szlachty oraz władz w Warszawie, zaopatrzyli się oni w broń oraz amunicję wojskową. W pierwszej połowie
stycznia 1919 r. komendant główny Polskiej Organizacji Wojskowej
(POW) A. Koc mianował oficera A. Rudnickiego dowódcą Okręgu
Suwalskiego i Kowieńskiego (Kaunas) POW. Zaopatrzył go w środki
finansowe, instrukcje, tajne publikacje oraz instruktorów. A. Rudnicki
chwalił się, że w ciągu półtora miesiąca w okręgu suwalskim zorganizował ponad 1 200 partyzantów. Za polskie uważał nie tylko tereny
Łoździej (Lazdijai), Kalwarii (Kalvarija), Serej (Seirijai), ale również
Simna (Simnas).
22 sierpnia 1919 r. polscy partyzanci (około 300 osób uzbrojonych w karabiny maszynowe) podjęli próbę zajęcia Sejn. Atak został
odparty przez miejski garnizon pod dowództwem komendanta oficera
Stasysa Asevičiusa. Po nieudanej ofensywie, polscy partyzanci zostali wsparci przez polskie wojsko i 23 sierpnia o godz. 4 rano ponowili
atak na Sejny. Zacięta walka trwała 6 godzin. Litewscy obrońcy Sejn,
widząc, że miasto jest otaczane od południa i północy, wycofali się
w stronę Łoździej.
Podczas odwrotu, do żołnierzy sejneńskiej komendantury powiatowej dotarła wiadomość, że Łoździeje zostały zajęte przez „peowiaków”, litewska milicja rozbrojona, a najważniejsi urzędnicy oraz
działacze społeczni aresztowani. Dowodzeni przez oficera Stasysa
Asevičiusa bojownicy sejneńskiej komendantury powiatowej przeprowadzili atak na „powstańców”. Po dwugodzinnej walce, z pomocą
litewskich partyzantów, udało się przegnać napastników. Trzech „peowiaków” odniosło śmierć, a kilkunastu zostało rannych.
Polacy z Simna utworzyli swoją tajną organizację – „kompanię”. Potajemnie zbroili się i przygotowywali do powstania. Ich celem było przyłączenie Zaniemenia do Polski. Organizowali nocne narady, czekali na dogodny czas realizacji swoich planów. Szczególną
aktywnością wykazali się Polacy ze wsi Kolonistai (gmina Simno).
W przypadku pomyślnej dla Polaków rewolty w Simnie, na stanowi-
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sko komendanta był przewidziany Jurgis Vaičiulionis, wójta – Adomas
Juknelevičius. Kandydatem na komendanta Łoździej był mieszkaniec
Simna Konstantinas Paulauskas.
W Sejnach przewrót doszedł do skutku i Sejneńszczyzna została dołączona do Polski. Natomiast Polacy z Łoździej zbytnio się pospieszyli. Nie czekając na przybycie z Sejn polskich posiłków wojskowych, sami zajęli miasto, rozbroili miejscową milicję, zajęli pocztę
i inne urzędy. Szybka reakcja żołnierzy litewskich oddziałów wojskowych oraz lokalnych partyzantów doprowadziła do fiaska tej rewolty.
Dokumentacja „kompanii” Polaków z Simna i listy uczestników zostały znalezione w ulu w zagrodzie Adomasa Juknelisa-Juknelevičiusa.
W Litewskim Centralnym Archiwum Państwowym w zasobach
litewskiego sądownictwa wojskowego znajdują się dwa akta zawierające prawie 400 stron dokumentów dotyczących śledztwa, skazania,
odbycia kary oraz poszukiwania ukrywających się mieszkańców Simna powiatu olickiego (Alytus) oskarżonych o szpiegostwo na rzecz
państwa polskiego.
Po skazaniu członków „kompanii” z Simna, działalność antylitewska ustała. Miejscowi Polacy zrozumieli, że Simno jest ich domem,
a Litwa – ojczyzną.
Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė
NIEDORĘCZONY LIST DO DYREKTORA GIMNAZJUM
W OLICIE (1941–1944) STASYSA BARZDUKASA
Pracę w gimnazjum w Olicie (Alytus) Stasys Barzdukas rozpoczął w 1937 r. W najtragiczniejszym dla Litwy okresie (1941–1944)
był jej dyrektorem. Pracując w ekstremalnych warunkach zdołał zebrać solidarne grono pedagogiczne. Nie zważając na obciążenie obowiązkami dyrektorskimi kontynuował działalność kółka literackiego.
Wyreżyserował przedstawienie „Litewskie wesele” („Lietuviškos
vestuvės”), wraz z gimnazjalistami organizował koncerty i spotkania
z wybitnymi ludźmi. Jego staraniem w byłym Domu Strzelców odbył
się koncert chóru gimnazjalnego. Taka działalność mieszkańcom Olity
dawała namiastkę normalności w trudnej rzeczywistości.
W 1944 r. z żoną i trojgiem małych dzieci wybrał emigrację na
Zachód. Chciał w ten sposób uniknąć losu inteligencji litewskiej,
tj. zesłania w bydlęcych wagonach na Syberię. Stasys Barzdukas wraz
z rodziną trafił do Niemiec Zachodnich, a następnie do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Na obczyźnie swoim sercem i czynami pozostał bliski
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Litwie. Od 1952 r. pełnił funkcję przewodniczącego Wspólnoty Litwinów w Cleveland i przewodniczącego Komitetu Tymczasowego Okręgu
Ohio. W latach 1969–1973 był przewodniczącym Światowej Wspólnoty
Litewskiej. Czynnie udzielał się w innych organizacjach litewskich.
Od 1924 r. Stasys Barzdukas współpracował z prasą. Jego artykuły ukazywały się w „Ateitis” („Przyszłość”), „Židinys” („Zarzewie”),
„Naujoji Romuva“ („Nowa Romuva”) „Gimtoji kalba” („Język ojczysty”), „Lietuvos mokykla” („Litewska szkoła”) i innych periodykach.
Najczęściej poruszał kwestie dotyczące języka i kultury. Napisał setki artykułów i recenzji. Nieustannie martwił się o losy wspólnoty litewskiej na uchodźstwie. Przemyślenia te publikował w „Draugas”
(„Przyjaciel”) i „Pasaulio lietuvis” („Światowy Litwin”). Napisał
i wydał książki pt. „Lietuvis savo tautoje, valstybėje, bendruomenėje”
(„Litwin w swoim narodzie, państwie, wspólnocie”; Chicago, 1973),
„Lietuvių kalbos gramatika: fonetika ir morfologija” („Gramatyka
języka litewskiego: fonetyka i morfologia”; Monachium, 1946). Był
współautorem kilku innych książek.
Znamienity litewski pedagog, działacz Wspólnoty Litwinów
w Stanach Zjednoczonych Stasys Barzdukas (1906–1981) zmarł
w Cleveland.
Stanislovas Sajauskas
PLAKIETY PAMIĄTKOWE NA CZEŚĆ BŁOGOSŁAWIONEGO
JERZEGO MATULEWICZA-MATULAITISA I STULECIA
NIEPODLEGŁOŚCI LITWY
W artykule został przedstawiony program pn. „Twórcy Litwy”,
dedykowany stuleciu niepodległości Litwy obchodzonemu 16 lutego
2018 r. W ramach tego programu wykonano pamiątkowe plakiety.
Pomysłodawcami i realizatorami przedsięwzięcia byli przedsiębiorca K. Bačkevičius i autor niniejszego artykułu. Początek miał miejsce
w 2012 r. W litewskiej mennicy z pięciu różnych metali wytłoczono plakiety (złote, srebrne, pozłacane, posrebrzane i mosiężne) dla
upamiętnienia 25-lecia beatyfikacji błogosławionego Jerzego Matulewicza-Matulaitisa (Jurgis Matulaitis). W ciągu 7 lat wykonano
40 różnych plakiet, na których uwieczniono najznamienitszych twórców Państwa Litewskiego. Osobistości te zapisały się w historii kraju
szczególnymi osiągnięciami w takich dziedzinach jak chrześcijaństwo,
polityka, działania wojenne, kultura i sport. Program zakończono
w 2018 r. wykonaniem plakiety zadedykowanej Tarybie, która 16 lute-
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go 1918 r. w Wilnie całemu światu ogłosiła deklarację niepodległości
Litwy. Autorem plakiet jest rzeźbiarz Giedrius Paulauskis.
Bronius Makauskas
XX-lecie rzeźby antoniego baranowskiego
w sejnach
W artykule zostały opublikowane listy związane z okolicznościami budowy pomnika dedykowanego biskupowi i poecie Antoniemu
Baranowskiemu (Antanas Baranauskas). Pomnik autorstwa rzeźbiarza Gediminasa Jokūbonisa obok sejneńskiej katedry został postawiony w 1999 roku. W uroczystościach poświęcenia i odsłonięcia, które
miały miejsce 28 listopada, wzięło udział wielu znamienitych osobistości duchownych i świeckich z Litwy i Polski.
Zamysł pomnika poświęconego Antoniemu Baranowskiemu zrodził się jeszcze przed I wojną światową, ale upadł po zajęciu Sejn przez
Polaków. Dopiero po 1989 roku, czyli po zmianie sytuacji politycznej na Litwie i w Polsce, można było powrócić do planów budowy
pomnika. Korzystając z przychylnej sytuacji politycznej, Litwini
mieszkający w Polsce chcieli przyczynić się poprawy stosunków polsko-litewskich. Do tego celu najlepiej służyło publiczne uhonorowanie
w Sejnach biskupa Antoniego Baranowskiego.
Niestety, ten projekt spotkał się z dużym sprzeciwem ze strony
miejscowej polskiej ludności, administracji i duchowieństwa. Nadal wręcz chorobliwie reagowano na bliskie sąsiedztwo Litwinów.
W Warszawie sprawy toczyły się sprawniej, ponieważ ta kwestia była
omawiana w gronie wpływowych i zorientowanych w sytuacji osób.
Osoby te, działając na szczeblu państwowym, przyczyniły się do popularyzowania pomysłu budowy pomnika dla Baranowskiego oraz
zmiany nastawienia lokalnej administracji i ełckiego biskupa. Głównym sponsorem i realizatorem idei była niezależna Litwa, a dokładniej
rzecz ujmując – jej kulturowe i polityczne elity.

W KRĘGU SZTUKI
Jaunius Vylius
GRA NA KANKLACH SUVALKIJSKICH
W 1992 r. w działającym przy Muzeum Krajoznawstwa w Mariampolu (Marijampolė) kółku miłośników folkloru „Marijampolės

359
kanklinykai” („Mariampolscy kankliści”) śpiewali i przygrywali na
kanklach prawie wszyscy nauczyciele muzyki. Dyrektor muzeum
J. Vasmanas namawiał ich do nauczania dzieci gry na tym instrumencie. Pierwsze tego zadania podjęły się R. Slankauskienė i R. Upitienė.
W roku szkolnym 1997–1998 gry na kanklach suvalkijskich (Suvalkija – określenie Suwalszczyzny) nauczyły czworo dzieci, w 1999 r.
– kolejne 5, 2000 r. – 3, 2001 r. – 8, a w 2002 r. aż 21. Gry na kanklach
zaczęli uczyć się również dorośli – nauczycielki muzyki w przedszkolu i nauczania początkowego, klerycy seminarium duchownego.
Przybywało również nauczycieli. Do już wymienionych dołączyły
Dalia Venckienė, Vida Biskienė i Nijolė Černevičienė. Po dziesięciu
latach funkcjonowania tej nieformalnej szkółki gry na kanklach było
157 (143 dzieci i 14 dorosłych) osób umiejących grać na tym instrumencie. Swoją działalność szkółka rozszerzyła również pod względem
geograficznym – dzieci uczono nie tylko w Mariampolu, ale również
szkołach okolicznych wsi, takich jak Skaisčiūnai, Warnupiany (Varnupiai) czy Patašinė. Po roku nauki uczniowie przystępują do uroczystego egzaminu – wraz ze swoimi nauczycielami wykonują na kanklach 2–3 utwory. Słuchają występów innych kanklistów. Otrzymują
zaświadczenie o zdaniu egzaminu oraz tytuł kanklisty. W ciągu 21 lat
działalności szkółki gry na kanklach nauczyło się 303 dzieci i 23 dorosłych, ogółem – 326 osób.
Dyrektor ośrodka rekreacji w Patašinė w rejonie szakowskim
(Šakiai) Nijolė Černevičienė – kierownik zespołu folklorystycznego
„Nova” i „Užnovietis” – w 2002 r. zaczęła organizować letnie obozy
młodzieżowe. Od 2006 r. do programu włączono naukę gry na kanklach
suvalkijskich. Do współpracy zaproszono nauczycieli gry na kanklach
z Szak i Mariampola: Audronė Adomaitienė, Dalię Venckienė, Romę
Upitienė i Jauniusa Vyliusa. Z biegiem czasu utrwalił się rytm obozowego życia. Czas po śniadaniu do pory obiadowej przeznaczano na
naukę gry na kanklach. Po obiedzie i krótkim odpoczynku kontynuowano grę instrumencie przez co najmniej dwie godziny. Dopiero po
tym czasie miały miejsce inne zajęcia: sport, wycieczki, inne kółka,
czas wolny. Zmieniały się miejsca obozów, jednak najczęściej odbywały się one we wsi Rygiškiai, w starej rodzinnej zagrodzie kanklisty
J. Jablonskisa. Kilka razy zostały zorganizowane również w Patašinė
i Gryszkabudzie (Griškabūdis). Dzieci i młodzież przyjeżdżały nie
tylko z Szak, ale również z rejonu wyłkowyskiego (Vilkaviškis), mariampolskiego, Kozłowej Rudy (Kazlų Rūda), kowieńskiego (Kaunas)
i Jurborka (Jurbarkas). Przybywało również nauczycieli gry na kan-
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klach. Były to między innymi grające w „Užnovietis” R. Domeikaitė,
L. Bartkutė, M. Kvederaitė oraz pochodząca z Szak G. Gudiškytė.
W uroczystościach zakończenia obozów i koncertach kanklistów
uczestniczył mer rejonu szakowskiego J. Bertašius i kierownik wydziału kultury A. Karpavičienė. Opiekunowie i nauczyciele otrzymali
podziękowania i kwiaty, a dzieci zostały obdarowane słodyczami.

ŻYJĄ W NASZEJ PAMIĘCI
Jaunius Vylius
ŚCIEŻKAMI SUVALKIJSKICH PARTYZANTÓW
Latem 2018 roku dzieci litewskiego pilota wojskowego kapitana
Ignasa Vyliusa i nauczycielki Petronėlė Ščiukaitė-Vylienė – Jūratė,
Živilė i Jaunius, wraz z zaproszonymi kuzynkami, ich dziećmi i wnukami, wybrały się na samochodową wycieczkę do miejsc pamięci
związanych z działalnością suvalkijskich (Suvalkija – określenie Suwalszczyzny) partyzantów. 14 lipca wczesnym rankiem ekskursja
wyruszyła z Sapieżyszek (Zapyškis). Pierwszym przystankiem była
dawna zagroda rodziny Balsiai we wsi Kluoniškiai, na obrzeżach lasów Kozłowej Rudy (Kazlų Rūda). To tam z rąk rosyjskich enkawudzistów zginęło sześciu partyzantów. Ku ich pamięci zapalono świeczki,
położono kwiaty. Następnie uczestnicy wycieczki udali się na miejsce zrekonstruowanej partyzanckiej kryjówki-bunkru oraz odwiedzili
artystkę ludową E. Krušinskaitė zamieszkałą na północnowschodnim
krańcu lasu Kozłowej Rudy (Kazlų Rūda). Obejrzano rzeźbę Pogoni
w granitowej płycie autorstwa tejże twórczyni. Monolit został poświęcony poległym w bitwie pod Žiemkelis partyzantom i ich dowódcy
A. Arlauskasowi. Kolejne punkty, przy których zatrzymali się zwiedzający, to pomnik wzniesiony w miejscu śmierci litewskiego partyzanta Juozasa Lukšy oraz Wzgórze Cierpienia w Wejwerach (Veiveriai), gdzie pochowano szczątki 68 partyzantów. Ekskursję zakończono
w Muzeum Partyzantów Okręgu „Tauras” i Zesłania w Mariampolu
(Marijampolė).
W artykule zostały opisane zwiedzone obiekty oraz wrażenia
z wyprawy.
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SUMMARIES OF THE ARTICLES
IN THE MEANDERS OF HISTORY
Kazimieras Baranauskas
EXTINCT VILLAGES OF THE SEINAI REGION
In recent times, there has been a massive migration of people,
known as the village emptying years. Such emptying began in the Seinai
area during the World War II. On January 10, 1941, an agreement was
signed between Germany and the Soviet Union on the exchange of
people, the Lithuanians and Russians (Old Believers) from the Suvalkai
region, in exchange for the Germans living in Lithuania. Initially it was
voluntary repatriation. Some of the landlocked villagers left, others
refused, and many German people still remained in Lithuania. Then,
the occupation authorities took radical measures: arrest and forced
eviction. About 12000 people (75 – 80%) were evicted within a short
period of months, mostly Lithuanians. Almost entire villages became
sparse or disappeared completely. Only 20% of the former population
returned after the war.
The second decline of villages took place in the seventies and
eighties, but under different circumstances and conditions. The
prospects for traditional agriculture worsened, and industrialization
took place. Young people were especially attracted to cities. As
the population of villages decreased, the state undertook structural
reorganization of the administration. Small villages, single-seated,
which had lost their independence, were joined to larger units.
Gintautas Marcinkevičius wrote about this in ‘Suvalkietis’. The
stories of extinct villages with famous Lithuanian names are worth
remembering and perpetuating with at least one article. Extinct villages
in Seinai: Versnelė, Otkienščizna, Adelynas, Kebeldiškės, Vereščizna,
Kalviškės, Pagavieniškiai, Zagautė, Ciganavas, Marcinkonys,
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Beržiniai, Ivaniškė, Staškūnai, Melnyčėlė, Senkevičiai, Žvirgždė,
Joniškė, Zagužai, Vainorai, Puniškiai, Rašačiai, Akatnykai, Šklerna,
Tarnauka, Vesalauka, Ragožai, Paežerėliai, Borisuvka, Taklinavas,
Baroniškė ir Polesiai, Epidemija, Pakuckų Rūdelė, Kapčius, Paežeriai,
Jegliniškės, Galvanovščizna, Šilainė, Užujuodelė, Bulevizna. These
are not all the areas that have become extinct in the Seinai region.
The article is based on the material collected by G. Marcinkevičius
which has been supplemented and corrected by the author. Many
villages also disappeared when the state border with Lithuania was
established.
Deimantė Aidukaitė
IS LATE MARRIAGE A MARK OF ECONOMIC WELL-BEING?
The aim of the article is to characterize the marriage age of
newlyweds in the northern part of Užnemunė and to identify the local
identity. For this purpose the Metric Books of Marriages of 19221938 in the Catholic parishes of Barzdai, Gelgaudiškis, Griškabūdis,
Ilguva, Kaimelis, Lekėčiai, Lukšiai, Paežerėliai, Paluobiai, Plokščiai,
Šakiai, Sintautai, Slavikai, Sudargas, Sutkai, Valakbūdis and Žemoji
Panemunė have been analysed. Excluding the local specificity of
the region, two economically contrasting regions of the Užnemunė
territory have been compared: the southern one inhabited by Dzūkai
on low-lying sandy soils, and the northern one inhabited by Zanavykai
on wide and fertile plains.
The natural features of Dzūkija region did not encourage the
development of agriculture, and the inhabitants supported the vitality
of archaic forest businesses. As a result, the farms were quite small
and had more family members than in Zanavykija. For example, farms
of 4 – 6 persons dominated in Alytus and Seinai Counties, and farms
of 3 – 5 persons in Šakiai County. The “whole estate of the Dzūkas”
was a one-end house, a 3rd class piece of land, a horse, two cows,
and a thousand debt to the bank. Meanwhile, Zanavykija was named
as the birthplace of Lithuanian craftsmen, priests, linguists, writers,
a paradise for Lithuanian gardens and homesteads, where it is “smooth
like on God’s table.” There was a lot of fertile land suitable for
agriculture, and the region’s inhabitants became the richest Lithuanian
farmers in the 19th and 20th centuries. Different economic capacities
have influenced the education of the population, the characteristics of
the living environment, and, possibly, marital behaviour.
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Sigitas Birgelis
VYTAUTAS PRABULIS-ŽAIBAS. INTERROGATION
PROTOCOLS
The article reads about the Lithuanian partisan Vytautas PrabulisŽaiba (and his relatives), who died in Šlynakiemis on December 15,
1949, and provides interrogation material related to his previous
activities.
In 1940, after the Soviet occupation of Lithuania, the Prabuliai
family (Jonas and Vytautas) were engaged in the transfer of fugitives
from the Soviet repressions across the border. On March 4, 1941,
Jonas and Vytautas Prabuliai from Mockava and Vincas Anza from
Mockai village tried to transfer the Lithuanian aircraft constructor
Aviation General Antanas Gustaitis across the border. Half a kilometer
away from the Šeštokai railway station, the sleigh was stopped by
the Soviet border guards. Gustaitis was taken to Moscow, and the
Prabuliai brothers and Anza were sent to Kaunas Prison. They were
interrogated here for almost 4 months. The interrogation documents
remained. They reveal what interrogation methods were employed
by the Soviet security and stribai in order to break the troublesome
Lithuanian people who got into the Bolshevik ‘disgrace’. The writer
Justinas Sajauskas, the long-time head of the Marijampolė Tauras
County Partisan and Exile Museum, helped to process the material of
Vytautas Prabulis’s case and translated it into Lithuanian.
In June, 1941, after the Germans attacked the Soviet Union, the
Prabuliai brothers, like other prisoners, were released.
In April, 1945, Vytautas Prabulis, in order to avoid arrest
and repression, moved to Punskas region, where he stayed with
Pauliukoniai in Vaičiuliškės. With the help of his hosts, he dug up
several hiding places. He was one of those Lithuanian partisans
operating on the Polish-Lithuanian border. After the ‘forest clearing’
operation, which was carried out in August, 1946, by the Polish
Border Guard, he was hiding alone until his fate brought him together
with Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas, Head of the Communications and
Information Division of the Dainava District Headquarters. Vytautas
Prabulis became his adjutant. In the summer of 1949 they dug a bunker
in Šlynakiemis and were there until the heroic death on December 15,
1949.
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Marytė Misiukonienė
THE REMINISCENCES OF THE PUNSKAS REGION PEOPLE
ABOUT WORLD WAR II
After defeating Poland, Hitler’s Germany annexed Punskas
to East Prussia. In October 1939, German units and government
officials arrived in the area. They moved the parish office from Seivai
to Punskas and closed down Lithuanian schools and organizations.
Lithuanian cooperatives in Punskas and Seinai also became a prey of
war. The occupants took goods, grain, and stopped the operation of
the dairy.
The Punsk parish had a German Ambassador (the Head), several
gendarmerie officers, and so-called farmers (stewards/superintedents)
who organized the agriculture of the parish. The Germans, similarly
as they did during the World War I, imposed a strict regime on the
population, punishing the smallest offense for marks or whips, and
quite frequently for death.
Every resident who had a horse and a carriage or sleigh was
required to make a sign of wood or tin, write the address of the
owner on it, and hang it on their vehicle. During the winter, the horse
had to have a bell-hanger attached to the carriage or sleigh. The
man carrying the whip had to hold the whip upright and had to steer
it in the direction he was going to go. The hat had to be lifted when
a gendarme was met, and if not, the carrier was whiped with his
own whip on the head and back. The horses had to be combed,
sleighs or carts had to be parked in rows when they arrived at the
church.
The incoming villagers were greeted by the German gendarmes
at the crossroads of Punskas town with long whips in their hands
who inspected everyone coming to the church. If any shortcomings
were noticed, they would be punished with a whip. If the carrier was
not shaved, he was also punished with a whip. After such events, the
church was empty for several Sundays because people were afraid of
the German whiplash. A month later, the farmers went to the masses
dressed neatly, the men were shaved, the harness were groomed, the
horses were polished.
The Hitlerite authorities inventorised the local population, issued
the documents, and the evangelicals were included in the list of
volksdeutsche, whether they were proficient in German or not. There
were quite a few of them in the Punskas parish. The German youth
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were destroying the crosses on the roads at night. Even some German
soldiers resented such actions. The people took some of the crosses
away from the roads themselves, and rebuilt them after the war.
The Germans forced the Lithuanians to repatriate to Lithuania
in order to realize earlier colonization plans for the country. They
explained that at the end of the war, only the Germans would be able
to live at the border, and the Lithuanians would be deported to Lublin,
asserting that those who resettled in Lithuania would receive the
farms of the repatriated Germans. People were in no hurry to leave
their parents’ land. Then the Germans took other paths. Some of the
young people were taken to forced labor in the Reich. The Germans
arrested and drove more than 60 Punskas farmers to Suvalkai.
Many Lithuanians in the Punskas parish were forced to abandon
their farms. Nobody in Lithuania was waiting for them with open
arms, they had to suffer poverty and hunger. After the war, some of
the “repatriates” returned to their home country, which was mostly
devastated by the newcomers. Those who refused to travel to Lithuania
were deported to East Prussia or to Germany for work.
Stanislovas Sajauskas
ANTISOVIET RESISTANCE IN THE PRIENAI COUNTY
The article presents an overview of the Lithuanian nation’s
armed anti-Soviet resistance in the Prienai County. It emphasizes
the particularity of partisan resistance in this region, i.e. family
partisanship, demonstrating the patriotism and courage of the Prienai
people in the fight against the barbarians who flooded Lithuania at
the end of World War II. The article is richly illustrated with the
preserved partisan photographs provided by Ernesta Juodsnukytė,
a member of the Prienai Regional Museum, and Antosia KurtinytėLiepa-Meckelienė, a partisan.
Gintaras Lučinskas
THE MAIN UNDERGROUND PROHIBITED PERIODICAL
PUBLICATIONS OF THE SOUTHERN LITHUANIAN
PARTISANS IN 1944-1953
Underground periodicals are publications that were issued
secretely. These publications were of a political, ideological nature.
They were illegal because they were published without the consent of
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the occupant authorities. In the Soviet state, the entire press was in the
hands of the Communist Party, it was a tool of communist propaganda,
and it was strictly controlled by the authorities.
No nation had as many underground periodicals as the Lithuanian
partisans had. 107 periodicals published by the Lithuanian partisans
during the second Soviet period were counted. The number of the
underground periodicals published by the partisans of Southern
Lithuania is 25.
Many underground periodicals have not survived at all, and
many issues are often missing from the surviving. They did not
survive because during the Soviet era, neither libraries, museums
nor other institutions, and especially private individuals, had the
right to collect them, and they were threatened with considerable
penalties for disobedience. It was only after Lithuania regained its
independence that the collection of underground periodicals began
to be hastily collected (when only a few were left), and they began
to be described.
Underground publications is a powerful weapon. This was well
understood not only by the occupants, but also by the freedom
fighters who published periodicals, and multiplied them by a variety
of means: typewriters, rotators, chapirographs, and occasionally
in a handwritten form. Lithuanian partisans published periodicals in
wet and cold bunkers, in airless premises, in the woods, on stumps, in
lofts, and elsewhere, feeling the constant threat of death.
The resistants opposed the occupation and national oppression.
They fought for the political freedom of the occupied nation, for the
independence of the state.
Sigitas Kajokas-Kovas
THE BORDER AREA
The article presents the memoirs of Sigitas Kajokas-Kovas,
a former partisan of the Tauras County Vytautas National Team.
The author gives a smooth and detailed account of what happened
in Kalvarija (known as the Suvalkai Kalvarija before the war). As
the author wrote the memoirs by hand on the carbon-paper, several
copies of them saw the world. Sigitas Kajokas accurately described
the beginning of the partisan war in Suvalkai, to be more precise,
in the vicinity of Kalvarija. Kalvarija, Sangrūda, Agluonis, Punskas
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and other places, not only Suvalkija but also Jotva, the militant
Jotvingiai country is discussed by the Partisan Kovas.
The memoirs for the press were prepared by Justinas Sajauskas.
Kostas Kubilius-Meška
MEMORIES
The article presents the memories of partisan Kostas KubiliusMeška, born in 1921 in the village of Zovada, Sangrūda parish, Lazdijai
County, about the struggle and fate of Lithuanian partisans in Seinai,
the years spent in prison, and the correspondence secretly transported
across the Polish-Lithuanian border.
The memoirs for the press were prepared by Justinas Sajauskas.
Partisan Julius Mielkus-Lubinas
THE POST-WAR MEMORIES
The article presents the memories of the post-war years of Tauras
County partisan Julius Mielkus-Lubinas. He was born in 1923, in the
Seinai region, in the village of Vaitakiemis, where he had a farm. In
1945 he joined the 4th Perkūnas troop, and in June of the same year
he was transferred to Vytautas troop. The author describes two years
of struggle in Lithuania and Seinija. In June 1947, he went to visit
the commander of the troop Sergijus Bendoravičius-Špokas, who was
being treated at Zaveckas home in Gintautai village, and remained
there to patronise him. That night, the bunker was surrounded by the
Russians. Špokas was killed, and J. Mielkus, who was wounded, was
arrested and sentenced to 15 years in a camp. The author mentions the
atrocities they suffered during the interrogation.
The memoirs for the press were prepared by Justinas Sajauskas.
Juozas Sigitas Paransevičius
THE HISTORY OF THE PARANSEVIČIAI FAMILY
In the article, the author describes the fates of his family from
the late 19th century to the present. It was at the end of the 19th
century when the author‘s grandfather Kastantas Paransevičius
from Šipliškė (now Suvalkai County) came as a son-in-law to Ignas
and Agota Marcinkevičiai family in the village of Paliūnai (then
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Krasnavas, but now Punskas parish), and married their daughter
Marijona. The following is an overview of the entire genealogical tree
of the Paransevičiai family, with either a brief or sometimes a broader
presentation of its members. Paliūnai, like the whole Seinai-Punskas
region, belonged to Russia (until the World War I), and in short
periods it belonged to Lithuania (1918-1919), and Poland (1920-1939,
and from 1944 to the present). During World War I and World War II,
the Germans ruled there. The destinies of the people, thus, described
in this article are linked to the policies pursued by those States. The
occupants did not spare mercy to the Lithuanians there who had to
face imprisonment, deportation, and other forms of persecution and
violence. Part of the family failed to escape nationality loss.
Stanislovas Sajauskas
LITHUANIAN CATHOLIC CHURCH IN PRIENAI COUNTY
IN THE 20TH CENTURY
The article presents an overview of the activities of the
Lithuanian Catholic Church in the 20th century related to the lives
and destinies of active clergymen in the region, and their influence
on the education of the priests and Prienai people based on the
virtue, their determination to fight for the truth, against slavery,
nationalization, and inhumanization imposed by the occupants. The
situation of the two world wars and occupations required not only
wise caution, trust in the power of God, but also struggle from the
robbed and enslaved peaceful population. The struggle that was
both, partisan with a weapon, and passive resistance, from which
the Catholic Church emerged as the WINNER.
Scholastika Kavaliauskienė
LUKSNĖNAI AND ITS SURROUNDINGS
Luksnėnai is a village in Alytus parish, about 6 – 8 km away
from Alytus town by the road Alytus – Simnas – Marijampolė, on
the eastern shore of Luksnėnai Lake. There are no exact data when
the village of Luksnėnai was founded. The name has been found in
the archives since 1807, it was then written Luksneni, in 1914 it was
Luksniany, and in 1957 and to date it has been Luksnėnai.
In 1933 old graves were found on the shores of the lake, and only
in 1989 archaeologists became interested in them. Seven tombs dating
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back to the middle of the 17th century and beginning of the 18th
century were found in an excavated digging.
Just across the road from Luksnėnai settlement is Luksnėnai
Lake. The lake has an area of 62 ha, a length of 2.2 km, and a width
of 0.5 km. The maximum depth of the lake is 7.4 m, and the average
depth is 4.2 m.
The inhabitants of Luksnėnai did not escape exile in the postwar
period. The families of Šakaliai, Platūkiai, Daugininkai, Baciuškai,
and Ivašauskai suffered exile. The deported families were suspected
of being partisan or holding more than 20 acres of land. In 1952 «The
Young Guards» collective farm was founded, including Luksnėnai.
Ignas Šakalis, the landless and the illiterate, was elected the first
chairman of the collective farm, but he was quickly replaced. In 1958
the collective farm was reorganized into a Soviet farm and named the
Luksnėnai Arboretum. In the Soviet period, Luksnėnai was the central
settlement of the Soviet horticultural economy. In 1973 Luksnėnai
Arboretum was merged with Alytus district «Ateitis» collective farm
and was named after Luksnėnai Horticultural Farm.
Around 1918 – 1920 the first school was founded at Ališauskai
house in Luksnėnai village. Later, the primary four-elementary
school was opened in the Česynai house until 1936 when Laurynas
Radžiukynas Elementary School of Kurnėnai was opened. The cultural
life of Luksnėnai became very famous when, in 1970, Genovaitė and
Raimundas Švabai started working at the Luksnėnai Culture House, at
the invitation of the farm manager Mindaugas Šatkauskas.
About 2 km north-west of Luksnėnai there is Anniškis mound,
at about 11 km to Alytus from Anniškis village. It is one of the oldest
settlements in the district with two lakes Pluvija and Aniškis. The
180-hectare Aniškis Manor, which was established in 1519-1522, is
also widely known. Archaeological remains were found in Aniškis
mound. There are legends to this day about the mound. Another
notable place is the village of Balkūnai (only about 3 km from Kurnėnai
school), where the museum of the artist Antanas Žmuidzinavičius is
established.
Alfonsas Vitkauskas
THE PRAMEZIS MANOR IS ONLY IN MEMORIES
The village of Pramezis, where the Pramezis manor was founded,
is located in Prienai district, Balbieriškis parish. The distance from
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Balbieriškis to Pramezis village is 6 km. The Peršėkė flows through the
northern edge of the village, and a small rivulet flows into it through
the fields of the village. On the south side, the village is surrounded by
the Pramezis Forest.
In 1959 there were 245 inhabitants in Pramezis village, in 2001
there were 50 residents, in 2011 remained 32, and in 2014 only 29
inhabitants. The Pramezis mansion dates from the 16th century. On
the map of Užnemunė, made by Tomas Makovskis and Mikalojus
Kristupas Radvila Našlaitėlis in 1613, among other places, Pramezis
is marked, which is shown on the map of the GDL as an important
farm mansion with a nearby town. The town apparently flourished
because it had an Evangelical Reformed worship house, mentioned
since 1637, and a school was set up next to it. In the middle of the
17th century, during the Cossack marches, the manor was robbed and
burned together with the city, and it never recovered. In 1827, in the
manor and the former town there were only 4 houses with 44 people.
In 1924, as part of the land reform in Lithuania, the manor, which
occupied 500 hectares with the Peršėkė courtyard, was parcelled
out. Its centre and 80 hectares of land were bought by a well-known
diplomat and public figure Tomas Norus-Naruševičius (1871-1927)
for his sister Cecilija Naruševičiūtė-Stanaitienė. The Stanaičiai ruled
the manor until the Soviet times. In the post-war period, the Stanaičiai
family had to hide in order to avoid exile. During the Soviet era, the
manor was nationalized, housed an eight-year school, a library, a milkbuying station, and people. After the restoration of independence, the
manor was inherited by doctor Jonas Stanaitis. Presently, the estate is
decayed.
A lot of children from the surrounding villages were studying
at the Pramezis School, and people still remember the former manor
house, and the teachers who worked there. There are many famous
people in Lithuania who attended this school.
Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė
CHRONICLE OF THE LITHUANIAN CATHOLIC CHURCH
AND ITS FIRST EDITOR
2019 marks the 30th anniversary of the «LKB Kronika» («LCC
Chronicle»), the herald of the Lithuanian Religious and Civil Rights
Movement. In 2018, the 80th anniversary of Archbishop Sigitas
Tamkevičius, the editor of this underground publication, was
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commemorated. These two anniversaries seem to give us a glimpse
into the underground press, and the meaningful way of life of Cardinal
Sigitas Tamkevičius, the distinguished son of Dzūkija, dedicated to
this work.
During the profound years of the Soviet occupation, the Catholic
press, the Chronicle of the Catholic Church of Lithuania (hereinafter
referred to as «LKB Kronika»), was reborn in the underground. On
March 19, 1972, on St. Joseph›s Day, the first issue of the «LKB
Kronika» appeared. The first editor, priest Sigitas Tamkevičius,
deliberately chose this date to pay tribute to the priest Juozas Zdebski,
who was imprisoned in Pravieniškės camp.
The «LKB Kronika» reached the West through Moscow dissidents,
and later through the guests coming to Lithuania from the West. The
publishers were proficient at transcribing the texts into microfilm and
transmitting them to toothpaste tubes and elsewhere. The LithuanianAmerican community translated the «LKB Kronika» into English
and other languages, and sent it to the free-world governments,
parliaments, and international organizations. Then the world became
aware of the violations of the freedom of the Church, religion, and
conscience in Lithuania, and about the forced occupation of Lithuania
in 1940, etc.
Priest Sigitas Tamkevičius was the editor of the underground
publication for 11 years. While he was in camps and in exile, this work
was undertaken by priest John Boruta (now Bishop).
The publishing of «LKB Kronika» was discontinued when the
Sąjūdis (the Independence Movement) press came out, which wrote
boldly and openly about everything.
The future Cardinal Sigitas Tamkevičius was born on November
7, 1938, in Gudonys village, Alytus County. The harmonious family
of Motiejus and Anelė Tamkevičiai raised four sons: Jonas, Vladas,
Albinas, and the youngest Sigitas. He was the only one destined to
attain higher education. In 1955 he graduated from Seirijai High
School, and entered Kaunas Interdisciplinary Seminary. In the winter
of 1957, he had to drop out of education because he was called to the
Soviet Army. Having finished the service in the army, he completed his
education, and on April 18, 1962, Petras Maželis, the Bishop of Telšiai,
gave him his priesthood sanctification.
The KGB tried to recruit young priest Sigita Tamkevicius several
times as their agent by offering good parishes and studies in Rome,
but they failed. For fourteen years he was a vicar in the parishes of

372
Vilkaviškis Diocese: Alytus, Lazdijai, Kudirkos Naumiestis, Prienai,
Vilkaviškis, and Simnas. In 1969 regarding the action for Kaunas
Priest Seminary, the Soviet authorities forbade him to perform the
duties of a priest, so he worked at the factory in Vilkaviškis and later
at the Prienai Reclamation Building Board as an ordinary labourer.
He served as pastor for eight years in Kybartai. In 1978, along
with other priests, Jonas Kauneckas, Alfonsas Svarinskas, Vincas
Žižavicius, and Juozas Zdebskis, he founded the Catholic Committee
for the Protection of the Rights of the Congregation. In 1983 he
was arrested at the trial of priest Alfonsas Svarinskas. The Soviet
Supreme Court, which accused priest Sigitas Tamkevičius of antiSoviet propaganda and agitation, sentenced him to six years of harsh
regime camp and four years of exile. He was imprisoned in the camps
of political prisoners in Permė, Mordovija, and again in Permė. In
1988 he was deported to Tomsk region, but returned to Lithuania six
months later, after the Independence Movement began. In 1989 he was
appointed the Father of the Spirit at Kaunas Priestly Seminary, and one
year later he was appointed the Rector. In 1991 Sigitas Tamkevičius
was consecrated Bishop and appointed as the Archbishop of Kaunas
Archdiocese. In 1996 the Apostolic Throne appointed him the
Metropolitan Archbishop of Kaunas. Since 2015 he was Archbishop
Emeritus, and in 2019 the St. Throne appointed him the Cardinal.
Sigitas Birgelis
REPRESSIONS INSTEAD OF LAURELS
On March 30-31, 1957, the first LVKD congress was held in
Punskas which was attended by 83 Lithuanian delegates from all
over Poland. It was organized under the communist regime with
the support of the Polish communist government. Several «security
vehicles» came from Bialystok for «security». Some of the village
delegates were standing in the street but did not dare to go inside the
cinema hall. They were afraid of being arrested.
After World War II, the situation in Poland was complicated.
According to Polish historian Andrzej Paczkowski, Polish society then
underwent various stages and forms of terror: espionage, «stripping»
(išbuožinimas), the fight against religion and national minorities,
the «big sweep», the filling of camps with unpaid labour force, the
«sweeping» of border regions.
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Local authorities were threatening to force the repatriation of nonPolish people. The Lithuanians living in the Suvalkai region, fearing to
be included in the lists of people to be deported, declared themselves
to be Polish, and joined the Polish Workers› Party. The attempts of the
Poles to evict Lithuanians caused resistance and distrust of the latter.
Party activists started repressions in attempt to break them down.
Unable to dispose of ethnic minorities, they had to try to activate
them for ideological work, to involve their representatives in party
organizations, or to allow them to form cultural societies under
government control. There were hardly any members of the Polish
United Workers› Party (LJDP/PUWP) among Lithuanians, and the
positions of the party were weak in Lithuanian villages. One way to
change the situation was to allow the formation of a society through
which they could control and ideologically shape the Polish-Lithuanian
community (as well as other national minorities).
It happened differently than communist rule and security
expected. Only one member of the board of the Society Centre was
party, and none of the key members of the board - the board. No
security credible, ideologically «advanced» or security worker!
The party government tried to attract the Chairman of the LVKD
Juozas Maksimavičius and other members of the Society. When they
failed, they started repressions against them. There were slanderous
articles and threats against J. Maksimavičius, searches began in his
home, and he was eventually arrested. The communist government
forced Juozas Maksimavičius to resign. The second congress of the
LVKD was organized under the communist rule. Only securityapproved delegates could attended. People appointed and trusted by
the party authorities were elected to the authority of the Society. The
headquarters of the LVKD was moved from Punskas to Seinai to be
closer to party government structures.
The archive of the Society has no documents of the 1st Congress.
They disappeared immediately after Juozas Maksimavičius was
removed from office (forced to resign). The congressional documents
significantly compromised the communist authorities and security
figures responsible for the Congress, and showed their negligence. No
wonder these papers have disappeared.

374
Jurgita Stankauskaitė
THE SECRETS OF VIDUGIRIAI VILLAGE
The article «The Secrets of Vidugiriai Village» is a kind of
confession of the author about the recently rediscovered old Vidugiriai
village, where she had spent her childhood and youth. The text was
intended to move the reader from the present to the past, and from
the past to the present. One time it walks around today, and the next
it travels to the beginning of the 20th century. The author refers to
Juozas Vaina›s unpublished notes «Vidugiriai in About 1920s» and
attempts to draw and compare the places at different times. The text
was intended to prove that a hundred years is seemingly few, but one
stormy century can irreversibly change the image of a village. Step
by step one can travel through all three rural lines. Some residents are
only briefly introduced, while others are told about more. The author,
as a representative of the younger generation, feels as if she was
wandering through an old village, as if she was in an unfamiliar place.
The text is a message that indirectly speaks of an extremely close
though unfamiliar space. Ignorance is a problem for all generations.
It cannot be solved because there will always be speakers but no
listeners, or there will be listeners but no speakers.

ANNIVERSARY RECOLLECTIONS
Kęstutis Žemaitis
THE CHRISTIANIZATION OF LITHUANIA: THE RESULT
OF THE CHOICE BETWEEN EAST AND WEST
Western Christianity had been active in Lithuania for several
centuries before it was baptized. Christianity reached Lithuanians
from the East also in the first millennium. Lithuania has always
aligned with Western Europe, and Christian Europe has always tried
to Christianize Lithuania. Thus, at the turn of the millennia, there were
three mission directions to the Baltic lands: North, West, and South.
Therefore, all efforts to baptize Lithuania did not come from the East
in fact, but from the West, because the Western world seemed to be
obliged to carry Christianity to Lithuania.
Still, Lithuania was not in a good position to receive baptism at
the beginning of its state. Although, after the first missionaries to
the Baltic lands, the first real fact of baptism occurred only in 1251.
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Lithuania became a kingdom, but Christianity soon faded. Later there
was a distraction between Christianity and Paganism. The nation could
receive baptism from Byzantium or from Rome. Due to more active
missions, cultural benefits, and other influencing factors, Lithuania was
becoming a Catholic country. This choice also determined Lithuania›s
further development. It became one of the Western European states
whose civilization was created by the Catholic Church. Without
surviving the early Middle Ages, the country simply got the chance
to take advantage of what had already been created in the West,
principles of life that grew from the roots of Christian ideology in the
first centuries. Today›s Lithuania can only use its energy to preserve
its values, which can be used to identify the nation and the state as
part of Western European civilization by maintaining a connection
with these roots.
Gintaras Lučinskas
SIMNAS POLISH «KUOPA» («CREW») in 1919
At the beginning of 1919, the Poles in South Suvalkija became
more active. Supported by wealthy local landlords and the Warsaw
authorities, they acquired weapons and other military ammunition.
In the first half of January in 1919, A. Koc, the highest Polish POW
commander, appointed officer A. Rudnicki as the head of the Sualkai
and Kaunas POW districts. A. Koc provided A. Rudnicki with funds,
instructions, secret publications, and instructors. After a month and
a half, A. Rudnicki boasted of organizing over 1.200 partisans in
Suvalkai County. A. Rudnicki preached to be Polish not only Lazdijai,
Kalvarija, Serijai, but also Simnas districts.
On August 22, 1919 Polish partisans (about 300 people armed
with machine guns) attacked Seinai, but the city crew led by the
commandant officer Stasys Asevičius, repelled the attack. Resented
after a failed attack, the Polish partisans received support from
the Polish army on August 23 and at 4 a.m. in the morning Seinai
was attacked again. The persistent battle lasted up to 6 hours. The
Lithuanians defending Seinai, seeing the city surrounded from the
south and the north, retreated accurately towards Lazdijai.
As they retreated to Lazdijai, the Seinai County commandant
troops found out that the town had already been occupied by insurgent
«peovics» («peovakai»), the Lithuanian militia had been disarmed,
and important staff and public figures had been arrested. The Seinai
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Commandant troops under the lead of officer Stasys Asevičius
attacked the «rebels» and, with the support of Lithuanian partisans, in
two hours fought them out of Lazdijai. Three «peovics» were killed,
and a dozen were injured.
The Poles of the Simnas town organized their secret organization,
the «Kuopa» («Crew»), secretly armed themselves, and prepared for
the uprising in order to annex Užnemunė to Poland. They would come
together at night, hold meetings, and wait for the opportunity to realize
their ideas. Particularly active were the Poles of the Kolonistai village
at Simnas County. If the Polish upheaval in Simnas had succeeded,
Jurgis Vaičiulionis would have been the Commandant, and Adomas
Juknelevičius would have been the Captain. Konstantinas Paulauskas
was to have been appointed as the Commandant of the Lazdijai town.
The Seinai upheaval took place, and Seinai was annexed to Poland.
However, the Lazdijai Poles were faster, and did not wait for the Polish
army to arrive in Seinai, but occupied the town themselves, disarmed
the local militia, occupied the post office and other offices. However,
the soldiers of Lithuanian Armed Forces and local partisans quickly
put an end to this upheaval. The documents and lists of the participants
of the Polish «Kuopa» in Simnas were found in the beehive at Adomas
Juknelis-Juknelevičius farmstead.
The Lithuanian Central State Archive, the Lithuanian Armed
Forces Prosecutor›s Office and the Armed Forces Court Funds preserved
2 files containing almost 400 pages of investigation, conviction and
execution documents of the people accused of espionage against the
Polish state in Alytus County, Simnas Township, as well as of those
hiding and in search.
After convicting the members of the Simnas Polish «Kuopa»,
anti-Lithuanian activities in the vicinity of Simnas ceased because
local Poles realized that Simnas was their birthplace and Lithuania
was their homeland.
Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė
A LOST LETTER FOR THE DIRECTOR OF ALYTUS
GYMNASIUM STASYS BARZDUKAS (1941-1944)
Stasys Barzdukas started working at Alytus Gymnasium in 1937,
and during that most tragic years for Lithuania (1941-1944) he was
the head of the first and only gymnasium at that time. Under extreme
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conditions, he was able to bring together a cohesive community of
educators. Despite the workload of the director, he continued his
work as a leader of literary circle: he staged a performance called
«Lithuanian Wedding» («Lietuviškos vestuvės»), held concerts with
high school students, and arranged meetings with prominent people.
His concern was to organize a high school choir concert in the former
Riflemen›s House (Šaulių namai). All these activities uplifted the
townspeople from the harsh reality of that time.
In 1944, together with his wife and three young children, he
chose exile to the West, trying to escape transportation in livestock
wagons to Siberia with the most prominent Lithuanian intelligentsia.
Stasys Barzdukas and his family found themselves in West Germany,
and later in America. Living abroad, his heart and deeds did not
leave Lithuania. Since 1952 he was the Chairman of the Lithuanian
Community in Cleveland, and the Chairman of the Ohio County
Provisional Committee. In 1969-1973 he was the Chairman of
the Lithuanian World Community. He also was a member of the
Ateitininkai Federation, the Chairman and Chief of the Union of
Friends and a Board member for cultural affairs, a Board member of
the Lithuanian Language Society Centre and the Lithuanian Cultural
Foundation in Cleveland, and participated in the activities of other
Lithuanian organizations.
Stasys Barzdukas had been collaborating with the press since
1924, and wrote mostly on language and culture issues («Ateitis»,
«Židinys», «Naujoji Romuva», «Gimtoji kalba», «Lietuvos mokykla»,
etc.) He wrote hundreds of articles and reviews in his life. All the time
he was concerned about the fate of the Lithuanian community in exile,
he wrote about it in «Draugas» and «Pasaulio lietuvis». He wrote and
published the following books: «A Lithuanian in the Nation, State,
Community» («Lietuvis savo tautoje, valstybėje, bendruomenėje»)
(Chicago, 1973), «Lithuanian Grammar: Phonetics and Morphology»
(«Lietuvių kalbos gramatika: fonetika ir morfologija») (Munich,
1946). He prepared several books with co-authors.
Stasys Barzdukas (1906-1981), a prominent Lithuanian educator
and activist in the Lithuanian community in the United States, died in
Cleveland.
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Stanislovas Sajauskas
THE BLESSED JURGIS MATULAITIS. THE CENTURY
OF LITHUANIA›S INDEPENDENCE
The article describes a plate release program for LITHUANIAN
CREATORS dedicated to the commemoration of the centenary of
Lithuanian Independence on February 16, 1918. The program was
designed and implemented by entrepreneur K. Bačkevičius and the
author of this article. It was launched in 2012 at the Lithuanian Mint,
with the minting of 5 different metal (gold, silver, gilt, silvery, and
brass) plates dedicated to the 25th anniversary of the blessed Jurgis
Matulaitis beatification. In the course of 7 years, 40 different plates
were minted in commemoration of the most prominent Lithuanian
state-builders, who excelled in the fields of Christianity, politics,
warfare, culture, and sport. The program ended in 2018 with the
dedication of an exclusive silver plate to the Council of Lithuania on
February 16, 1918 in Vilnius, which proclaimed the independence
of the State of Lithuania to the world. The sculptor of the plates is
Giedrius Paulauskis.
Bronius Makauskas
TWENTY YEARS FOR THE SCULPTURE OF BISHOP
ANTANAS BARANAUSKAS IN SEINAI
This article publishes letters relating to the context of the
implementation of the monument to Bishop and poet Antanas
Baranauskas. The monument, created by sculptor Gediminas
Jokūbonis, was built near the Seinai Cathedral in 1999. The celebrations
of consecration and unveiling, which took place on November 28 of
that year, were attended by many prominent Lithuanian and Polish
clergy and secular people.
The idea of a monument to Antanas Baranauskas was born before
the World War I, but it collapsed after the Poles occupied Seinai. It was
only after 1989, when the political situation in Lithuania and Poland
changed, that a monument could be built. Lithuanians living in Poland
sought to contribute to the process of rapprochement between the
two nations, taking advantage of the favourable political situation.
This was best served by the public honouring of Bishop Antanas
Baranauskas in Seinai.
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By the way, the project was met with resistance from local Poles,
the administration, and clergy, who were still morbidly reacting to the
Lithuanian neighbourhood. It was much easier in Warsaw because
of the need to communicate with understanding and influential
people. They helped popularize the idea of erecting a monument to
Baranauskas, and to change the position of the local administration
and the bishop of Elk at the state level. Independent Lithuania, or
more precisely its cultural and political elite, became the main sponsor
and implementer of the idea.

UNDER THE ARCADES OF ART
Jaunius Vylius
PLAYING LITUANIAN FOLK INSTRUMENT KANKLĖS
IN SUVALKIJA
In 1992 almost all music teachers sang and chanted in the folklore
lovers› circle Marijampolė Kanklinykai, which was located at the
Museum of Ethnography. Therefore, J. Vasmanas, the director of
the museum, urged the teachers to undertake educational activities
and teach children to play kanklės. R. Slankauskienė and R. Upitienė
were the first to start this work: in the school-year of 1997-1998 they
taught four children to play the Suvalkija kanklės, then another five
in 1999, three more in 2000, eight in 2001, and twenty one in 2002.
Not only children, but also adults, i.e. kindergarten music supervisors,
primary school teachers, and priests at the seminary began to learn
how to play kanklės. The number of teachers also increased: Dalia
Venckienė, Vida Biskienė, Nijolė Černevičienė joined the group of
the first teachers. In the tenth year of this informal school of playing
kanklės, there were already 157 (143 children and 14 adults) who
had learned to play kanklės. The school expanded geographically:
children started to be educated not only in Marijampolė, but also in the
surrounding rural schools in Skaisčiūnai, Varnupiai, Patašinė. During
the school year, pupils who learned to play kanklės, took an exam
in solemn settings : with their teachers they produce 2 – 3 pieces of
kanklės music, listen to others who are already proficient in playing
kanklės, then receive certificates of passing the exam, and gain the
right to be called the masters of playing kanklės. During the 21 years
of the school operation, 303 children and 23 adults have been trained
in playing kanklės, for a total of 326 people.
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Nijolė Černevičienė, Director of Patašinė (Šakiai District) Leisure
Centre, the Head of the folk ensemble Nova and Užnovietis since
2002, started to organize youth summer camps. Since 2006 youths
and children have been taught to play the Suvalkija kanklės in these
camps. The teachers from Šakiai and Marijampolė were invited
to work: Audronė Adomaitienė, Dalia Venckienė, Roma Upitienė,
Jaunius Vylius. Eventually, the rhythm of life settled down in these
camps: after breakfast, they played kanklės until after lunch, and
after a short rest, they played again for at least a couple of hours
before other activities such as sports, excursions, other circles, leisure
time. The locations of the camps changed, but most of them took
place in Rygiškės village, in the old homestead of the kanklininkas
J. Jablonskis, only a few times in Patašinė and Griškabūdis. Children
and adolescents came not only from Šakiai, but also from Vilkaviškis,
Marijampolė, Kazlų Rūda, Kaunas and Jurbarkas districts. There were
also many teachers who previously played kanklės in «Užnovietis»,
i.e. R. Domeikaitė, L. Bartkutė, M. Kvederaitė, G. Gudiškytė. The
Mayor of Šakiai District J.Bertašius and the Head of the Cultural
Department A. Karpavičienė visited the concerts. The camp leaders
and the teachers of kaklės were awarded gratitude letters and flowers,
and the children were given sweets.

THEY STAND OUT IN OUR MEMORY
Jaunius Vylius
ALONG THE PATHS OF THE SUVALKIJA PARTISANS
In the summer of 2018, we, Jūratė, Živilė and Jaunius, the children
of Lithuanian military aviation pilot Captain Ignas Vylius and teacher
Petronėlė Ščiukaitė-Vylienė, invited our cousins and their children
and grandchildren to travel by car to Suvalkija partisan memorabilia.
Leaving Zapyškis early in the morning of July 14, we first stopped at
the former Balsiai homestead in Kluoniškės village, on the outskirts
of Kazlų Rūda forests, where six partisans were killed in the battle
with the Russian NKVD officers. After honouring their memory with
candles and flowers, we drove further into the woods to a restored
partisan hideout-bunker, then visited folk artist E. Krušinskaitė who
lives on the northern edge of Kazlų Rūda forest. We saw her Vytis
carved on a granite slab in commemoration of the death of partisans
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and their chief A. Arlauskas in the battle at Žiemelis. Then we paid
our regard to Lithuanian partisan Juozas Lukša at the monument in the
place of his death. After leaving the Kazlų Rūda forests, we stopped
at Veiveriai Pain Hill, where remains of 68 partisans are buried, drove
past Kazlų Rūda to Marijampolė, and ended our trip at the Tauras
County Partisan and Exile Museum.
The article describes the objects visited and the impressions
experienced during the trip.
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