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Paulius Birgelis

Suvalkų krašto problema Lietuvos
ir Lenkijos santykiuose 1918–1923
Po Pirmojo pasaulinio karo, subyrėjus Rusijos ir Vokietijos imperijoms, atsirado galimybė kurtis atgimstančioms Lietuvos ir Lenkijos
valstybėms. Abi šalys, paveiktos modernaus nacionalizmo ideologijos, siekė išplėsti savo įtaką kuo platesnėms teritorijoms, neretai visai neatsižvelgdamos į tautinį apgyvendinimą. Tai vedė link abipusių
nesutarimų ir teritorinių konfliktų. Pagrindiniu ginčo objektu laikytas
Vilniaus kraštas, o jo valstybinė priklausomybė turėjo nulemti tolimesnes bendradarbiavimo galimybes. Tačiau pretenduota ir į kitas žemes. Tiek Lietuvos, tiek Lenkijos politiniai veikėjai į savus valstybės
teritorinius projektus siekė įtraukti etniškai mišrią Suvalkų guberniją.
Lenkų politiniai atstovai laikė šį Rusijos administracinį vienetą integralia Lenkijos karalystės dalimi, o lietuviams savas teises į jį tekdavo
dažniau įrodinėti. Taigi, kaimyninės šalys, pretenduojančios į šias žemes, startavo iš akivaizdžiai skirtingų startinių pozicijų.
Į savotiškas varžybas dėl buvusios Suvalkų gubernijos valstybinės priklausomybės buvo įtraukti ir vietiniai gyventojai. Tautinio
pobūdžio konkuravimas labiausiai pasireiškė lenkų ir lietuvių etnoso
paribyje, tai yra Seinų apskrityse ir dalyje Suvalkų apskrities. Tautinis gyvenimas šiame krašte pamažu tapo kur kas brandesnis, ypač po
1905 metų revoliucijos. Tuo metu Seinai tapo svarbiu lietuvybės centru, o lietuvių kultūrinis gyvenimas išgyveno klestėjimo laikotarpį. Be
Seinų kunigų seminarijos, čia veikė svarbi Lietuvos mastu spaustuvė,
kūrėsi lietuviškos organizacijos, tarp kurių žymiausia buvo „Žiburio“
draugija1. Lenkiškos kultūrinės organizacijos Seinuose iki Pirmojo pa1

Paransevičius, J. S. 2007. „Seinai – 1918–1920 m. (konfliktas su lenkais)“, in: Šaltinis,
Nr. 1, p. 8.
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saulinio karo buvo žymiai prasčiau organizuotos. Socialinis ir kultūrinis gyvenimas labiau telkėsi Suvalkuose, kur nuo 1905 metų pastebimas didesnis suaktyvėjimas. Miesto inteligentų ratelis aktyviausiai
burdavosi visuomeninėse įstaigose, pvz., Mokslinėje skaitykloje, Suvalkų krašto muziejuje. Svarbų vaidmenį tautinio sąmoningumo formavimuisi turėjo ir leidinys „Tygodnik Suwalski“2.
Dėl to, kad egzistavo skirtingi kultūriniai centrai, matyti, kad lietuviai ir lenkai įprastai telkėsi kitose Suvalkų krašto dalyse: pirmieji
daugiausiai gyveno teritorijose į šiaurę nuo Seinų, o antrieji – į pietryčius nuo Seinų ir aplink Suvalkų miestą. Nevienodas tautinis pasiskirstymas fiksuojamas ir to meto statistiniuose duomenyse. Remiantis
jais (1897 m. Rusijos imperijos gyventojų surašymu), Suvalkų apskrityje lenkai (66,8 %) sudarė neginčijamą daugumą, o lietuvių būta tik
8,5 %3. Suvalkų mieste šis santykis buvo dar ryškesnis. Štai prancūzų
karinės misijos siųstas atstovas 1919 metais čia aptiko vos apie 20 lietuviškai kalbančių asmenų4. O Seinų apskrityje aptinkama priešinga
situacija. Pagal tuos pačius 1897 m. duomenis, čia lietuvių gyveno
60 %, lenkų – 20 %, žydų – 16 %, vokiečių – 3 % ir rusų – 1 %5.
Seinuose, kur ėjo lietuvių–lenkų etninio apgyvendinimo riba, nurodoma, kad lietuvių būta tik 3,9 %6. Vis dėlto miestas tautiniu atžvilgiu turėjo būti labiau apylygis, nei galima spręsti iš 1897 metų
surašymo. Didesnis lietuvių gyventojų skaičius Seinuose fiksuojamas
ir 1918 m. lietuvių inicijuotame Seinų valsčiaus gyventojų surašyme,
kuriame pateikiamas minimaliai didesnis lietuvių (603) skaičius nei
lenkų (561)7. Tikėtina, jog lenkų gyventojų buvo šiek tiek daugiau
nei pateiktame sąraše. Tačiau bendrąja prasme Seinai XX a. pradžioje
buvo tautiškai mišrus miestas8. Iš tikrųjų dėl nemažo čia įsikūrusių

Interneto prieiga: https://um.suwalki.pl/o-miescie,60/historia-suwalk,2568 [žiūrėta 202006-01].
3
Łossowski Piotr, Kwestia przynależności państwowej Sejneńszczyzny w latach 1918–
1920, in: Materiały do dziejów ziemi sejneńskiej, Nr. 1, Białystok, 1963, p. 354.
4
Lietuvos Ministrų kabineto posėdžio protokolas 1919-08-04 // LCVA, F. 923, Ap. 1, B. 57,
L. 56.
5
Buchowski Krzysztof, Stosunki polsko-litewskie na Sejneńszczyźnie na przełomie XIX
i XX wieku, in: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, t. 23, Vilnius, 2003, p. 172.
6
Buchowski Stanisław, Konflikt polsko-litewski o Ziemię Sejneńsko-Suwalską w latach
1918–1920, Sejny, 2009, p. 13.
7
Seinų parapijos-valsčiaus gyventojų surašymas 1918 m. // LCVA, F. 383, Ap. 7, B. 591,
L. 10.
8
Pagal pateikiamus 1921 m. rugsėjo gyventojų surašymo duomenis, Seinuose turėjo būti
daugiau lenkų negu lietuvių. Šie skaičiai atspindi laikotarpį, kai jau buvo įsitvirtinę
lenkai, todėl šiek tiek patikimesni lyginant su 1918–1920 laikotarpiu, kai Suvalkų krašto
2
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žydų skaičiaus (apie 2 tūkstančiai) negalima vienareikšmiškai teigti
apie vietovės lietuviškumą ar lenkiškumą, nepaisant reikšmės, kurią
miestas turėjo lietuvių tautiniam atgimimui.
Atrodo, buvo neišvengiama tai, kad lietuviai ir lenkai anksčiau ar
vėliau susirems dėl Suvalkų gubernijos priklausomybės, kadangi abiejų tautų nacionalinių judėjimų veikėjai ją laikė neatsiejama būsimos
valstybės teritorija. Be to, dėl šiam regionui būdingos tautinės, socialinės, religinės įvairovės (Suvalkų gubernijos pietiniuose pakraščiuose
gyveno ir nemažai stačiatikių) buvo palankios sąlygos lietuvių–lenkų
priešpriešai gilėti. Ji dar labiau sustiprėjo Vokietijos karinei valdžiai
įsitvirtinus šiose žemėse.
Vokietijos karinės administracijos manipuliavimas
lietuvių–lenkų tautiniais siekiais
Pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui, palaipsniui pradėta faktiškai atkurti Lenkijos ir Lietuvos valstybių nepriklausomybė. Todėl
tiek vietinėms savivaldoms, tiek vyriausybėms buvo suteikiamos vis
platesnės veiklos galimybės. Valstybinės priklausomybės klausimai
sparčiau buvo sprendžiami tuose kraštuose, iš kurių anksčiau evakavosi Vokietijos karinė administracija. Suvalkų gubernija buvo tas regionas, kur dėl ekonominių ir strateginių priežasčių vietos okupacinė
valdžia bandė išsilaikyti kuo ilgiau. Suvalkų ruože Vokietijos valdininkai turėjo pasilikti tol, kol kariuomenės pajėgos pasitraukė iš Rusijos
ir Ukrainos žemių9. Kartu tai buvo palankios sąlygos kareiviams savivaliauti. Gyventojų kasdienybė paveikta ne tik per platesnio masto
rekvizicijas, bet ir manipuliuojant tautiniais interesais.
Kadangi Vokietijos valdininkai iš esmės prižiūrėjo, kaip kūrėsi
visos politinės įstaigos, bent kiek aktyviau reikšti nacionalinius siekius buvo galima tik gavus jų pritarimą. Remdama ar lietuvių, ar lenkų
atstovus, vietinė Vokietijos administracija netiesiogiai „parodydavo“,
kas ateityje turėtų „šeimininkauti“ šiose žemėse. Paveikti vietos gyventojų nuomonę dėl buvusių Suvalkų gubernijos žemių likimo buvo
bandoma, nepaisant to, jog nugalėjusios Pirmajame pasauliniame kare
didžiosios valstybės prisiėmė atsakomybę (1919 m. Paryžiaus taikos

9

valstybinė padėtis buvo aktyviausiai sprendžiama. Biržiška, M. 1992. Vilniaus Golgota,
Vilnius, p. 21.
Łossowski Piotr, Kwestia przynależności państwowej Sejneńszczyzny…, p. 355.

9
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konferencijoje) nustatyti, kuriai iš valstybių atiteks Vokietijos okupuojamos teritorijos.
Vokietijos karinės administracijos ir Suvalkų krašto lenkų ir
lietuvių savivaldos organų santykius galima suskirstyti į du etapus.
Pirmasis truko nuo 1918 m. lapkričio iki 1919 m. kovo. Šiuo laikotarpiu Vokietijos valdininkai favorizavo civilinės valdžios atstovus, paklūstančius Lenkijos valdžios nurodymams. Antruoju etapu
(1919 m. kovas – 1919 m. rugpjūtis) situacija apsivertė. Sprendžiant
Suvalkų krašto priklausomybę, pirmenybę pradėta teikti Kauno vyriausybei10.
Ryškus vokiečių palankumo lenkams atspindys buvo tai, kad leista 1918 m. lapkričio 11 d. įkurti Suvalkų apskrities laikinąją piliečių
tarybą (santr. TROOS)11. Nors ši lenkų visuomenės atstovybė privalėjo taikstytis su Vokietijos okupacinės valdžios sprendimais, tačiau ji
turėjo gana stiprią Varšuvos vyriausybės paramą. Lenkijos valdžia šiai
įstaigai paskyrė pagrindinį derybų su vokiečių administracija vaidmenį. Iš TROOS tikėtasi sudaryti „pilietinę valdžią“ iki tol, kol Lenkija
neįsitvirtins Suvalkų krašte12. Tiesa, piliečių tarybos nariai kėlė kur
kas platesnį uždavinį. Jie siekė ne vien panaikinti Vokietijos karinę
administraciją, bet ir išlaikyti Suvalkų krašte lenkų politinę ir kultūrinę įtaką, neleidžiant lietuvinti šių žemių13.
Piliečių taryba norėjo savo veiklą išplėsti Augustavo, Suvalkų ir
Seinų apskrityse, bet to jai nepavyko padaryti į šiaurę nuo Seinų esančiose lietuvių gyvenamose žemėse. Kad TROOS taip įsigalėtų, priešinosi Lietuvos vyriausybė, nes įžvelgė Lenkijos pastangas užgrobti
visą Suvalkų guberniją14. Kadangi lenkai pradėjo steigti vietines valdžios struktūras, lietuviai skatinti daryti tą patį. Šie jau nuo 1918 m.
lapkričio pradėjo steigti parapinius (valsčių) komitetus. Kuriant savivaldos įstaigas buvo galima žymiai prisidėti stiprinant lietuvių tautinę savimonę. Pasak Kosto Cibulsko, prieš sukuriant Punsko valsčiaus
administraciją daugelis šių apylinkių gyventojų mažai ką žinojo apie
nepriklausomą Lietuvą, o ir valstybinis herbas iki tol „niekam nebuvo matytas“15. Kai kuriais atvejais į tokį greitą administracijos organų

10
11
12
13
14

15

Łossowski Piotr, Konflikt polsko-litewski: 1918–1920, Warszawa, 1996, p. 50.
Toliau bus vartojama istoriografijoje plačiau paplitusi santrumpa TROOS.
Walero Romano įgaliojimas TROOS 1918.12.06 // APS, F. 28, B. 10, L. 8.
Buchowski Stanisław, Konflikt polsko-litewski…, p. 37.
Lietuvos vyriausybių 1918–1920 metų posėdžių protokolai, sud. Alfonsas Eidintas ir Raimundas Lopata, t. 1, Vilnius, 2018, p. 136.
Cibulskas, K. 2000. Punskiečių darbai ir likimai, Punskas, p. 79.
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steigimą žvelgta net su pasididžiavimu. Pavyzdžiui, jau Lenkijos įsitvirtinimo Suvalkų krašte sąlygomis, lietuviškų Punsko apylinkių gyventojai įrodinėjo, kad jie savo valdybą įkūrė „anksčiau nei visi kiti“16.
Lietuvos valdžia taip pat ėmėsi pastangų stiprinti lietuvybės pozicijas Seinų apskrityje. Svarbiausias regiono mastu administracines
funkcijas vykdė 1918 m. gruodį įsteigtas Seinų apskrities komitetas.
Tuo pat metu Seinuose pradėta kurti savanoriška milicija, turėjusi
saugoti lietuvius nuo lenkų sukarintų grupuočių puolimų. 1919 m.
pradžioje šios pajėgos buvo perorganizuotos į Seinų karo komendantūrą, kuriai vadovavo karininkas Stasys Asevičius17. Dėl to, kad kurtos tokios įstaigos, Varšuvos vyriausybės planai steigti civilinę valdžią
šiose apylinkėse buvo papildomai apsunkinti. Net ir tarpukario lenkų
spaudoje ironiškai pastebima, kad 1919 m. pradžioje Lenkijos valdžios
paskirtas atstovas Seinų apskričiai „net nežinia, ar iš atvirukų žinojo
Seinų išvaizdą“, mat, savo pareigas jis turėjo vykdyti iš Suvalkų18.
Tikėtina, jog išsiskyrę lietuvių ir lenkų vietinių savivaldos organų interesai žymiai nepaveikė dalies paprastų gyventojų tarpusavio
santykių. Kartais nacionalinė priešprieša galėjo būti nepastebima. Tai
buvo būdinga mišriam Suvalkų krašto ruožui. Čia, anot M. Romerio,
ne tik nebuvo varžomos tautinio apsisprendimo ir kalbos laisvės, bet
ir pakankamai plačiai paplito skirtingų kultūrų sąveika. Pavyzdžiui,
Jeziorkų kaime, nors nemaža dalis gyventojų save laikė lenkais, jiems
nesvetima buvo ir lietuvių kalba, kuri vartota viešuosiuose susibūrimuose19. Iš kitos pusės, aptinkama atvejų, kuomet augant įtampai tarp
politiškai angažuotų tautinių bendruomenių dalis gyventojų patirdavo neapibrėžtumo būseną. Tokios nuotaikos atsispindi lietuviškesnėje
Suvalkų krašto dalyje, kur žmonių nerimą skatino sklindantys gandai
apie tai, kad galimai bus evakuoti vokiečių kariuomenės daliniai. Tokios informacijos akivaizdoje lietuviai nesijautė saugūs, mat, jie nevisiškai pasitikėjo Seinų apskrities milicijos galimybėmis atsilaikyti
prieš Lenkijos kariuomenės pajėgas tuo atveju, jei šios veržtųsi į Suvalkų kraštą.
16
17

18
19

Apie lietuvių padėtį Punsko valsčiuje 1920-07-12 // LCVA, F. 383, Ap. 7, B. 68, L. 3.
Makauskas, B. 1997. „Tarp dviejų pasaulinių karų (kai kurie aspektai)“, in: Suvalkų
kraštas ir jo žmonės, Vilnius, p. 19–20. Anot Jurgio Ramanausko, Vokietijos valdininkai
formaliai nekliudė organizuotis Seinų milicijai, tik pašiepdavo joje veikiančius savanorius
dėl to, kad šie neturėjo uniformų; Ramanauskas, J. 1940. „1918–1920 metai Seinų krašte“,
in: Karo archyvas, red. V. Steponaitis, t. 12, Kaunas, p. 222.
W siódmą rocznicę wyzwolenia Sejn. // Dziennik Suwalski,1926.08.23, Nr. 169, p. 4.
Romeris, M. 2007. Dienoraštis: 1918 m. birželio 13-oji – 1919 m. birželio 20-oji, 2007,
p. 363.
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Kaip taikliai savo atsiminimuose įvardijo aktyvus Suvalkų krašto
lietuvių bendruomenės veikėjas Jurgis Ramanauskas, ilgainiui lietuvių savanoriai ir milicija nesudarė pakankamos jėgos atsilaikyti prieš
lenkų siekius įsigalėti. Kadangi lenkų dvarininkai buvo turtingesni, jie
galėjo supirkti daugiau ginklų ir vykdyti platesnio masto agitaciją20.
Tikruoju saugumo garantu laikyta ne Lietuvai pavaldi milicija, o efektyviau lenkų veiklą ribojusi vokiečių žandarmerija. Šiai esant, lietuviai
drąsiau pradėjo reikšti tautines aspiracijas21. Taigi, sklindantys gandai
apie tai, kad vietos Vokietijos organai pasitrauks, tarp lietuvių stiprino savisaugos instinktus. Veikiami baimės jausmo, šie asmenys buvo
linkę suabejoti Kauno vyriausybės galimybėmis suteikti tinkamą pagalbą Suvalkų krašte.
Nuo Focho iki Curzono linijos: kaip Lenkijai pavyko pasiekti
tarptautinį teritorinių valdų Suvalkų krašte pripažinimą
Kuomet buvo dedamos tiesioginės pastangos perimti buvusios
Suvalkų gubernijos teritorijų administravimą, 1919 metų pradžioje
Lietuva ir Lenkija perkėlė šių žemių priklausomybės klausimą į tarptautinę areną. Būsimas jų likimas, kaip ir Vidurio Rytų Europos atveju, buvo sprendžiamas Paryžiaus taikos konferencijoje. Siekdamos
įtikinti didžiąsias valstybes dėl to, kad reiškiamos pretenzijos teisėtos,
Lietuva ir Lenkija startavo iš skirtingų pozicijų. Šiuo atžvilgiu Varšuvos vyriausybės vaidmuo tarptautinėje arenoje buvo stipresnis. Ypač
Prancūzijos požiūriu, Lenkija turėjo tapti pagrindine Vidurio Rytų Europos valstybe, atribojančia Vokietiją ir Rusiją22. Didžiosios valstybės
buvo linkusios teikti jai paramą, tuo labiau kad ji rytuose kovojo su
grėsmę projektuojamai tarptautinei tvarkai keliančia Sovietų Rusija.
O Lietuvos politinę padėtį Paryžiuje sunkino ryškus Antantės valstybių nenoras pripažinti jos nepriklausomybės siekius. Numatyta, kad
Lietuvos žemės autonominėmis sąlygomis turėjo būti įtrauktos arba į
Lenkijos, arba į Rusijos (ikirevoliucinėse ribose) sudėtį23.
20
21

22

23

Ramanauskas, J. 1918–1920 metai Seinų krašte, p. 224.
Seinų miesto ir apskrities atstovų pranešimas Lietuvos ministrų kabineto pirmininkui
[1919 gegužė], LCVA, F. 384, Ap. 2, B. 42, L. 90.
1918 m. pabaigoje Antantės karinių pajėgų vyriausiasis vadas maršalas Ferdinandas
Fochas svarstė sąlygas paliaubų su Vokietija, kuriomis siekė perduoti Lenkijai dalį Vokietijos okupuojamų rytinių žemių, vadinamąją pirmąją zoną. Į jos sudėtį turėjo įeiti tiek
Suvalkų, tiek Seinų apylinkės. Deruga, A. 1969. Polityka wschodnia Polski wobec ziem
Litwy, Białorusi i Ukrainy (1918–1919), Warszawa, p. 60.
Senn, A. E. 1992. Lietuvos valstybės atkūrimas 1918–1920. Vilnius, p. 73–74.
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Sprendžiant Lietuvos ir Lenkijos atstovų keliamą klausimą dėl
Suvalkų gubernijos valstybinės padėties, didžiosios valstybės buvo
linkusios nustatyti laikino pobūdžio ribą, atribojančią kaimyninių šalių kariuomenes. Kurdamos vadinamuosius demarkacijos linijų projektus, Antantės valstybės turėjo atsižvelgti į Lenkijos, kovojančios su
Sovietų Rusija, karinius interesus. Tai gerai suprato ir Varšuvos vyriausybė, kuri pretenzijas į Suvalkų gubernijos žemes bandė pagrįsti
strateginių veiksmų poreikiais. Pasak lenkų delegacijos Paryžiuje, dėl
Vokietijos okupacijos Suvalkijoje buvo sunku išlaikyti vieningą antibolševikinį frontą24. Todėl, nors iš pradžių (pagal Celestino Reboulio
demarkacijos liniją) buvo svarstyta visą Suvalkų kraštą ir teritorijas
iki Augustavo miesto įtraukti į Lietuvos valstybės sudėtį, galiausiai
Antantės Aukščiausioji Taryba (maršalui Ferdinandui Fochui nubrėžus tarpvalstybinę ribą) šias žemes paskyrė laikinai administruoti
Lenkijai.
Naujoji Focho linija susilaukė nemažai protestų. Juos atviriau
reiškė Lietuvos delegacija25. Sumišusi dėl prieštaringos informacijos
apie teritorines netektis, ji pateikė Antantės Aukščiausiajai Tarybai
memorandumą, nesutikdama su tuo, kad Seinai ir Punskas būtų perduoti Lenkijai26. Toks sprendimas, P. Klimo požiūriu, sustiprino Lietuvos valdžios atstovų įsitikinimą apie didžiųjų valstybių nepalankumą
lietuvių interesams27. Neteisingumo vaizdinys atsispindi ir oficiozinėje
spaudoje, kur Antanės projektas įvardytas kaip „dūris Lietuvos nepriklausomybei“, kuriuo siekiama atplėšti gyvą Lietuvos kūno dalį – Seinus ir aplinkinį kraštą28.
Nepasitenkinimą taip pat reiškė Seinų miesto ir apskrities lietuviai. Pasklidus gandams apie naujos demarkacijos linijos nustatymą,
jie skatino Lietuvos atstovus taikos konferencijoje ryžtingai įrodinėti
Seinų lietuviškumą, kadangi „miestas niekuomet nėra priklausęs Lenkijai ir šiandien, nežiūrint sulenkėjimo pusantro apskrities valsčiaus,

24

25

26

27
28

Subocz, J. 2013. Polityka zagraniczna Litwy wobec Polski w latach 1918–1923. Lublin,
p. 77.
Pasinaudojant atvykusių Seinų krašto atstovų nuomone, bandyta dar pakeisti didžiųjų
valstybių nuosprendį, tačiau nesėkmingai. Ten pat, p. 78.
Kauno vyriausybė, rodos, buvo įsitikinusi dėl to, kad buvo išvestos dvi skirtingos Focho
demarkacinės linijos. Todėl dažnai neaišku, apie kurią iš jų yra kalbama. Apie tai plačiau:
Laurinavičius, Č. 1997. Politika ir diplomatija. Lietuvių tautinės valstybės tapsmo ir raidos fragmentai, Kaunas, p. 91–99.
Klimas, P. 1990. Iš mano atsiminimų. Vilnius, p. 206.
„Mūsų armijos veikimo apžvalga. Santykiai su lenkais“, Lietuva, 1919-08-23, Nr. 184, p. 1.
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jis yra gyvai sugijęs su etnografine Lietuva“29. Vietinių lietuvių požiūriu, šių teritorijų priklausomybė Lietuvai argumentuota kultūrinėmis,
dvasinėmis, administracinėmis, karinėmis priežastimis.
Vis dėlto ir Lenkijos politiniai veikėjai nebuvo visiškai patenkinti Focho linija. Jų netenkino tai, kad dalies lenkų gyvenamosios
žemės būtų įtrauktos į Lietuvos įtakos zoną. Pasinaudodami POW
karinės organizacijos tinklais, jie siekė paskleisti nuomonę, jog Focho linija daroma skriauda „lenkų tautinėms aspiracijoms“. Tokius
propagandinius veiksmus iliustruoja atsišaukimas į Suvalkų krašto
piliečius, kuriame teigiama, jog lietuvių–lenkų konfliktas galėjo būti
taikiai išspręstas – tereikėjo tik Lenkijai atiduoti tai, kas jai priklauso
[lenkų apgyvendintas žemes kitoje demarkacijos linijos pusėje – aut.
past.].
Nepaisant Antantės Aukščiausiosios Tarybos patvirtinimo, Focho
linija kurį laiką dar negalėjo įsigalioti, kol Vokietija faktiškai administravo Suvalkų kraštą. Tačiau dėl valstybinių ribų nustatymo aplinkybių, kai pietinės Suvalkų gubernijos teritorijos priskirtos Lenkijai,
paspartėjo Vokietijos karinės administracijos evakuacija. Vien jau dėl
šios priežasties Focho demarkacijos liniją galima laikyti Varšuvos vyriausybės diplomatine pergale. Nubrėžus tarpvalstybinę ribą, didžiosios valstybės iš esmės nutraukė svarstymus apie bet kokias galimybes išsilaikyti Vokietijos žandarmerijai, kas veikiausiai kėlė nerimą ir
Lietuvos delegacijai Paryžiuje, ir Suvalkų krašto lietuviams. Viešai
maršalo Focho deklaruotas teiginys, jog demarkacijos linija neturės
įtakos būsimiems svarstymams dėl Lietuvos ir Lenkijos sienos, nesutapo su realiais tarptautinės organizacijos sprendimais. Suvalkų krašto
atveju, Focho linija kaip tik tapo atspirties tašku sprendžiant šių teritorijų valstybingumo klausimą. Tai atsispindėjo ir 1919 m. gruodžio
8 d. Antantės paskelbtoje vadinamojoje Curzono demarkacijos linijoje. Joje nubrėžtos ribos Suvalkų ruože iš esmės niekuo nesiskyrė nuo
Focho linijos. Tačiau, pagal gruodžio 8 dienos Antantės nuosprendį,
Lenkijai rytų pasienio zonoje leista įkurti savus administracinius organus. Šiuo metu didžiosios valstybės jau apskritai nebesvarstė galimybės perduoti Lietuvai Suvalkų krašto. Tokia nuostata nepakito ir toliau
Lietuvos ir Lenkijos konflikto metu.
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Lietuvos ir Lenkijos santykiai: nuo Pirmojo pasaulinio karo pabaigos iki L. Żeligowskio
įvykdyto Vilniaus užėmimo (1918 m. lapkritis – 1920 m. spalis), sud. Gimžauskas Edmundas, Vilnius, 2012, p. 266.
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„Už cukraus plytelę parduodama tėvynė“.
Gyventojų požiūris į valstybinę priklausomybę
Tuo pat metu, kai Paryžiuje vyko diskusijos dėl to, kaip nustatyti
demarkacijos linijas, vietiniai Suvalkų krašto gyventojai taip pat kėlė
Lenkijos ir Lietuvos žemių atribojimo klausimą. Tiesa, tokie pageidavimai nebuvo argumentuojami tik tautiniais motyvais. Tarpvalstybinės
ribos nustatymas galėjo pasirodyti palankia priemone tuometinėms
ekonominio sunkmečio problemoms spręsti – galėjo būti suvaldytas
nekontroliuojamas prekių vežimas iš vienos šalies į kitą. Tuo turėjo
būti suinteresuoti Lietuvos valdžios atstovai, kurie, pasinaudodami
vietine milicija, tikėjosi užkirsti kelią, kad neapmokestinti produktai nebūtų išvežami į Lenkiją30. Atsiliepdamas į šią problemą, Seinų
apskrities įgaliotinių suvažiavimas informavo Lietuvos vidaus reikalų
ministeriją, kad apskrityje svaiginamieji gėrimai ir kitos prekės nekontroliuojamai išvežamos į Lenkiją. Atsižvelgdami į tai vietos atstovai
pasiūlė nustatyti sieną tarp kaimynių valstybių ir įsteigti muitines31.
Panašaus pobūdžio problemos akcentuotos ir anksčiau. Pavyzdžiui,
dar 1919 m. balandį dienraštyje Lietuva Suvalkai įvardyti muitine be
muitų, pro kurią žydai, lenkai, vokiečiai gabendavo daugiausia arklius,
karves ir javus32. Iš to matyti, kad Lietuvai pavaldūs vietiniai organai
nesugebėjo užkirsti kelio spekuliacijai ir nevaržomam produkcijos išvežimui, kas buvo laikoma gana opia problema.
Seinų apskrityje taip pat nevisiškai pavykdavo sukontroliuoti lenkų propagandinius veiksmus. Remiantis lietuviška spauda, čia agitatorių būta tiek, kiek „išauga grybų po lietaus“33. Jie veikiausiai turėjo
būti koordinuojami iš POW karinės organizacijos centro Suvalkuose,
kurio įtaka siekė ne tik Seinų, bet ir Alytaus apskritį34. Agitatoriai,
siekdami patraukti į savo pusę nesitapatinančius su Lenkija gyventojus, gana efektyviai pasinaudodavo ekonominėmis viliojimo priemonėmis. Už tai, kad pasirašytų esantys lenkai, žadėta suteikti sunkiai
prieinamų maisto prekų – visų pirma cukraus ir miltų. Kai kuriais
atvejais deficitinių produktų geismas buvo paveikesnis už abstrakčias
tautines idėjas. Pasak A. Abromaičio, taip vykdyta agitacija galėjo
„Žinios iš Lietuvos“, Lietuva, 1919-04-04, Nr. 70, p. 2.
Seinų apskrities įgaliotinių suvažiavimo protokolas 1919-06-01 // LCVA. F. 379, Ap. 2,
B. 68, L. 4.
32
„Žinios iš Lietuvos“, Lietuva, 1919-04-02, Nr. 68, p. 1.
33
„Žinios iš Lietuvos“, Lietuva, 1919-05-08, Nr. 96, p. 3.
34
„Lietuvos žinios“, Suvalkų žinios, 1919-06-26, Nr. 1, p. 3.
30
31
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duoti „vaisių“, mat Seinų apskrityje sklido gandai, kad prisijungus
prie Lenkijos gyventojams nereikės mokėti mokesčių, o „polskos“
kalbos bus galima ir vėliau išmokti35.
Atrodo, kad žmonių, ėjusių į valsčių raštines „išreikšti“ savo naują
lenkišką tapatybę, galėjo padaugėti prieš didžiąsias šventes (Velykas),
kuomet maisto poreikis įprastai buvo didesnis. Tiesa, taip pavykdavo
paveikti tik dalį vietos lietuvių. Daugumos požiūriu, agitatorių paveikti asmenys galėjo būti vertinti kaip išdavikai. Lietuvoje skelbtame
informaciniame tekste pavadinimu Už cukraus plytelę parduodama
tėvynė atsispindi itin neigiamas požiūris į lenkais užsirašiusius asmenis: Dabar jau saulė patekėjo. Rytai prasiblaivė. Lietuvai šviesu. Bet
ar visur? Kaip tik kalbamam kampe daugelio žmonių klaidžiojama
tamsybėje36.
Įsitikinimas, kad valstybinė priklausomybė gali pagerinti gyventojų ekonominę padėtį, pasireiškė ir tarp vietinių lenkų. Taip savo norą
būti prijungtiems prie Lenkijos aiškino Liubavo vietovės gyventojai. Jų
liudijimuose rašoma apie patirtą ekonominę priespaudą, kurią naudojo
Lietuvos administraciniai organai. Pasak liudijimus rašiusių gyventojų, buvo uždarinėjamos lenkų ir žydų parduotuvės, drausta prekiauti
įvežamais iš Lenkijos į Lietuvą maisto produktais, konfiskuoti javai37.
Taigi, Suvalkų krašto priklausomybės ir ribų nustatymo klausimai galėjo būti svarbūs ne vien dėl pragmatinių valstybinių interesų, bet ir
patiems gyventojams siekiant užtikrinti prieigą prie kasdienybėje būtinų prekių. Tad visai tikėtina, kad nemaža dalis šių žemių gyventojų
neliko abejinga ir žinioms apie Antantės valstybių demarkacijos linijų
projektus, kurie galėjo turėti įtakos ne vien tautinei sudėčiai, bet ir
ekonominių centrų kaitai38.
1919 m. liepos mėnesio pabaigoje Varšuvos vyriausybė jau galėjo
numatyti artėjančią Vokietijos karinės administracijos evakuaciją. Todėl imtasi kurti palankią dirvą ateities sukilimui. Jo branduoliu turėjo
tapti Suvalkuose esančios POW organizacijos daliniai, nuo 1919 m.

Abromaitis, A. 2002. „Priešo įvaizdžio įsitvirtinimas: Lenkijos suvokimas Lietuvoje
1919–1920 metais“, in: Istorija, t. 53, p. 59.
36
„Žinios iš Lietuvos“, Lietuva, 1919-05-08, Nr. 96, p. 3.
37
Liubavo miestelio prašymas TROOS dėl prijungimo prie Lenkijos 1919-02-12, APS. F. 28,
B. 2, L. 14–17.
38
	Šie gandai apie Paryžiaus taikos konferencijoje svarstomas demarkacijos linijas stabdė
Seinų apskrityje žemės sandorius, nes žmonės nežinojo, kurios teritorijos atiteks Lietuvai,
o kurios – Lenkijai. „Žemės ūkio ir V. Turtų M-rijos įgaliotinių suvažiavimas“, Lietuva,
1919-06-19, Nr. 130, p. 2.
35
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gegužės turėję 1600 savanorių39. Šios organizacijos vadovybė sudarė
karinių veiksmų planą, turėjusį apimti ne tik teritorijas, pripažintas
Antantės Aukščiausiosios Tarybos, bet ir žemes į šiaurę nuo Focho
linijos iki pat Simno40. Radikalėjant nuotaikoms organizacijos viduje,
POW Suvalkų skyriui vadovaujantis Wacławas Zawadzkis paskelbė
karių mobilizaciją41. Be aktyvių kareivių grupuočių, sukilimo idėją
palaikė dvarininkai, turėję nekilnojamojo turto anapus demarkacijos
linijos42.
Žinios apie tai, kad rengiami jauni lenkų kareiviai, skatino ir Lietuvos vyriausybę steigti savo kariuomenės dalinius Suvalkuose. Tam
tikslui šiame mieste 1919 m. birželį buvo įkurta Suvalkų miesto ir
apskrities komendantūra, kuri nuo pat savo veiklos pradžios susilaukė
priešiškos vietinių lenkų reakcijos43. Nors Vokietijos karinė administracija neprieštaravo tam, kad būtų formuojama nauja organizacija,
tačiau kartu stipriai suabejota jos galimybėmis atsilaikyti prieš Lenkijos karinius dalinius. Žandarmerijos atstovų nuomone, „nepraėjus
nė valandai“ po to, kai pasitraukė okupacinė valdžia, lenkų kareiviai
turėjo lengvai nuginkluoti komendantūros pajėgas44. Be Lietuvos karinių struktūrų plėtros, taip pat imtasi burti partizanų kuopas iš vietinių
lietuvių. Ramanausko nuomone, į partizanų dalinius Suvalkų krašto
gyventojai įsijungdavo gana noriai45. Vis dėlto tokio pobūdžio lietuvių dalinių būta žymiai mažiau negu POW karinių formuočių. Konstantino Žuko duomenimis, Lazdijų ir Punsko apylinkėse surinkta apie
260 savanorių46. Todėl jų vaidmuo galėjo būti tik pagalbinis Lietuvos
kariuomenės pajėgoms, besiruošiančioms ginkluotam susirėmimui su
lenkų karinėmis pajėgomis.
Vokietijos žandarmerijai pasitraukus iš Augustavo regiono ir
besiruošiant tą padaryti Suvalkų mieste, realistiškai žvelgianti Lietuvos karinė vadovybė nutarė apriboti savo teritorines pretenzijas iki
39

40
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Balkelis, T. 2019. Lemtingi metai: Lietuva 1914–1923 m.: karas, revoliucija ir tautos
gimimas, Vilnius, p. 268.
Łossowski, P. Kwestia przynależności państwowej Sejneńszczyzny…, p. 367.
Buchowski, K. 2003. „O litewskich epizodach w biografii Tadeusza Katelbacha“, in: Studia Podlaskie, t. 13, p. 203.
Kazimiero Žuko ataskaita operatyvinio skyriaus viršininkui 1919-09-04, LCVA. F. 929,
Ap. 3, B. 19, L. 65.
Lesčius, V. 1998. „Lietuvos miestų ir apskričių karo komendantūros 1918–1920 metais“,
in: Karo archyvas, t. 15, p. 133.
Asevičius, S. 1993. Praeitin atsigręžus, Kaunas, p. 59.
Ramanauskas, J. 1918–1920 metai Seinų krašte, p. 240.
Kazimiero Žuko ataskaita operatyvinio skyriaus viršininkui 1919-09-04, LCVA. F. 929,
Ap. 3, B. 19, L. 70.
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Seinų apskrities. Šį sprendimą ženklino tai, kad 1919 m. rugpjūčio
7 dieną kariuomenė buvo perkelta iš Suvalkų ir įsitvirtino Kolietnyko–Šelmento ežero linijoje47. Vis dėlto toks Lietuvos valdžios priimtas
strateginis žingsnis neturėjo įtakos Varšuvos vyriausybės požiūriui į
Seinų apskrities valstybinę priklausomybę. Nei Lenkijai, nei Lietuvai
nenorint nusileisti, konfliktas turėjo virsti ginkluotu susirėmimu. Tai
pranašauta ir dėl to, kad Lietuvos ministras pirmininkas Mykolas Sleževičius atvyko į Seinus. Išklausęs miesto ir apskrities lietuvių prašymus palikti šias teritorijas Lietuvoje, jis pareiškė, kad Kauno valdžia
neleis lenkams „pavergti protėvių krauju aplaistytų kapų“48. Tai, kad
apsilankė vyriausybės vadovas, padarė nemažą įspūdį vietos gyventojams. Ramanausko teigimu, M. Sleževičiaus dėmesys ir pažadėta
parama teikė pasididžiavimą prieš lenkus, mat, dvarininkai netikėjo,
kad neišsilavinę lietuviai gali įvesti čia savo valdžią49. Vis dėlto, nors
bandyta pakelti Seinų krašto gyventojų nuotaikas, po to nebuvo suteikta papildoma karinė pagalba. O juk tai iš esmės turėjo nulemti besiartinusio susidūrimo baigtį.
Konflikto epicentre: 1919 m. rugpjūčio 23–28 d.
„Seinų sukilimo“ pasekmės
Vokietijos okupacinei valdžiai pradėjus trauktis iš Suvalkų, lenkų
karinė POW organizacija 1919 m. iš rugpjūčio 22 į 23 d. naktį sukilo prieš lietuvius. Operacija buvo vykdoma itin sklandžiai. Per kelias
valandas POW daliniams pavyko užimti didžiąją dalį Suvalkų krašto
ir Seinus50. Nepavykus sukilimo pradžioje atsilaikyti, rugpjūčio 26 d.
Lietuvos kariuomenė surengė kontrpuolimą ir taip miestas perėjo į lietuvių rankas. Tačiau tokia padėtis ilgai neišsilaikė, nes jau netrukus
(rugpjūčio 28 d.) POW pajėgos vėl užėmė Seinus51. Karinius veiksmus
galiausiai pavyko sustabdyti tarpininkaujant Didžiosios Britanijos atstovui Richardui Wardui. Jis Lenkijai ir Lietuvai pasiūlė laikytis Focho
linijos ir atitraukti už jos abi kariuomenes52. Taip, sprendžiant Suvalkų krašto valstybinę priklausomybę, grįžta prie liepos mėnesio gale
Makauskas, B. Tarp dviejų pasaulinių karų, p. 23
„Ministerių pirmininkas Seinuose“, Lietuva, 1919-08-26, Nr. 186, p. 3.
49
Ramanauskas, J. 1918–1920 metai Seinų krašte, p. 230.
50
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pajėgų. Lesčius, V. 2003. „Lietuvos ir Lenkijos karinis konfliktas dėl Seinų krašto 1919
metais“, in: Karo archyvas, t. 18, p. 181.
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Łossowski, P. Konflikt polsko-litewski…, p. 67.
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Seinų komendantūros kareivių būrelis 1919 m. balandžio mėn.

nustatyto status quo. Kitaip tariant, „Seinų sukilimas“ iš diplomatinės perspektyvos neturėjo poveikio Antantės sprendimams, o gal net,
priešingai, paspartino faktinį naujos demarkacijos linijos įsigalėjimą.
Didžiųjų valstybių nenoras keisti esamos Suvalkų krašto padėties, atrodo, Kauno valdžios atstovų nebuvo suprastas. Dėl nepakankamo karinio pasirengimo ginti Seinus puoselėtos viltys, kad Lietuvai
reikia ieškoti tarptautinės paramos. Tiesa, kito kelio veikiausiai jau
nebebuvo. Anot Mykolo Krupavičiaus, Lietuvos valdžia nesiėmė priemonių stabdyti lenkų ruošiamo ginkluoto pasipriešinimo, nors šį buvo
galima numatyti. Mat Lenkijos karines pajėgas Suvalkų ir Augustavo
ruože turėjo telkti dar savaitę prieš sukilimą53. Kauno valdžios atstovų
įsitikinimu, Suvalkų krašto padėtį palankiau buvo spręsti diplomatiniu lygmeniu, pateikiant Vakarų valstybėms dar vieną protestą. Taip
norėta parodyti Suvalkų krašto lietuvių nenorą užleisti lenkams savo
gyvenamąsias žemes. Vis dėlto tokio pobūdžio protestai nepaveikdavo Antantės valstybių nuomonės.
„Seinų sukilimas“ atvėrė kelią Lenkijos vyriausybei steigti savus
civilinės valdžios organus. Jau 1919 m. rugpjūčio 30 dieną iš Suvalkų
į Seinus atsikėlęs naujas TROOS padalinys pradėjo plėsti savo įtaką.
Juo pasinaudojant siekta skleisti „lenkiškąjį patriotizmą“ ir teisiškai
53

„Seinų lenkų sukilimas“, Lietuva, 1919-08-28, Nr. 188, p. 2.
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įtvirtinti naują valstybinę padėtį54. Naują krašto raidos etapą turėjo
ženklinti apskrities atstovų priimtas įstatymas dėl Seinų apskrities
priklausomybės Lenkijai. Tuo pačiu reikalu kreiptasi ir į Varšuvos vyriausybę, siekiant prijungti ir likusias apskrities žemes, atsidūrusias
lietuviškoje Focho linijos pusėje55. Vis dėlto tikėtina, kad į šiuos procesus didesnė dalis vietinių lenkų aktyviai neįsitraukė. Seinų apskrities
seniūno teigimu, neaiški padėtis demarkacijos linijos ruože veikė žmones depresyviai, todėl sunku buvo grįžti prie normalaus kasdieninio
gyvenimo56.
Didžiausią entuziazmą dėl naujos valstybinės santvarkos reiškė
tautiškai aktyvūs lenkų atstovai. Jų požiūriu, sukilimas buvo vykdomas remiantis įsitikinimu, kad diplomatijos sprendimai nepadės
išlaisvinti visų lenkų gyventojų. Todėl jį privalėjo išsikovoti pati tauta. Ilgainiui jų sąmonėje pradėjo formuotis įsitikinimas, jog sukilimas
buvo kertinis momentas sugrąžinant Seinų lenkiškumą. Pavyzdžiui,
tarpukario lenkų spaudoje šis ginkluotas pasipriešinimas apibūdintas
kaip uraganas, nuvertęs „lietuviškumo medį“ ir galiausiai paneigęs
„miesto lietuviškumo mitą“57.
Tai, kad lenkai įsitvirtino Seinuose, neretai susilaukdavo nepalankių kitų gyventojų atsiliepimų. Nevienareikšmiai atrodo šio miesto
žydų ir administracinių organų santykiai. Iš vienos pusės, jie lenkiškų
įstaigų atžvilgiu elgėsi gana santūriai. Tačiau, iš kitos pusės, žydai su
džiaugsmu sutikdavo gandus apie tai, kad gali grįžti Lietuvos vyriausybė. Palankumas Kauno valdžiai matosi ir dėl to, kad jie patys gana
aktyviai skleidė tokio pobūdžio gandus58. Žydų reiškiamos simpatijos
lietuviams taip pat išryškėja Ramanausko atsiminimuose. Lankydamasis lenkų valdomame mieste, jis turėjo susitikti su keliais žydais,
ne tik besiskundžiančiais „lenkiškąja okupacija“, bet ir laukiančiais
lietuvių sugrįžimo59.
Vis dėlto didžiausiais pasipriešinimo skatintojais laikytini lietuvių
kunigai (tarp jų vysk. Antanas Karosas, Juozas Laukaitis, Aleksandras
54
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Seinų apskrities seniūno Herbaczewskio ataskaitos Lenkijos VRM 1919-08-30 ir 191909-25, APS, F. 29, B. 1, L. 8; L. 10.
Seinų apskrities seniūno Herbaczewskio ataskaita Lenkijos VRM 1919-09-25, ten pat,
L. 11.
Seinų apskrities seniūno Wróblewskio ataskaita Lenkijos VRM 1919-11-25, ten pat,
L. 13.
W siódmą rocznicę wyzwolenia Sejn, Dziennik Suwalski, 1926-08-23, Nr. 169, p. 4.
Seinų apskrities seniūno Wróblewskio ataskaita Lenkijos VRM 1919-11-25, APS, F. 29,
B. 1, L. 14; L. 17.
Ramanauskas, J. 1918–1920 metai Seinų krašte, p. 241.
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Grigaitis). Vyskupas A. Karosas ir minėti Seinų seminarijos absolventai turėjo didelį autoritetą vietinių lietuvių bendruomenėje. Todėl lenkų administracija juos vertino kaip keliančius pavojų esamai tvarkai.
Siekiant susidoroti su lietuvių dvasininkais, pradėta juos viešai kaltinti
dėl nusistatymo prieš lenkus ir tuo, kad netenkino lenkų tikinčiųjų poreikių60. „Pavojų“ imtasi neutralizuoti uždarant dvasinę seminariją, o
spalio mėnesio pradžioje kunigai buvo priversti pasitraukti iš Seinų
krašto61. Civilinių organų sprendimo nepakeitė lietuvių bendruomenės surinkti parašai prieš dvasininkų iškeldinimą anapus demarkacijos
linijos62. Ištrėmus kunigus, aktyvesnių antilenkiškumo reiškėjų praktiškai nebeliko63.
Pažymėtina, kad trukdyta ir užsiimti lietuvių kultūrine veikla.
Pasak Mykolo Biržiškos, Seinų regione buvo uždarytos 9 tokio pobūdžio įstaigos, mergaičių ir berniukų „Žiburio“ gimnazijos, taip pat
drausta viešai kalbėti lietuviškai64. Kai kuriais atvejais toks kultūrinio
gyvenimo persekiojimas vertė žmones paklusti ir bendradarbiauti su
civilinės valdžios organais. Pavyzdžiui, įkūrus prieš vietos gyventojus
nukreiptą liaudies teismą Punske, jame raštininku dirbo ir lietuvis65.
Tokių atvejų kaip šis galėjo būti ir daugiau, tačiau šaltiniuose apie
tai nutylima. Be to, vis labiau pradėta reikšti nepasitikėjimą Lietuvos
valdžia, kuri į pateikiamus Seinų krašto „išlaisvinimo“ prašymus atsiliepdavo tik „tuščiais pažadais“. Kauno valdžios neveiksmingumo
akivaizdoje Seinų apskrities įgaliotinių atstovai net reikalavo sudaryti
taiką su bolševikais ir permesti visas kariuomenės pajėgas šių žemių
„atvadavimui“66.
Lenkų administracijos vykdytą represinę politiką taikliai įvardijo Juozas Herbačiauskas. Jo manymu, tai, kad nuslopintos švietimo
įstaigos ir lietuvių dvasininkai priverstinai pasitraukę, buvo „skau-
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Bobinaitė, A. 2011. „Lietuvos ir Lenkijos konfliktas dėl Suvalkijos 1919–1920 m.“, in:
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džiausias smūgis Seinams“67. Vis dėlto ne visi lenkai pritarė, kad kultūrinis gyvenimas būtų taip persekiojamas. Retais atvejais pasitaikydavo ir tokių žmonių, kurie prisijungdavo prie lietuvių šviečiamosios
veiklos. Taip, pavyzdžiui, pasielgė mokytoja Katerina Jeržekevičaitė,
apsisprendusi dirbti Lazdijuose atkurtoje Seinų „Žiburio“ gimnazijoje. Nepaisydama savo lenkiškos kilmės, moteris tautinės neapykantos
sąlygomis išmoko lietuvių kalbą ir įsitraukė į lietuvių šviečiamojo pobūdžio veiklą. Tokia nebūdinga tam laikotarpiui laikysena, gimnazijos
direktoriaus Motiejaus Gustaičio nuomone, turėjo būti itin pagirtina,
nes, turėdama pasiūlymų mokytojauti lenkiškose Suvalkų ir Seinų
mokyklose, ji šių pasiūlymų atsisakė68.
Pavienių asmenų apsisprendimai vis dėlto neatskleidžia bendrų
tautinių santykių tendencijų Suvalkų krašte. Šie tuo metu pasižymėjo nepasitikėjimu, neapykanta ir net baime, o gyventojų valstybinio
apsisprendimo nebuvo paisoma. Vietiniams organams besinaudojant
įbauginimo priemonėmis, siekta lietuvių bendruomenės paklusnumo.
Pastarąją buvo bandoma sudrausminti įkalinant nepatikimus asmenis.
Taip pat plačiau naudotasi grasinimais išžudyti lietuvių šeimas tuo
atveju, jei kuris nors iš jų narių nepaklustų prievartiniam šaukimui į
Lenkijos kariuomenę. Apie tai lietuvių gyventojai pranešdavo Lietuvos užsienio reikalų ministerijai: „eina per kaimus legijonai apsiginklavę ir gaudo šaukiamuosius, neradus namie arba pabėgusius iš namų
užpuldinėja šeimyną, mušia grasindami kardu piauti arba veda karti ir
t.t. tokiu būdu išgązdina moteris ir vaikus“69. Kaip teigiama, prievolė tarnauti Lenkijos kariuomenėje destruktyviai veikė šeimų socialinę
padėtį, kadangi kaimuose daugiausiai pasilikdavo vaikai ir seneliai. Iš
to matyti, kad vietiniu lygmeniu vykdytas lietuviškumo persekiojimas
neretai galėjo būti nepakeliamas kasdieniniame gyvenime. Iš to galima
daryti prielaidą, jog net tie lietuviai, kurie nesusitaikė su lenkų įsigalėjimu Suvalkų krašte, nenorėdami pasitraukti iš savo gyvenamųjų žemių vienokia ar kitokia forma buvo priversti paklusti naujos valdžios
įstaigoms.
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„Neišjudintas traukinys“: Lietuvos bandymas įsitvirtinti
Suvalkų krašte pasinaudojant žydų faktoriumi
(1920 m. liepa – 1920 m. rugpjūtis)
Nors Lietuva neatsižadėjo pretenzijų į Suvalkų kraštą, 1919 m.
pabaigoje didžiųjų Vakarų valstybių jis buvo laikomas Lenkijos dalimi. Tą iš esmės patvirtino gruodžio 8 dienos Curzono linija. Antantės
Aukščiausiajai Tarybai leidus steigti lenkų administracinius organus,
atrodė, kad šių žemių priklausomybės klausimas tarptautinės teisės
atžvilgiu yra neginčytinas. Tačiau padėtis ėmė keistis 1920 m. liepos
pradžioje, kuomet Sovietų Rusija ir Lenkija atnaujino karinius veiksmus. Raudonajai armijai užėmus Vilnių, jos pajėgos vis labiau veržėsi vakarų link. Praradusi kontrolę rytiniame karo fronte, Lenkija ne
tik ieškojo paramos tarp Antantės valstybių. Ji taip norėjo užsitikrinti
Lietuvos neutralitetą, tačiau šis bandymas nebuvo sėkmingas70. Lietuvos vyriausybė vis dėlto naudingesnius laikė ryšius su Sovietų Rusija.
Iš jos dar 1920 m. pradžioje tikėtasi išgauti teritorinių valdų Suvalkuose, Gardine ir Vilniuje patvirtinimą71. Nesulaukusi Lietuvos paramos,
o Raudonajai armijai vis labiau artėjant link Varšuvos, Lenkijos kariuomenė liepos pabaigoje turėjo pasitraukti ir iš Suvalkų. Tai suteikė
galimybes Kauno vyriausybei stiprinti savo įtaką Suvalkų krašte.
Reaguodami į nestabilią miesto ir viso regiono padėtį, lenkų
vietiniai administracijos organai 1920 m. liepos 28 d. nutarė sudaryti Suvalkų apskrities liaudies tarybą. Ji pasiskelbė perimanti valdžią
Suvalkų krašte, siekiant užtikrinti gyventojų saugumą ir jų turto neliečiamybę. Liaudies tarybai turėjo paklusti teismai ir civilinės įstaigos72.
Nauja lenkų organizacija perėmė pagrindinius uždavinius, kuriuos dar
1918 m. pabaigoje iškėlė Suvalkų TROOS. Kaip anksčiau, taip ir dabar,
siekta išplėsti savo įtaką Suvalkų, Seinų ir Augustavo apskritims73. Vis
dėlto ir šį kartą lenkų administracijai nepavyko įsitvirtinti Seinuose,
kur jau nuo liepos 19 d. buvo atkuriamos Lietuvai pavaldžios įstai-
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gos74. Svarbiausias vaidmuo buvo patikėtas laikinajai miesto tarybai,
kurią turėjo sudaryti lygus trijų tautybių (lietuvių, lenkų ir žydų) atstovų skaičius75. Šios įkūrimas galėjo būti sąmoningas Lietuvos valdžios žingsnis siekiant tarp vietinių gyventojų sudaryti lygiateisiškumo įspūdį.
Palankios tarptautinės aplinkybės skatino Kauno vyriausybę
neapsiriboti įsitvirtinant vien tik lietuvių etnografinėse žemėse. Kariuomenės vadovybei taip pat buvo nurodyta užimti buvusią Suvalkų
guberniją iki Augustavo–Stabingio linijos. Pasinaudodamos centrinės
valdžios vakuumu šiose teritorijose, liepos 30 d. Lietuvos karinės pajėgos užėmė Suvalkus, o vėliau – ir Augustavą76. Nors kariuomenės vadovybė tapo faktine padėties šeimininke, tačiau jai gana sunkiai sekėsi
užmegzti santykius su vietine lenkų administracija. Suvalkų liaudies
tarybos atstovai nesuprato, kodėl Lietuvai pavaldi karinė administracija skelbė išlaisvinusi kraštą nuo anarchijos, kuomet lenkų civilinė
valdžia pati sėkmingai palaikė tvarką. Jų nuomone, Suvalkų karo komendantūra ne tik nepaisė lenkų visuomenės reikalavimų, bet ir, įvedus karo padėtį, slopino galimybes lenkams reikšti nuomonę. Tai turėjo pasireikšti, pavyzdžiui, cenzūruojant dienraštį Dziennik Suwalski77.
Iš kitos pusės, tarp Lietuvos politikų toks lenkų atstovų elgesys
interpretuotas kaip nepagarba komendantūros atžvilgiu. Kaip teigta
pažangiečių partijos spaudoje, įvesti lietuvišką administraciją juk turėjo būti nepalyginamai geriau, nei leisti Sovietų Rusijai įsigalėti Suvalkų krašte: Išsykio gauni įspūdžio, kad čia veikia lig ir dvi valdžios
– viena karinė, lietuvių valdžia, užstojusi kelią bolševikams į Sąvalkus
ir apgynusi miestą nuo suiručių, anarchijos ir bado, ir kita – vietos
valdžia. Šioji pastaroji gal ir neprošalį būtų išreikšti padėkos mūsų
karžygiams už miesto saugojimą, nes iš dviejų blogumų noromis - nenoromis reikia pasirinkti mažesnis, taigi ir tenkinasi jinai lietuviais
„okupantais“, bet pasiryžusi, matomai varyti ir toliau savo liniją78.
Klaidinga būtų teigti, kad karo komendantūra siekė įvesti tik
griežtą vienvaldystę, visai neatsižvelgdama į paskirų grupių intere74
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Lietuvos savanoriai Seinuose

sus. Norint sumažinti lenkų vaidmenį valdant Suvalkų kraštą, bandyta
paveikti gyventojus, nesitapatinusius nei su lenkais, nei su lietuviais.
Tokio pobūdžio atramos, stiprinančios Kauno valdžios padėtį, įprastai
ieškota uždaresnėje žydų bendruomenėje. Kartu ir žydams Lietuvos
karinė administracija galėjo pasirodyti parankesnė negu bolševikų
arba lenkų valdžios. Palankūs Kaunui atsiliepimai turėjo būti reiškiami nuo pat pirmųjų dienų, kai kariuomenė įžengė į Suvalkus.
Tiesa, simpatizavimo Lietuvai ženklų būta ir anksčiau. Jei dar
1919 m. vasarą Suvalkų žydai dėl neaiškios tarptautinės padėties
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nenorėjo palaikyti nei vienos iš konfliktuojančių pusių, jau Suvalkų
krašte įsigalėjus lenkų administracijai tokios nuostatos pamažu pradėjo keistis79. Pavyzdžiui, M. Biržiškos memuaruose jau kuriamas
teigiamas, kiek idealizuotas vaizdinys, iš kurio matyti jų ryžtas ir
noras priklausyti Lietuvai. Atsiminimuose autorius pamini du žydus,
1920 m. vasarį Antantės atstovams vežusius Suvalkų miesto gyventojų raštą, kuriame reikalauta prijungti šį miestą prie Lietuvos. Už
tai jie esą susilaukė lenkų kareivių represijų80. Suvalkų krašto žydų
palankumas Lietuvai dar kartą stiprinamas, kai M. Biržiška užsimena apie Suvalkų ir Augustavo užėmimą. Jo nuomone, tai turėję įvykti
„patiems žydams ir lenkams šaukiantis lietuvių pagalbos“81. Tiesa, šis
teiginys yra abejotinas, kadangi jis sutapo su 1920 m. vasarą, Lietuvos
kariuomenei įžengus į Suvalkus, mieste klijuojamų propagandinių atsišaukimų turiniu. Juose kurtas vaizdinys, kad kariniai daliniai atvyko
patiems gyventojams prašant pagalbos ir apsaugos nuo įsivyravusios
anarchijos82.
Nors toks pozityvus žydų požiūrio į Lietuvą įvaizdis yra akivaizdžiai pagražintas, o kartais ir mažai įtikinamas, jo nereikėtų visiškai
atmesti. Mat žydų džiugesys dėl to, kad Lietuvos karinės pajėgos įžengė į Suvalkus, matyti ir iš lenkų civilinės valdžios dokumentų. Atvykusią kariuomenę pasitiko žydų valsčiaus atstovai, o mieste jų garbei
buvo pastatyti triumfiniai vartai, papuošti Vytimi. Be to, „lietuvių
valdymo laikotarpiu“ nepaisyta vietinės lenkų administracijos. Pavyzdžiui, dalis žydų, įėjusių į civilinės valdžios sudėtį, nustojo lankytis liaudies tarybos ir miesto tarybos posėdžiuose83. Kaip iškilmingai
sutiktos karinės pajėgos, atsiskleidžia ir lietuvių oficiozinėje spaudoje.
Į miestą atvykę Lietuvos krašto apsaugos ir vidaus reikalų ministrai
turėjo išvysti žydų skautų paradą, po kurio įvyko susitikimas su žydų
valdybos atstovais. Sveikindami lietuvius, jie išreiškę viltį galėsią pagaliau laisvai užsiimti miesto administravimo reikalais. Kartu ir Lietuvos valdžios atstovai apsikeitė malonybėmis. Krašto apsaugos ministras pažadėjo, kad „lietuvis nieko neskriaudė ir neskriaus“. Panašaus
pobūdžio teiginį išsakė ir vidaus reikalų ministras. Šis Suvalkų žydų
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rabinų delegacijai pareiškė, jog Lietuvos piliečiai nėra dalijami į pirmos ir antros rūšies kategorijas, „į juoduosius ar baltuosius“, nes „čia
visi lygūs“84. Taip gana aiškiai buvo atsiliepiama į žydų bendruomenės
lūkesčius užimti geresnę nei iki tol socialinę padėtį visuomenėje. Be
to, Lietuvos valdžia faktiškai išsakė pažadus, kad ateityje jų vaidmuo
valdant miestą tik dar labiau išaugs.
Vis dėlto tikėtina, kad vietos žydų siekis remti Lietuvos poziciją
galėjo būti grindžiamas ir noru išsiderėti sau palankesnes ekonominės veiklos sąlygas, nei valdant Lenkijai. Jie galėjo tikėtis, kad Kauno
vyriausybė užtikrins, jog reikiami produktai būtų pastoviai tiekiami
žymiai mažesnėmis kainomis. Mat nepriklausomybės karų laikotarpiu
dėl vykdomų rekvizicijų gyventojams itin trūko javų ir duonos85. Lietuvos valdžios puoselėtas laisvesnės ateities prekybos Suvalkų regione vaizdinys gerai atsispindi spaudoje pateiktoje informacijoje. Dienraštyje Lietuva skelbta, kad, jei Lenkijos valdymo laikotarpiu duona
kainavo 40 lenkiškų markių, tai, įsitvirtinus karo komendantūrai, jos
kaina sumažėjo iki 12 lenkiškų markių. Prekių tiekimas iš Lietuvos domino ne tik daugiausia pirklyste besiverčiančius žydus, bet ir Suvalkų
krašto lietuvių ūkininkus86.
Nemaža dalis gyventojų galėjo tikėti, kad padedant Kauno valdžiai pavyks atgaivinti sutrikusią vietinę prekybą. Mat produktų stygius, ypač Suvalkuose, savaime turėjo įtakos kainų augimui. Negaliojant laisvosios rinkos mechanizmams, užaugintų vietinių javų nebuvo
įmanoma nei išvežti į užsienį, nei perparduoti. Esant tokiai padėčiai,
maisto prekės iš Lietuvos turėjo didelę paklausą. Padidėjusiu interesuotumu norėjo pasinaudoti ir Kauno vyriausybė, taip stiprindama
savo valdžios teisėtumo įspūdį tarp Suvalkų žydų87.
Griežtosios rinkos reguliavimo pavojus įžvelgtas ir lenkų seimelyje. Šioje organizacijoje taip pat atsirasdavo narių, pasisakančių už
tai, kad žydams turėtų būti sudarytos geresnės prekybinės sąlygos.
Norint susigrąžinti jų palankumą lenkų reikalams, siūlyta panaikinti
javų ir maisto prekybos apribojimus Suvalkuose88. Vis dėlto toks po84
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žiūris nesusilaukė ryškaus palaikymo. Be to, Suvalkų komendantūrai
įvedus karo padėtį, seimelis faktiškai prarado vykdomąsias funkcijas.
Tačiau jau iš paties nenoro daryti nuolaidas prekybos srityje matyti,
kad lenkų administracinė valdžia su nepasitikėjimu ir įtarumu žvelgė į
žydų bendradarbiavimą su Kauno valdžios atstovais. Pavyzdžiui, Suvalkų miesto taryba nenorėjo pripažinti, kad žydų bendruomenės palankumas Lietuvai atspindėjo daugumos vietos gyventojų valstybinį
apsisprendimą. Kartu buvo atkreipiamas dėmesys į jų prisitaikėlišką
elgesį. Anot Suvalkų tarybos, žydai buvo pasirengę pasisakyti „už bet
kokį valstybingumą, kuris tuo metu įgauna jėgą“89. Tad ir aktyviausi
lenkų atstovai Suvalkų krašte pastebėjo vietinių žydų siekį užsitikrinti
sau geresnę padėtį visuomenėje.
Neigiamą lenkų požiūrį žydų atžvilgiu veikiausiai stiprino ir tai,
jog šie, pagal Lietuvos valdžios ateities viziją, turėjo užimti svarbias
pareigas Suvalkų miesto administracijoje. Pavyzdžiui, Lietuvos ministrų kabinetas svarstė naujų rinkimų į miesto tarybą projektą. Į ją,
tikėtina, turėjo patekti žymiai daugiau žydų atstovų90. Tuo pačiu metu
veikiausiai rengtasi švietimo įstaigų tinklo plėtrai. Planuodama įkurti
atskirą žydų gimnaziją Suvalkuose, karo komendantūra šiuo reikalu
kreipėsi į Švietimo ministeriją91.
Per mažiau nei mėnesį trukusį laikotarpį galima pastebėti prielaidas, kad Lietuvos valdžia įsitvirtins Suvalkų krašte. Tai buvo daroma
ne vien mažinant galimybes lenkams reikštis, bet ir darant įtaką gyventojų savivokai. Bandant pritraukti kitų tautybių asmenis palaikyti
Lietuvą, gana plačiai naudotasi įtikinėjimo priemonėmis. Jas dar nuo
1919 m. iš Kauno koordinavo Spaudos biuro Propagandos ir informacijos skyrius, atsakingas už valstybei palankios propagandos kūrimą
ir sklaidą92. Šis per savo atstovus Suvalkų komendantūroje platino atsišaukimus arba žodžiu įkalbinėjo žmones palaikyti prisijungimo prie
Lietuvos idėją93. Tikėtina, jog šiuo informaciniu tinklu taip pat galėta
veikti žydų nuomonę.
Kauno valdžios paliepimu, atrodo, ketinta perkurti ir administracinius Suvalkų krašto vienetus. Liaudies tarybos teigimu, taip bandyta
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įteisinti naują lenkams itin neparankų apskričių tinklą. Pagal jį, lenkų
gyvenamosios teritorijos turėjo būti išskaidytos ir perkurtos taip, kad
favorizuotų lietuvių gyventojus94. Atsižvelgdama į savo tautiečių norus, Kauno valdžia taip pat numatė ateityje atkurti Seinuose švietimo
įstaigų veiklą95. Tačiau Lietuvos politikos atstovai galvojo ir apie kur
kas platesnes naujos situacijos išnaudojimo galimybes. Pavyzdžiui,
spaudoje rašyta apie tai, kad galėtų būti sukurta pastovi geležinkelio
linija tarp Suvalkų ir Alytaus. Šiam tikslui įgyvendinti galėjo būti panaudotas iš lenkų perimtas karinis garvežys su 40 vagonų96. Nutiesus
geležinkelio liniją, viltasi, jog lietuviai ateityje noriau važiuos į Suvalkus97. Atsižvelgiant tiek į konkrečius veiksmus, tiek į abstrakčius
politinius svarstymus, galima teigti, kad Lietuva palaipsniui norėjo
atlietuvinti Suvalkų kraštą. Tačiau įtvirtinti lietuviškos administracijos įtakos nespėta dėl greitai pasikeitusios padėties Sovietų Rusijos ir
Lenkijos karo fronte. Lenkų kariuomenei rugpjūčio viduryje laimėjus
Varšuvos mūšį, o Raudonajai armijai pradėjus trauktis į rytus, Varšuvos vyriausybės pozicijos, kad ši turėtų atgauti Suvalkų kraštą, nuolat
stiprėjo.
Nerealizuota plebiscito idėja Seinų ir Punsko apylinkėse
(1920 m. rugsėjis – 1921 m. kovas)
Vakarų valstybėms neprieštaraujant, Lenkijos karinės pajėgos
pradėjo skverbtis į Suvalkų krašto žemes. Tačiau joms kelią užtvėrė
Lietuvos kariuomenė, nelinkusi be kovos pasitraukti. Atsakydama į
tai, Lenkijos valdžia reikalavo, kad Lietuva perleistų tas žemes, kurias dar 1919 m. gruodžio 8 d. jai paskyrusi Antantės Aukščiausioji
Taryba. Kauno valdžios atstovai vis dėlto nepakeitė savo nuomonės ir
nesutiko su Varšuvos keltomis sąlygomis. Kylančio teritorinio konflikto akivaizdoje didžiosios valstybės rekomendavo Lenkijai nenaudoti
karinės jėgos prieš Lietuvą. Nesutarimus numatyta spręsti diplomatiniais keliais. Tarptautinėje erdvėje pradėta ieškoti priemonių, kurios
priverstų abiejų šalių kariuomenes laikytis Curzono linijos98.
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Sutaikyti kaimynines valstybes siekta naudojantis dvišaliais susitarimais. Vis dėlto nei Kauno (rugpjūčio 27–30 d.), nei Kalvarijos
(rugsėjo 16–18 d.) derybose Lietuva ir Lenkija nerado kompromisinio
sprendimo. Atsidūrus diplomatinėje ir karinėje aklavietėje, Lenkijos
ir Lietuvos kariuomenių atribojimo klausimas pradėtas svarstyti iš
naujo. Vėl grįžta prie dvišalių derybų, kurios atnaujintos rugsėjo 30
d. Suvalkuose. Jose dėl vis labiau gresiančio išorės pavojaus Lietuva
buvo linkusi keisti anksčiau reikštą poziciją. Kauno vyriausybei turint
patikimų žinių apie rengiamą Vilniaus krašto užėmimą, ji privalėjo sustabdyti karinius manevrus Suvalkų krašte, nepaisant dalies lietuvių
gyvenamųjų plotų netekties. Dėl šios priežasties didesnių nesusipratimų dėl demarkacijos linijos šioje zonoje nebuvo. Tad ir konferencijoje
Suvalkų krašto pasienio ribą pavyko nustatyti gana greitai99. Naujasis
pasiūlymas praktiškai sutapo su Focho linijos projektu, tik šį kartą
tiksliau atsižvelgta į natūralius faktorius. Todėl manytina, kad riba,
brėžiama Suvalkų krašte, turėjo tapti pagrindu būsimai šiaurės rytų
Lenkijos ir Lietuvos sienos atkarpai.
Suvalkų derybas ir po to, 1920 m. spalį, įvykusį Vilniaus krašto užėmimą galima laikyti kertiniu tašku Lietuvos valdžios politinėje
laikysenoje. Netekus istorinės sostinės, Kauno vyriausybė nuo šiol
turėjo skirti kone visą dėmesį jai atgauti tarptautinėje erdvėje. Dėl to
savaime mažėjo Suvalkų krašto reikšmė Lietuvos užsienio politikos
prioritetų sąraše. Mat bet kokių teritorinių derybų su Lenkija pagrindu turėjo tapti Vilniaus kraštas. Kadangi šių žemių valstybinė padėtis
buvo susieta su Vilniaus klausimu, Kauno vyriausybei atskirai kelti
Suvalkų ruožo problemą nebuvo paranku. Be to, pakankamai skyrėsi
lietuviško Seinų ir Punsko krašto tautinė sudėtis nuo Vilniaus miesto tautinės sudėties. Vienu metu grindžiamos teritorinės pretenzijos
atrodė sunkiai suderinamos. Jei Vilniaus priklausomybė Lietuvai
valdžios atstovų buvo argumentuojama istorinėmis ir ekonominėmis
priežastimis, tai Seinų ir Punsko atveju bandyta pasinaudoti etniniu
motyvu. Dėl to buvo keblumų diplomatinėje arenoje, nes didžiosios
valstybės į Lietuvos ir Lenkijos konfliktą iš esmės žvelgė vien tik per
Vilniaus problemos prizmę.
Sunkumai suderinti Vilniaus ir Suvalkų kraštų priklausomybės
problemas atsispindėjo ir naujame Tautų Sąjungos pasiūlyme. Atsisakius tiesioginių derybų, konfliktuojančias puses imtasi sutaikyti
plebiscito pagalba. Projekto iniciatoriumi tapo Paulas Hymansas, ku99
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ris numatė jį surengti Vilniaus apskrityje, tai yra Želigovskio karinių
dalinių užimtose žemėse. Vis dėlto pagal šį sumanymą referendumas
neturėjo būti vykdomas Suvalkų krašte. Norėdama pasirodyti geranoriška tarptautinės organizacijos atžvilgiu, Kauno valdžia nesiryžo jo
atmesti, tačiau realiai buvo siūlyta jį surengti teritorijose į vakarus nuo
Curzono linijos. Lietuvos požiūriu, plebiscito nebuvo galima taikyti
Vilniaus krašto gyventojų atžvilgiu, kur abejota sąmoningu visuomenės valstybiniu apsisprendimu. Menkinant numatomo plebiscito
reikšmę, oficiozinėje spaudoje buvo teigiama, kad Tautų Sąjunga neatsižvelgia į tautinę sudėtį ir vykdo šališkus nuosprendžius, priskirdama
„grynai lietuviškas žemes“ prie Lenkijos100. Tai turėjo būti įrodyta tuo,
kad Kauno valdžią dominusios Seinų, Punsko ir Vižainio sritys neįtrauktos į ginčytiną teritoriją, kurioje planuota rengti plebiscitą. Šiai
pozicijai antrino Tautoje pasirodęs teiginys, jog plebiscitas yra „falsifikuotas kortų žaidimas“, kurio Lietuva nenori žaisti101.
Nepaisant skeptiško Kauno vyriausybės požiūrio į plebiscitą, jos
delegatas Tautų Sąjungoje A. Voldemaras sutiko, kad jis būtų vykdomas. Plebiscitui vis dėlto buvo pritarta be vyriausybės žinios. Už
tai Voldemaras susilaukė nemažai priekaištų, mat, daugumos politikų
požiūriu, istorinės sostinės likimo negalima buvo spręsti plebiscitu102.
Pasiuntus žinutę apie norą vykdyti plebiscitą, Lietuva prieš tarptautinę bendruomenę bandė palaikyti įvaizdį, kad jis reikalingas. Tačiau
Lietuvos diplomatinio atstovo Londone Alfredo Tiškevičiaus notoje
Tautų Sąjungos sekretoriui jo svarba pradėta akcentuoti ne Vilniaus
kraštui, o Seinų ir Punsko regionui103. Plebiscito vykdymą šioje zonoje
iš esmės palaikė ir dalis Punsko apylinkių gyventojų, kurie jį vertino
kaip „išsigelbėjimo ratą“ tuo atveju, jei Lietuvai tiesiogiai perduoti
lietuviškus plotus Suvalkų krašte nebūtų įmanoma. O spręsti istorinės
Lietuvos sostinės priklausomybės klausimą plebiscitu jiems pasirodė
nepriimtina104.
Varšuvos vyriausybė taip pat nemanė, kad plebiscitas gali būti
labai naudingas. Negalėdama atmesti Tautų Sąjungos Tarybos sprendimo, Lenkija, kaip ir Lietuva, nenoriai pakluso jos autoritetui. Tačiau
kartu siūlė ir savąjį kontrprojektą, turėjusį žymiai išplėsti plebiscito
„Dėl plebiscito“, Lietuva, 1920-11-03, Nr. 239, p. 1.
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teritorijos zonas. Lenkija didžiausią susidomėjimą reiškė Kauno regionu, aplink kurį telkėsi nemažai etninių lenkų. Taip veikiausiai iškeltos
tokios sąlygos, kurioms Lietuvos vyriausybė negalėtų pritarti. Įtraukus šiais teritorijas, Lenkija žadėjo nusileisti ir sutikti dėl referendumo
Gardine, Ašmenoje ir Lydoje105. Varšuvos vyriausybės pasiūlyme vis
dėlto nesvarstyta įtraukti žemių į vakarus nuo Curzono linijos.
Su tuo, kad būtų rengiamas plebiscitas, Seinų ir Punsko apylinkėse veikiausiai nebūtų sutikusi politiškai aktyvi vietinė lenkų bendruomenė106. Pavyzdžiui, 1920 m. spalio viduryje Seinų apskrities
seimelyje priekaištauta dėl Lietuvos bandymų užimti Seinų kraštą,
pateikiant Tautų Sąjungos atstovams falsifikuotą šių žemių tautinės
sudėties aprašymą107. Iš kitos pusės, tas pats administracinis organas
turėjo aktyviai palaikyti plebiscito idėją Vilniaus krašte. Mat 1921 m.
pradžioje jam įgyvendinti buvo ruošiamasi skirti gana nemažą Seinų
apskrities nepaprastųjų išlaidų dalį108. Anot K. Buchowskio, vietinė
lenkų bendruomenė referendumą norėjo surengti ir žemėse anapus
demarkacijos linijos109.
Plebiscitą inicijavusi tarptautinė organizacija neketino atsižvelgti
nei į Lenkijos, nei į Lietuvos siūlytas projektų korekcijas. Kartu atmesta ir Kauno vyriausybės iškelta idėja surengti plebiscitą Seinų–Punsko
regione. Kauno vyriausybei nepakeitus nuostatų dėl Vilniaus krašto,
projektas negalėjo būti įgyvendinamas. Lietuvos pasiūlymas įtraukti
Seinų ir Punsko regioną į referendumo teritoriją Vakarams veikiausiai
pasirodė kaip politinis blefas. Teritorinių pretenzijų nuoširdumą Kauno vyriausybė galėjo įrodyti nebent tik tokiu atveju, jei vienu metu
būtų pasisakoma už plebiscito įgyvendinimą ir Vilniuje, ir žemėse į
vakarus nuo Curzono linijos. Tačiau manytina, kad ir tokiu atveju Tautų Sąjungos Taryba būtų atmetusi šį pasiūlymą. Juk 1920 m. antroje
pusėje tarptautinėje bendruomenėje Suvalkų kraštas vertintas kaip integrali Lenkijos dalis.
Be aiškiai išsiskyrusių požiūrių dėl plebiscito projekto, atsirado
ir kitų sunkumų, sutrukdžiusių jį įgyvendinti. Pirmiausia minėtinos
labai didelės išlaidos, susijusios su referendumo vykdymo priežiūra.
Tai galėjo būti vienas svarbiausių faktorių, nulėmusių Tautų Sąjungos

Łossowski, P. Konflikt polsko-litewski..., p. 210.
Žinių apie Suvalkų krašto žydų požiūrį į plebiscitą, deja, nerasta.
107
Seinų apskrities seimelio posėdžio protokolas 1920-10-11, APS, F. 30, B. 1, L. 9–10.
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Seinų apskrities seimelio posėdžio protokolas 1921-02-23, ten pat, L. 44.
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Buchowski, K. Stosunki polsko-litewskie…, p. 186.
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rezignaciją110. Veikiama šių ir kitų priežasčių, Tautų Sąjungos Taryba
1921 m. kovo 3 d. oficialiai atsisakė plebiscito projekto111. Kartu buvo
nuspręsta grįžti prie tiesioginių Lenkijos ir Lietuvos derybų, kuriose
turėta prieiti prie pagrindinių ginčo klausimų sprendimų. Tarp jų neatsirado vietos Suvalkų krašto priklausomybės problemai.
Lietuvos propagandinės akcijos Suvalkų ruože
(1920 m. spalis – 1922 m. II p.)
Suvalkų sutartimi nustatytas demarkacijos linijos ruožas Suvalkų
krašte negarantavo, kad vietiniai žmonės taikiai sugyvens. Reali situacija pasienio zonoje ir toliau buvo nestabili. Tai tapo palankia dirva
kurtis ginkluotoms gaujoms, galėdavusioms siaubti atskirus kaimus,
įbauginti gyventojus, juos apiplėšti ar naudoti smurtą. Į tokias veiklas
neretai įsitraukdavo liaudies milicijos daliniai112. Štai 1922 m. šiame regione gyventojus baugino plėšikavusi čaikovskininkų gauja. Nemaža
jų dalis užėmė milicininkų pareigas Suvalkų ir Seinų apskrityse113. Neramumų Suvalkų ruože kildavo ir dėl ginkluotų lietuvių–lenkų partizanų grupuočių susidūrimų. Anot V. Lesčiaus, šiose žemėse veikė Lenkijos finansuojama „Suvalkų žemės pakraščių gynimo vadovybė“114.
Lietuva taip pat ėmėsi analogiškų veiksmų. Šiam tikslui Lenkijos demarkacijos linijos pusėje kurti partizanų daliniai, kurie buvo pavaldūs
Seinų Šaulių valdybos skyriui.
Partizanų grupuotės, nors pasinaudodamos chaoso sąlygomis neretai užpuldavo atskirus kaimus, tačiau taip pat atlikdavo centrinės
vadovybės paskirtas užduotis. Nemaža svarba buvo teikiama ryšiams
su Suvalkų krašto žmonėmis užmegzti. Be karinės žvalgybos, partizanai turėdavo informuoti apie gyventojų nuotaikas. Tačiau jais gana
efektyviai naudotasi ir propagandinio turinio medžiagai platinti. Pasak
J. Ramanausko, Lietuvos demarkacijos linijos pusėje lenkų partizanai
platino įvairias brošiūras ir atsišaukimus. Kartu atsakydavo ir šauliai Suvalkų krašte. Propagandinei medžiagai platinti pasinaudota ir
vietinių lietuvių pagalba. Suradus patikimų asmenų, jiems turėjo būti
Vilkelis, G. 2006. Lietuvos ir Lenkijos santykiai Tautų Sąjungoje, p. 89.
Plebiscito projektui nepritarė tiek Sovietų Rusija, tiek Šveicarija. Ten pat, p. 87–88.
112
Rezmer, W. 2006. „Likwidacja pasa neutralnego pomiędzy Polską a Litwą w lutym
1923 r.“, in: Dzieje Najnowsze, t. 38, Nr. 4, p. 31.
113
„Iš okupuotos Lietuvos“, Tėvynės balsas, red. Voldemaras Augustinas, 1922-07-08,
Nr. 111, p. 3.
114
Lesčius, V. 2007. „Lenkų provokacijos neutralioje zonoje 1921–1923 metais“, in: Karo
archyvas, t. 22, 2007, p. 177.
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perduodami įvairaus pobūdžio atsišaukimai, kuriais siekta paveikti ne
tik civilinius lenkų gyventojus, bet ir lenkų kareivius115. Ieškoti tokių
patikimų asmenų anapus demarkacijos linijos, tarp kitko, turėjo būti
paskirtas šaulys Jurgis Krikščiūnas116.
Kadangi perduodama propagandinė medžiaga galėdavo pasiekti
ne tik Suvalkų, bet ir Gardino apylinkes, ilgainiui vis dažniau buvo atsisakoma tiesiogiai ją platinti per šaulių organizacijas. Didesnį poveikį
lenkų kareiviams pavykdavo daryti Punsko kryptimi, kur vietiniai lietuviai tam tikslui pasinaudodavo turimais giminystės ryšiais. Už propagandinio turinio lenkų kalba platinimo paslaugą šauliai jiems sumokėdavo ir perduodavo literatūros pluoštą (būta gyventojų, tai darančių
ir nesitikint atlygio)117. Atrodo, kad ji galėjo būti dalijama krašto lietuvių sueigų metu118. Propagandinė medžiaga iš Punsko per pažįstamus
vėliau išplisdavo ir į kitas vietoves. Šiuo giminaičių tinklu literatūra
galiausiai nakties metu pasiekdavo lenkų kareivių būstus. Kaip teigia
Kalvarijos šaulių sąjungos skyriaus vadas V. Tamošaitis, nepaisant to,
jog vykdant tokias užduotis kartais tekdavo nukentėti nuo lenkų kareivių ir žvalgų, tačiau kai kuriais atvejais pavykdavo sukelti sumaištį
priešingoje pusėje. Minėtus veiksmus laikraštis „Dziennik Suwalski“
pavadino bandymu „sukelti revoliuciją“ varant „bolševikinio pobūdžio propagandą“119.
Manytina, kad lenkų legionai, atvykę iš Lenkijos gilumos, galėjo
būti lengviau paveikiami tokio įtikinėjimo negu vietiniai kariuomenės
daliniai. Anot šaulių instruktoriaus, vadinamųjų „poznaniečių“ ryžtas
kariauti su Lietuva sumažėdavo, šiems sužinojus, kad dalis Suvalkų
krašto teritorijų nėra lenkiškos. Kai kuriems iš jų tariamai įtaką padarė Punsko bažnyčioje pamatytos lietuvių kalba vykusios pamaldos120.
Pasitaikydavo ir tokių atvejų, kuomet užfrontėje surinkta informatorių
medžiaga galėjo būti įtaigi lenkams, esantiems Lietuvos demarkacijos
linijos pusėje. Pranešimai apie ginkluotų būrių Suvalkų krašte vykdytus apiplėšinėjimus, atrodo, įbaugindavo ir juos. Veikiama tokių žinių,
Ramanauskas, J. 1918–1920 metai Seinų krašte, p. 269.
Instruktoriaus Domo Micutos pranešimas Vyriausio Lietuvos gynimo komiteto propagandos biurui [1920 m. lapkritis], LCVA, F. 1497, Ap. 2, B. 16, L. 5.
117
Kalvarijos šaulių skyriaus vado V. Tamošaičio pranešimas apie lenkų kalbos literatūros
platinimą užfrontėje 1921-10-05, LCVA, F. 1497, Ap. 2, B. 28, L. 63.
118
Ramanauskas, J. 1918–1920 metai Seinų krašte, p. 269.
119
Kalvarijos šaulių skyriaus vado V. Tamošaičio pranešimas apie lenkų kalbos literatūros
platinimą užfrontėje 1921-10-05, LCVA, F. 1497, Ap. 2, B. 28, L. 63.
120
Informatoriaus pranešimas iš pafrontės nuo Lazdijų iki Vištyčio 1920-11-04, LCVA,
F. 1497, Ap. 2, B. 24, L. 195.
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dalis lenkų turėjo reikšti nenorą, kad Lenkijos kariuomenė įžengtų į
tas teritorijas, kurios buvo įtrauktos į Lietuvos valstybės sudėtį121.
Mažiausiai įtikinėti šaulių būriams reikėjo užfrontės lietuvių gyventojus. Didžioji dauguma ir be jų reiškė aiškų palaikymą Kauno
valdžiai. Remiantis vieno instruktoriaus pranešimais, Punsko apylinkėse aptikta pavyzdinė, Lietuvos požiūriu, gyventojų laikysena: „apie
Punską nėra ką nej rašyti, vienu žodžiu viskas tvarkoje. Labai ištroškę
žinių, prašo pranešėjų tankiau lankytis“122. Palankumo Lietuvai atspindžiai galėjo stiprėti dėl patiriamų iš lenkų ginkluotų būrių represijų.
Vietinių lietuvių nuomone, per 4 metus jie nepatyrė didesnės žalos nei
nuo lenkų valdžios123. Vis dėlto aptinkama ir kitokių nuostatų turinčių
gyventojų. 1920 m. vasarą būta žmonių, nenorinčių priešintis Lenkijos
karinėms pajėgoms ir linkusių prisitaikyti dėl ramesnio gyvenimo. Tokie žmonės nebuvo susidomėję Suvalkų krašto priklausomybės klausimu. Didesnę reikšmę jie teikė šeimyniniams ryšiams, paremtiems
noru išvengti, kad jauni lietuviai būtų imami į Lenkijos kariuomenę.
Tačiau to išvengti nepavyko, nes vietiniai gyventojai priešinosi, neleido įsigalėti civilinei lenkų valdžiai124.
Nors skleidžiant Lietuvos įstaigų remiamą propagandą Suvalkų
krašte iš pradžių buvo susiduriama su organizaciniais sunkumais, tačiau ilgainiui pavyko nustatyti kryptingesnį veiklos planą125. Vis dėlto
atrodo, kad įtikinėjimo veikla užfrontėje, demarkacijos linijos ruože,
netapo prioritetinė. Taip teigtina, nes platinama propagandinė literatūra turėjo būti tolygiai paskirstoma Punsko, Vištyčio ir Liubavo kryptimis126. Tai reiškė, kad didesnis dėmesys buvo skiriamas bandymams
paveikti lenkų gyventojus teritorijose, esančiose Lietuvos pusėje. Šie
žmonės galėjo būti vertinami kaip didesnis pavojus šalies valstybingumui. Tačiau apčiuopiamos naudos taip pat teikė bandymai per Suvalkų
krašto gyventojus paveikti lenkų kareivius. Kai kuriais atvejais pavykdavo paskleisti abejones, kurios sėkmingai paveikdavo smukusią

Pafrontės instruktoriaus rajone Lazdijai–Merkinė pranešimas 1920-12-15, ten pat, L. 119.
Pranešimas iš pafrontės nuo Būdviečio iki Vištyčio 1920-11-19, ten pat, L. 177.
123
Jurevičiūtė, A. 2011. „Vyriausias Lietuvos gynimo komitetas 1920–1922 metais“, in:
Steigiamajam Seimui – 90, sud. Saulius Kaubrys ir Arūnas Vyšniauskas, Vilnius, p. 146.
124
Ramanauskas, J. 1918–1920 metai Seinų krašte, p. 267–268.
125
Pradiniu veiklos laikotarpiu pasienio zonos instruktoriaus pranešimuose informuojama,
kad Seinų apskrityje veikusių šaulių materialinė padėtis nebuvo pakankamai gera, todėl
jie neretai eidavo tarnauti pas ūkininkus. Instruktoriaus Domo Micutos pranešimas
[1920 m. lapkritis], LCVA, F. 1497, Ap. 2, B. 16, L. 4.
126
Kalvarijos šaulių skyriaus vado V. Tamošaičio pranešimas apie lenkų kalbos literatūros
platinimą užfrontėje 1921-10-05, LCVA, F. 1497, Ap. 2, B. 28, L. 63.
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atvykusių iš Lenkijos gilumos kareivių moralę. Aišku, tokio pobūdžio
diversiniai veiksmai negalėjo iš esmės pakeisti padėties Suvalkų ruože. Mat jau nuo 1923 m. pirmosios pusės Lenkijos vyriausybė ėmėsi
ryžtingesnių priemonių, siekdama panaikinti neapibrėžtumo būseną
pasienyje su Lietuva. Pasinaudojant kariuomenės ir pasienio milicijos
pajėgomis, norėta nuslopinti lietuvių partizanų pasipriešinimą ir perimti kontrolę visame Suvalkų krašte127. Kelią šiems siekiams įgyvendinti atvėrė Tautų Sąjungos leidimas. Pasinaudodamos palankiomis
tarptautinėmis aplinkybėmis, Lenkijos karinės pajėgos vasario 17–20
dienomis užėmė demilitarizuotą Suvalkų ruožą. Pasak V. Lesčiaus,
vykdant šią užduotį vietiniams gyventojams turėjo būti platinami lapeliai, informuojantys, kad Lenkija užima Tautų Sąjungos jai paskirtą
plotą128.
Vasario viduryje buvo pasiektas Varšuvos ilgai keltas tikslas –
užimti „niekieno žemę“ visame paribyje su Lietuva. Lenkijai iš esmės
beliko tik laukti formalaus teritorinių valdų patvirtinimo Ambasadorių konferencijoje. Tai įvyko 1923 m. kovo 15 d., kuomet Antantės
valstybės pripažino Varšuvos valdas Vilniaus bei Suvalkų srityse.
Kaimynines valstybes nuo šiol turėjo skirti vadinamoji administracinė
linija. Lietuva vis dėlto nepripažino nustatytos ribos teisėtumo. Antantės valstybių nuosprendis laikytas aiškiu Lietuvos teritorinių teisių
pažeidimu129. Tačiau galimybės paveikti didžiųjų valstybių nuomonę
jau nebuvo. Lietuvai praradus 1920 m. antroje pusėje faktinę (nors laikiną ir didžiųjų valstybių nepripažintą) šių teritorijų kontrolę, ji taip ir
nebuvo atgauta. Iniciatyvai perėjus į Varšuvos pusę, imtasi integruoti
šias žemes į Lenkijos sudėtį.

PAULIUS BIRGELIS (g. 1997 m.) – Punsko Kovo 11-osios bendrojo lavinimo
licėjaus absolventas, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto magistrantūros
studentas. 2020 m. Vilniaus universitete baigė istorijos studijas, apgindamas
bakalauro darbą Suvalkų krašto problema Lenkijos ir Lietuvos santykiuose
(1918–1923) (vad. lekt. Andrius Grodis).

Lenkų kariuomenė neutralioje zonoje 1923-01-10, LCVA, F. 672, Ap. 1, B. 49, L. 280.
Lesčius, V. Lenkų provokacijos neutralioje zonoje..., p. 171.
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Natkevičius, L. 1933. Lietuvių lenkų administracijos linija tarptautinės teisės atžvilgiu.
Paskaita laikyta 1933 m. gegužės 9 d. V. D. Universiteto rūmuose, Kaunas, p. 10.
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... Pas našlelį dalį gausiu,
bet širdelės neatgausiu...
Sutuoktinio mirtis suardydavo įprastą šeimos modelį ir išskirdavo našlį iš tradicinės kaimo bendrijos sąrangos. Našlystė žymėjo ne
vien šeiminio statuso pokytį ar nevisavertį dalyvavimą bendruomenės
gyvenime, bet ir prognozavo ekonominiu požiūriu skurdesnę buitį.
Agrarinėje visuomenėje šeimos ūkiui, likusiam be vieno iš šeimininkų, neišvengiamai grėsė vargas. Todėl neretai našliai, veikiami labiau
praktinių paskatų, stengėsi vedybomis susigrąžinti tipiškus šeimyninius santykius, o drauge atkurti savo ir likusių šeimos narių gerovę.
Santuokos, kai vienas sutuoktinių buvo našlys ar abu turėjo našlio statusą, sudarė pakankamai gausią besituokiančiųjų dalį. 1922–
1938 m. laikotarpiu Zanavykijos bažnyčiose tuokėsi iš viso 1055 našliai: 685 vyrai ir 370 moterų1. Akivaizdu, kad pakartotinės vedybos
buvo daugiau našlių vyrų išskirtinumas – ši tvirta tendencija egzistavo
be išimties visose zanavykų bažnytinėse apylinkėse. Vis dėlto po karo
santuokinis visuomenės portretas buvo gerokai pakitęs – šalyje liko
nemažai vienišų moterų, kurių sutuoktiniai buvo išvežti priverstiniams
darbams, kai kurie žuvo karo metu ar išvykę iš Lietuvos negrįžo. Tai
akivaizdžiai reprezentuoja netrukus po karo vykusio pirmojo gyven1

Pakartotines santuokas sudariusių žmonių (prieš tai įgijusių našlio statusą) skaičius 1922–
1938 m. laikotarpiu: Barzdų parapijos katalikų bažnyčioje – 19 vyrų ir 15 moterų,
Gelgaudiškio – 50 vyrų ir 34 moterys, Griškabūdžio – 59 vyrai ir 26 moterys, Ilguvos – 32
vyrai ir 11 moterų, Kaimelio – 56 vyrai ir 32 moterys, Lekėčių – 51 vyras ir 29 moterys,
Lukšių – 54 vyrai ir 32 moterys, Paežerėlių – 16 vyrų ir 8 moterys, Paluobių – 28 vyrai ir
20 moterų, Plokščių – 46 vyrai ir 26 moterys, Sintautų – 71 vyras ir 27 moterys, Slavikų
– 39 vyrai ir 23 moterys, Sudargo – 39 vyrai ir 29 moterys, Sutkų – 20 vyrų ir 9 moterys,
Šakių – 57 vyrai ir 33 moterys, Valakbūdžio – 13 vyrų ir 2 moterys, Žemosios Panemunės
– 35 vyrai ir 14 moterų.
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tojų surašymo duomenys, kuriais remiantis Šakių apskrityje gyveno
872 našliai vyrai ir 3199 našlės moterys (panašus santykis būdingas
visai Lietuvai)2.
Antra, 1-osios nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu moterys
gyveno keleriais metais ilgiau negu jų sutuoktiniai. Nustatyta, kad
1925 m. vidutinė vyrų tikėtina gyvenimo trukmė buvo 47,12 m., moterų – 50,27 m. Tobulėjant sveikatos priežiūros sistemai, mažėjo mirtingumas nuo kai kurių ligų, 1932 m. vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė
padidėjo trejais metais: vyrų – iki 50,43 m. ir moterų – iki 53,62 m.3
Dėl to, kad taip skyrėsi vyrų ir moterų mirtingumas ir būdavo nevienodas jų vedybinis amžius (trys iš keturių jaunikių vesdavo jaunesnes
nuotakas), egzistavo tokia šeiminio statuso specifika – santykinai didesnė našlių moterų dalis populiacijoje.
Pranciškos Puskunigytės ir Prano Laurinaičio vedybos4
Pranas Laurinaitis, 40 metų našlys, mažažemis. Gimęs ir gyvena: Kuro kaime, Lekėčių valsčiaus, Šakių apskrities, Lekėčių parapijos. Tėvai: Povilas Laurinaitis ir Agota Lengvenytė-Laurinaitienė,
mažažemiai Kuro kaimo, Lekėčių valsčiaus, Šakių apskrities. Tėvas
miręs. Pranciška Puskunigytė, 24 metų mergina, mažažemė. Gimusi
ir gyvena: Sirvydų kaime, Lekėčių valsčiaus, Šakių apskrities, Žem.
Panemunės parapijos. Tėvai: Antanas Puskunigis ir Elzbieta Bajorytė-Puskunigienė, mažažemiai Sirvydų kaimo, Lekėčių valsčiaus, Šakių
apskrities. Motina mirus. Užsakai: I – 21/VI, II – 28/VI, III – 29/VI
1931 metais. Jungtuvės palaimintos: 1931 m. liepos 12 d. Palaimino: Kun. Pranas Šukys Žem. Panemunės bažnyčioje. Liudininkai:
Kazys Usaitis ir Česlovas Puskunigis.
Sugretinus bažnytinius mirties ir santuokos metrikų įrašus, pastebėta, kad dažnu atveju vyrai, likę su našlaičiais vaikais, pakartotines
santuokas sudarydavo jau pirmaisiais metais po sutuoktinės mirties.
Šioje vedybų fotografijoje (psl. 39) matomi sutuoktiniai taip pat liudija įvardytą faktą – pirmoji Prano Laurinaičio žmona, Konstancija
Lietuvos gyventojai: Pirmojo 1923 m. rugsėjo 17 d. visuotino gyventojų surašymo duomenys. Kaunas: Lietuvos Respublikos Centrinis statistikos biuras, 1923, p. 177.
3
Norkus, Z. 2007. „Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė tarpukario Lietuvoje“, Socialinė
teorija, empirija, politika ir praktika, t. 15, p. 139.
4
Numanoma, kad fotografija ir santuokos įrašas yra susiję. Apie nuotrauką žinoma vos
keletas faktų – Sirvydų kaimo Antano Puskunigio sodyba, vyriausios sesers Pranciškos
vestuvės. Nurodyti negausūs duomenys atitinka vienintelį vedybų įrašą, fiksuotą Žemosios
Panemunės parapijos bažnyčios santuokos metrikų knygoje, 1931 m., aktas Nr. 12.
2
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Fotografijos originalas saugomas Zanavykų muziejaus fonduose

Janušaitytė-Laurinaitienė, sulaukusi 33 metų, mirė 1930 m. gruodžio
4 d. Kuro kaime nuo plaučių džiovos (Lekėčių mirties metrikų knyga,
1930 m., aktas Nr. 42). Našlaičiai liko trys mažamečiai vaikai: 11 metų
Antanas, 8 metų Povilas ir 2 metų Juozas.
Linkstama manyti, kad demografiniai našlių vyrų ir moterų santykio ypatumai atspindi griežtesnes kultūrines normas dėl pakartotinių vedybų našlių moterų atžvilgiu. Laikotarpio bendruomenės pasaulėvaizdį iš dalies iliustruoja tautosaka. Tarsi gyvas patvirtinimas
išgirstamas liaudies dainose apie šeimos kūrimą, kur našlės vaizdavimas sukuria jos, kaip netinkamos sutuoktinės, paveikslą. Vestuvinėse
dainose patariama jaunikiui į porą nesirinkti našlės – svaria kliūtimi
vedyboms tampa jos vaikai (žr. Daina Nr. 1). Literatūroje vėlgi buvo
kuriamas nepatrauklus stereotipinis našlės įvaizdis – paprastai ji vaizduota kaip sena kukliai gyvenanti ir besielgianti moteris5.
Nekasdienė meilės tragedija, nutikusi Gelgaudiškio parapijoje6,
sustiprina šį nusistovėjusį vaizdinį: našlė – tai tik sena moteris, o jauni5

6

Marcinkevičienė, D. „Našlių ir senmergių išgyvenimo galimybės Europos visuomenėse
XVII-XIX a.“, internetinis žurnalas Klėja, Nr. 8. Prieiga internetu: http://www.lsc.vu.lt/
assets/leidiniai/index21aa.html?show_content_id=640 [prisijungta 2019-10-09].
„Baisi meilės tragedija Gelgaudiškio val.“, Suvalkietis, 1932 m. balandžio 17 d., Nr. 16
(104), p. 3.
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kio pasirinkimas ją vesti užtraukiantis artimųjų nepasitenkinimą. Vis
dėlto žvilgtelėjus į bažnytinius metrikus, paaiškėja, kad atskiruose rezonansinės istorijos fragmentuose minima našlė Palubinskienė nebuvusi tokia jau sena žmona. Gelgaudiškio bažnyčioje sudarytos santuokos įrašas byloja, kad 1930 m. liepos 29 d. jaunikis Jonas Lažaunikas,
būdamas 23 metų, vedė 27 metų našlę Juzę (Miliušytę) Palubinskienę7.
Šakių aps. Gelgaudiškio val. Pakalniškių km. gyveno 25 m. našlys
J. Lažaunikas. Jis buvo vedęs arti 60 mt. amžiaus našlę Palubinskienę, bet greit tokia savo žmona nusivylė ir jautėsi nelaimingas. Prie
tokių sąlygų jis įsimylėjo savo senos žmonos jauną giminaitę Rudaitytę, gyv. Branduoliškių km. Todėl kai šiemet nuo dėmėtosios šiltinės mirė jo žmona, tai Lažaunikas labai apsidžiaugė ir tuoj pradėjo
pirštis Rudaitytei. Bet Rudaitytę mylėjo kitas arčiau jos gyvenantis
20 mt. jaunuolis Pr. Budrys. Taip pat Lažaunikui Rudaitytę vesti
draudė sena jo motina, kuri jau buvo pikta už pirmąsias vedybas su
Palubinskiene ir grasino jokio palikimo jam neskirti.
Su motinos valia ir konkurento meile susidūręs Lažaunikas visiškai nustojo lygsvaros, nes Rudaitytę jis mylėjęs tikrai nuoširdžiai,
nors ji perdidelio prielankumo jam nerodė. Manoma, kad Lažaunikas norėjo kaip nors savo konkurento atsikratyti, nes IV-11 d. jau po
11 val. nakties jis atvyko pas Pr. Budrį ir išsivadino jį pasivaikščioti.
Bet Budrys buvo atsargus ir su savim pasiėmė brauningą. Tą žinodamas Laž. kelyje smogė Budriui plyta į galvą ir kai tas apsvaigęs
sugriuvo, tai atėmė iš jo revolverį ir pasileido bėgti.
Atsipeikėjęs Budrys vijosi, bet Laž. pradėjo šaudyti ir jam teko
bėgti namo. Budrys išliko gyvas tik tamsos dėka, nes Laž. jį vijo ligi
pat namų ir net pro langą į kambarį šaudė. Neatkeršijęs konkurentui, jis pasiryžo atkeršyti bent savo motinai. Ji gyveno Mozūriškių
km. Kai Laž. ten atbėgo, jau buvo po 12 nakties. Prišokęs prie gulinčios savo motinos J. Lažaunikaitės (jis ir Budrys buvo pavainikiai),
jis iššovė, bet motina spėjo pakreipti revolverį ir sužeista jai tik ranka. Išsigandęs triukšmo, kurį sukėlė dar trys ten gulėję moterys, Lažaunikas išbėgo į kiemą ir padegė motinos trobas: kluoną, tvartą ir
klėtį. Kai ugnis įsigalėjo, jis užšoko ant klėties lubų ir ten nusišovė.
Manoma, kad jį pribaigė ne kulka, o ugnis, nes su lubomis jis įlūžo ir
sudegė. Kadangi daug turto pavyko išgelbėti, tai gaisro nuostoliai tik
apie 3000 lt.

7

Gelgaudiškio santuokos metrikų knyga, 1930 m., aktas Nr. 19.
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Taip žuvo ir kitiems gyvenimą suardė savo jausmų nesuvaldęs
jaunas žmogus. Šia tragedija pasibaisėja ir apie ją ilgai kalbės ne tik
kaimynai, bet ir plačios apylinkės gyventojai.
Bendrai požiūris į vedybinius partnerius našlius – tiek moteris,
tiek vyrus – nebuvęs palankus. Vienoje Zanavykijos parapijų – Lekėčiuose – netgi egzistavęs posakis apie žalingus našlio įpročius: negeriantis našlys prilygo retam atvejui išvysti rūkančią moterį8. Liaudies
dainose našlio, kaip galimo sutuoktinio, patrauklumas dar labiau sumažinamas vaizdingomis metaforomis (žr. Daina Nr. 2)9.
Daina Nr. 1.
Ko brolelis smūtnas ir taip nelinksmas
Ar žirgelis nepašertas ar nepabalnotas
Jei vesti ketin aš tau parėdysiu
Neimk, neimk dvaro paną
Tu sau už mieliausią
Ta dvaro panelė
Neis ant dirvos darbelio
Pasistačius veidrodėlį
Tik save dabysis
Neimkie našlelės
Su mažais vaikeliais
Ba Tu jos nekęsi, nei mažų vaikelių
Neimkie turtingos su dideliais turtais
Ba ji Tau iškalbės
Ką tėveliai davė
Neimkie labai gražios
Ba bus tankiai svečiai
Bus ir ponai ir bajorai
Ir dar kunigėliai
Tiktai imkie tokią
Kaipo patsai esi

8
9

„Lekėtiečiai [ir jų posakiai]“, Yla, 1932 m. liepos 15 d., Nr. 7 (11), p. 142.
Dainą Nr. 1 atliko Jonas Ročkus, gyv. Vilkaviškio r. sav. Dainą Nr. 2 atliko [?] Raulienė,
gyv. Kataučiznos dvare ([Kudirkos] Naumiesčio parapija). Naumiesčio pradžios mokyklos
ir „Žiburio“ gimnazijos mokinių užrašytos tautosakos rinkinys. Užrašymo metai: 1925–
1928 m. Saugomas Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, fondas – Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekos magnetofono juostos, signatūra – LTR 28, l. 603–604 [Daina
sąsiuvinyje Nr. 381] ir l. 124–125 [Daina sąsiuvinyje Nr. 72].
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Daina Nr. 2.
Bėk upelis vingiuodamas
nešk vainiką linguodamas.
Dzingul dzingul dzinguliukų
dzingulėlių dzin dzin dzin.
Ruskaja Lietuvą šaukia uraij.
Ir nubėgo nulingavo pas brolelio margą dvarą.
Dzingul dzingul dzinguliukų
dzingulėlių dzin dzin dzin.
Pripažino brolužėlis,
kad seselės vainikėlis
Dzingul dzingul dzinguliukų
dzingulėlių dzin dzin.
Oi vainike vainikėli,
kur aš tave dėsiu.
Dzingul ... [dzingul dzinguliukų
dzingulėlių dzin dzin]
Šilkų skara suvyniosiu
ir į skrynę pakavosiu
Dzingul ... [dzingul dzinguliukų
dzingulėlių dzin dzin]
Vieną kartą pažiūrėjau
vainikėls žals tebėr.
Dzingul ... [dzingul dzinguliukų
dzingulėlių dzin dzin]
antrą kartą pažiūrėjau
vainikėlis supelėjęs
Dzingul ... [dzingul dzinguliukų
dzingulėlių dzin dzin]
Oi vainike vainikėli,
del ko greitai supelėjai.
Dzingul ... [dzingul dzinguliukų
dzingulėlių dzin dzin]
Del to greitai supelėjau,
kad su našleliu suderėjai
Dzingul ... [dzingul dzinguliukų
dzingulėlių dzin dzin]
Pas našlelį dalį gausiu
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bet širdelės neatgausiu
Dzingul ... [dzingul dzinguliukų
dzingulėlių dzin dzin]
Aš našlelio neslaugysiu
ir jam lovos netaisysiu.
Dzingul ... [dzingul dzinguliukų
dzingulėlių dzin dzin]
Našlio lova išgulėta
meilūs žodžiai iškalbėti
Dzingul ... [dzingul dzinguliukų
dzingulėlių dzin dzin]
Apžvelgus bendras pakartotinių santuokų kūrimo tendencijas,
išskiriami trys galimi santuokų su našliais modeliai, pasižymėję savitomis charakteristikomis.
Tipiškiausias šeimos modelis, kai našlys vedė pirmąjį kartą tekančią merginą, dominavo visose Zanavykijos bažnytinėse apylinkėse
(528 poros). Greičiausiai pakartotinai vesti vyrus skatino gyvenimiški
poreikiai, susiję su našlaičiais likusių vaikų auginimu bei auklėjimu,
įvairių buities darbų rūpesčiais. Tai suponuoja faktas, jog dažniausiai
pakartotines santuokas sudarydavo našliai, pagal amžių priklausę 31–
40 metų amžiaus grupei (162 vyrai)10. Kaip yra žinoma, po Pirmojo
pasaulinio karo agrarinėje Lietuvoje nuosekliai augo gimstamumas,
o dėl to buvo atitinkamai didesnis gimdyvių mirtingumas. Absoliuti
dauguma moterų (95 proc.) gimdė namuose, padedamos pribuvėjų.
Todėl 1924–1935 m. moterų mirtingumas dėl su gimdymu susijusių
komplikacijų svyravo nuo 5 iki 7 iš 1000 gimdyvių11.
Kuo gi išsiskyrė nuotakos, tekėjusios už našlių? Skiriamasis bruožas – vyresnis nei vidutinis santuokinis nuotakų amžius. Įprastai zanavykės tekėjo 25–29 metų, o gyvenimą su našliu susiejusios merginos
buvo vidutiniškai 33-ejų12. Tradicinėje kaimo bendruomenėje nebuvo
toleruojamas vienišas gyvenimo būdas, todėl pereiti į naują socialinę
23–30 metų amžiaus grupei priklausė 64 vyrai, 41–50 metų – 132 vyrai, 51–60 metų – 107
vyrai, 61–70 metų – 52 vyrai, 71–80 metų – 10 vyrų. Nenurodytas 1 Barzdų parapijos
našlio amžius.
11
Lietuvos visuomenės sveikatos būklės pokyčiai per šimtmetį: Gimdyvių mirtingumas. Higienos institutas: Vilnius, 2018, p. 19.
12
Nuotakų, tekėjusių už našlių, amžiaus vidurkis skirtingose Zanavykijos parapijose: Sutkų
– 37,5 metų, Valakbūdžio – 36, Ilguvos – 35, Lukšių, Paežerėlių, Šakių – 34, Griškabūdžio,
Kaimelio, Sintautų – 33, Lekėčių, Slavikų, Sudargo – 32, Barzdų, Gelgaudiškio, Plokščių –
31, Paluobių ir Ž. Panemunės – 30.
10
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būklę individui buvo svarbu dėl pagarbos ir visavertės egzistencijos.
Vyresnėms merginoms santuoka su našliu – tai buvęs bene vienintelis
būdas integruotis į visuomenę.
Pakankamai dažnai santuokos su našliais vyrais buvo paženklintos gana dideliu amžiaus skirtumu tarp besituokiančiųjų. Tačiau absoliučiai didžiausias amžiaus skirtumas užfiksuotas tarp sutuoktinių,
gyvenusių Pikžirnių kaime, Sintautų parapijoje. 76 metų našlys Jurgis
Juodaitis, gimęs 1855 m. spalio 25 d., vedė 26 metų merginą Juzę Užupytę, gimusią 1906 m. balandžio 23 d. Kunigo Prano Radžiūno laiminama pora tuokėsi 1932 m. liepos 6 d.13
Retesnis buvęs mišraus šeiminio statuso modelis, kai našlė tekėjo už pirmąjį kartą vedančio jaunikio (213 porų). Dažniausiai našles
vesdavo pastebimai už jas jaunesni vyrai (138 atvejai) – vidutiniškai
aštuoneriais metais. Kai kuriose bažnytinėse apylinkėse, kaip antai
Ilguvos ir Valakbūdžio, jaunikių, vedančių našles, amžiaus vidurkis
buvo netgi mažesnis nei vidutinis santuokinis vyrų amžius minėtose
parapijose. Galima tik spėlioti, kokie buvę jaunikių motyvai, kadangi
patikimų empirinių duomenų nėra. Galbūt dėl sudėtingos finansinės
padėties jaunikiai buvo pastūmėti sudaryti santuokas, kurias skatino
ne jausmai, o labiau praktiniai aspektai. O našlių moterų motyvai lengviau nuspėjami ir patvirtinami istorikų duomenimis – pakartotinai
neištekėjusios našlės finansiškai gyveno prasčiau nei tos, kurios sukūrė šeimas14. Sudaryti naują santuoką moteris pastūmėdavo ne vien
tik skurdas ar neišlavinti įgūdžiai savarankiškai tvarkyti turtą, bet ir
rūpestis, kad būtų kam ūkyje nudirbti vyriškuosius darbus.
Vidutinis našles vedusių jaunikių amžius buvo 33-eji su puse
metų15. Ryškiausias aptariamo šeimos modelio poros amžiaus skirtumas pastebėtas tarp Barzdų bažnyčioje susituokusiųjų – 1930 m.
vasario 26 d. ilgametis parapijos klebonas Stanislovas Mikelkevičius
palaimino Antano Mantvilos, 27 metų jaunikio darbininko, ir Ievos
(Kudirkaitės) Balčiūnienės, 70 metų našlės ūkininkės, jungtuves16.

Sintautų RKB santuokos metrikų knyga, 1932 m., aktas Nr. 21.
Marcinkevičienė, D. „Našlių ir senmergių išgyvenimo galimybės Europos visuomenėse
XVII–XIX a.“, internetinis žurnalas Klėja, Nr. 8: http://www.lsc.vu.lt/assets/leidiniai/index21aa.html?show_content_id=640 [prisijungta 2019-10-09].
15
Jaunikių, vedusių našles, amžiaus vidurkis skirtingose Zanavykijos parapijose: Paežerėlių
– 43 metai, Sutkų – 38,5, Sintautų – 36, Griškabūdžio, Lekėčių – 35, Barzdų, Gelgaudiškio,
Lukšių, Ž. Panemunės – 34, Sudargo – 33,5, Plokščių, Šakių – 33, Paluobių – 32, Slavikų –
31, Kaimelio – 30, Valakbūdžio – 29, Ilguvos – 27.
16
Barzdų RKB santuokos metrikų knyga, 1930 m., aktas Nr. 7.
13
14
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Paliudijimas. Iš dokumentų apie santuokų sudarymą Kazlų Rūdos r-k
bažnyčioje 1936–1937 m. Saugomas Lietuvos valstybės istorijos archyve,
Vilkaviškio vyskupijos kurija, F. 1675, ap. 1, b. 8, l. 62

Katalikas / katalikė gali vėl tuoktis bažnyčioje tik tapęs našliu /
našle. Tuokiantis ne savo parapijos bažnyčioje reikėjo pristatyti išrašą
iš metrikų knygos apie mirusio sutuoktinio faktą arba savo parapijos klebono paliudijimą. Mažiausiai būdingas zanavykams šeiminis
modelis – kai abu sutuoktiniai jau turėjo našlio / našlės statusą (157
našlių poros). Kaip minėta, statistiškai daugiau buvo našlių moterų.
Šias tendencijas dar kartą vaizdžiai patvirtina ir fragmentiška žinutė
spaudoje: Lekėčių ir Jančių kaimuose gyvena 47 našlės, keletas gyvanašlių ir kandidačių į našles. O tuo tarpu vyrų tik 6, kurių žmonos
mirusios. Tai kaimai, kur našlės viešpatauja!17 Matyt, moterys susilaikydavusios nuo pakartotinių vedybų dėl seniai susiformavusio neigiamo požiūrio į antrąjį kartą tekančias našles, kadangi atsiradus vaikams
tikrasis vedybų tikslas – palikuonių gimdymas – buvo jau pasiektas.
Apibendrinant bendras santuokų su našliais kūrimo tendencijas,
galima tvirtai konstatuoti keletą išvadų. Pakartotinės vedybos buvo
kur kas dažnesnis našlių vyrų nei moterų pasirinkimas. Paprastai
našliai vesdavo vyresnes nei vidutinio santuokinio nuotakų amžiaus
merginas, o našlės tekėdavusios už gerokai jaunesnių jaunikių. Laiko-

17

„Kur našlės viešpatauja“, Suvalkietis, 1932 m. gegužės 8 d., Nr. 19 (107), p. 5.
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tarpio visuomenėje mažiausiai priimtinas šeiminis modelis buvo tarp
sutuoktinių, turėjusių našlio / našlės statusą.
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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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Kęstutis Žemaitis

Vilkaviškio vyskupas
Antanas Karosas okupacijų metais
Įžanga. Nėra lengva rašyti apie vyskupą Antaną Karosą, ypač
apie tokį, koks jis buvo sovietų ir nacių okupacijos metais. Vilkaviškio
vyskupijos archyvas pražuvo baigiantis Antrajam pasauliniam karui,
o pokario dokumentai buvo paimti areštavus vyskupijos valdytoją
V. Vizgirdą, ir jų likimas kol kas nežinomas. Todėl šiame darbe bus
bandoma iš atskirų fragmentų rekonstruoti vyskupo Karoso veiklos
bruožus, jo laikyseną sudėtingoje Bažnyčiai situacijoje, pradedant pirmąja sovietine okupacija, vėliau – nacių valdymo metais ir, galiausiai,
pirmaisiais pokario metais, kai tarybų valdžia bene labiausiai stengėsi
susidoroti su Bažnyčia.
Pirmoji sovietinė okupacija
Pirmoji sovietinė okupacija buvo nujaučiama, tačiau kartu ir netikėta. Jos vaizdus iš pradžių pamatė miestų gyventojai. Buvo įvairių
reakcijų: daugelis Lietuvos gyventojų labai sielojosi, tačiau atsirado ir
tokių, kurie džiaugėsi. Jau pirmosiomis dienomis naujo režimo skonį
pajuto ir Katalikų Bažnyčia. Vilkaviškio vyskupas Antanas Karosas
ką tik buvo išlydėjęs savo koadjutorių vyskupą Mečislovą Reinį į Vilnių ir ruošėsi naujo pagalbininko konsekracijai. Įvykiai rutuliojosi labai greitai: per pusantro mėnesio Lietuva tapo jau ne tik okupuota, bet
ir aneksuota. Apie tai skaitome liudininkų prisiminimuose. Vyskupas
V. Brizgys perteikia Apaštališkojo Nuncijaus Aloizo Centoz‘o rugpjūčio 6 dienos pranešimo ištrauką Vatikanui: „Kunigo Vincento Padolskio, paskirto tituliniu Larandos ir Vilkaviškio vyskupu pagelbininku
konsekracija, kaip buvo numatyta, negalėjo įvykti liepos 28 dieną, o
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tiktai šio mėnesio 4 dieną. Tai įvyko Vilkaviškio katedroje. Vyskupas
A. Karosas jau 84 metų, bet dar pajėgus, konsekravo, o kokonsekratoriais buvo msgr. M. Reinys – iki šiol šios diecezijos koadiutorius, neseniai pakeltas tituliniu Cipsela arkivyskupu ir paskirtas pagelbininku
Vilniaus arkivyskupui, ir msgr. V. Brizgys, Kauno pagelbininkas. Dalyvavo msgr. J. Staugaitis, Telšių vyskupas ir jo pagelbininkas vyskupas V. Borisevičius“1. Įdomus buvo Karoso sprendimas dėl naujojo
vyskupo pagalbininko darbo. Kaip rašo kunigas Strimaitis, „Karosas
jautėsi vietoje galėsiąs pats lengvai vyskupijos reikaluose susitvarkyti
ir Padolskiui pasiūlė užimti Naumiesčio klebono vietą, nes Vizgirda,
dėlei aplinkybių, atsisakė ten klebonauti. Padolskis ten nėjo, bet pasiliko Vilkaviškyje <...>“2.
Jau pirmomis okupacijos savaitėmis vyskupas Karosas patyrė
skaudžių dalykų: masiškai tremti žmonės, suvalstybinti bažnytiniai
pastatai, bažnyčios netgi nusavintos3; jam ypač skaudu buvo tai, kad
nutrūko Lietuvos ir Apaštalų Sosto diplomatiniai santykiai, nuncijus
prievarta išsiųstas iš krašto.
Netrukus Vilkaviškio vyskupai represijas pajuto tiesiogiai – turėjo palikti kurijos pastatus ir kraustytis į kleboniją, išsiųsti klierikus
į vienintelę Kauno kunigų seminariją, nes Vilkaviškio seminarija jau
buvo uždaryta4, ir iškentėti žmonių nuotaikas: „1940 metais rusų okupacija sugriovė visą gyvenimą“5. Žmonės nesuvokė, kas darosi: smurtas, bauginimai, areštai, netvarka, – visa tai buvo naujosios tvarkos
skiriamieji bruožai. Okupacinė valdžia siekė bet kokia kaina griauti
Bažnyčios įtaką liaudžiai: „1940–1941 m., kai Lietuvos Katalikų Bažnyčia iš karto prarado ne tik įtakos visuomenei svertus (spaudą, visuomenines organizacijas, tikybos pamokas mokyklose, kapeliono institutą ir kt.), bet ir gyvybiškai svarbius padalinius (uždarytos dvasinės
seminarijos, vienuolynai, užimti kurijų pastatai), naikinta visa religinė
literatūra ir t. t. 1941 m. birželį prasidėjus trėmimams, daugelį dvasininkų (net ir kai kuriuos vyskupus) buvo apėmusi panika, vokiečių
okupacijos jie sulaukė slapstydamiesi, neabejota fizinio susidoroji-

Brizgys, V. 1977. Katalikų Bažnyčia Lietuvoje 1940–1944 metais, Čikaga, p. 22–23.
	Strimaitis, V. Vygrių–Seinų–Vilkaviškio vyskupija, Meteliai–Lazdijai 1942–1972, p. 73,
Lietuvos istorijos institutas, Rankraščių skyrius, F4–484.
3
Vyskupo V. Padolskio vizitacijos Šunskuose 1941 m., bylos Nr. nenurodytas, Šunskų parapijos archyvas, Šunskai, 1941 m.
4
Bacevičius, R. 2008. Nuo Kazliškių iki Kalifornijos. Šakiai, p. 33–34.
5
Brizgys, V. 1993. Gyvenimo keliai. Vilnius, p. 93.
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mo grėsme“6. Ypač įtemptos buvo paskutinės savaitės prieš prasidedant karui. Žmonės bijojo ir dieną, ir
naktį. Slapstėsi buvę kariškiai, policininkai, valstybės
tarnautojai, netgi paprasti kaimo vyrai dažnai eidavo
miegoti į laukus. Jautėsi nesaugūs ir kunigai. Tokiomis
sąlygomis prieš prasidedant karo veiksmams Alksnėnų klebonijoje buvo apsistojęs vyskupas V. Padolskis,
tuojau pat atvyko besislapstydamas Telšių vyskupas
Justinas Staugaitis7.
Vyskupas Antanas Karosas, atrodo, buvo nusiteikęs niekur nevykti. Jis ir kiti jo artimiausi pagalbininkai visus neramumus nutarė išgyventi Vilkaviškyje.
Karas: tai blogai ar gerai?

Vilkaviškio vyskupas Antanas Karosas

Žmonės dažnai bažnyčiose giedodavo ar tiesiog kalbėdavo žodžius „nuo karo, maro, ugnies ir bado saugok mus, Viešpatie“. Karas
yra baisus dalykas. Pax melior bello8 yra senas lotyniškas posakis. Ir
jeigu kas sakytų atvirkščiai, būtų galima suabejoti tokio žmogaus loginiu mąstymu. Taip privalėjo galvoti kiekvienas Lietuvos gyventojas,
prisimenantis Pirmąjį pasaulinį karą, tuomet vadintą Didžiuoju karu.
Šis karas nuvargino gyventojus, nualino ūkį. Toji patirtis negalėjo būti
užmiršta praėjus porai dešimtmečių. Tačiau paskutinieji metai – sovietinės okupacijos metai – pakeitė žmonių mąstyseną. 1941 m. birželio 22 d. naktį vokiečiams pradėjus pulti, žmonės, gyvenantys arčiau
Vilkaviškio, iš karto suprato, kad tai ne griaustinis dunda ir ne aušros
spinduliai pasirodė, bet bombarduojamas miestas. Taigi karas. Kokie
buvo tuomet kare nedalyvaujančių lietuvių jausmai? Vincas Bartuška
prisimena, kad tą naktį jis ir dar keli žmonės išėjo į Alksnėnų klebonijos kiemą ir ten suprato, kas vyksta. „Visi jautė kažkokį keistą
džiaugsmą ir abejonę, argi iš tiesų jau gali būti karas“9. Panašiai liudija ir karo pradžią išgyvenęs kun. Ladas Tulaba, tą lemtingą birželio
22-ąją buvęs Aleksote, Kaune: „Vokiečių lėktuvai pradėjo bombarduoti aerodromą, kuris radosi Aleksote ir buvo kokio kilometro atstume nuo klebonijos. Būdami tikri, kad prasidėjo karas išbėgome į sodą
6

7
8
9

Laukaitytė, R. 2011. „Lietuvos dvasininkų slapstymasis pokariu“, Lituanistika, t. 57,
Nr. 2(84), p. 131.
Bacevičius, R. Nuo Kazliškių iki Kalifornijos, p. 35.
Taika geriau nei karas.
Bacevičius, R. Nuo Kazliškių iki Kalifornijos, p. 35–36.
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ir, it pamišę pradėjome šokinėti iš džiaugsmo, nepaisant krintančių
bombų“10. Net Lietuvos vyskupai vėliau savo laiške tikintiesiems rašė:
„Karas, ta baisioji Dievo rykštė, virto mums išgelbėjimu“11. Kodėl
žmonės taip vertino karo pradžią? Kuo galima pateisinti tokias nuotaikas? O gal tikrai toji sovietinė okupacija buvo baisesnė nei karas?
Į šį klausimą mums padeda atsakyti Juozas Brazaitis. Jis savo knygoje „Vienų vieni“ rašė: „Naują okupaciją lietuviai sutiko kaip laikinį dalyką; buvo įsitikinę, kad vakarų demokratijos, baigusios karą su
Hitleriu, privers pasitraukti ir Staliną iš jo okupuotų kraštų. Tokiam
tikėjimui stipriausias pagrindas buvo prezidento Ruzvelto ir min. pirmininko Čerčilio 1941.08.14 paskelbta Atlanto charta, kurią Lietuvoje
buvo išgarsinusi pogrindinė spauda“12. Vis dėlto okupacija užtruko ilgai. Ir buvo ji ne ką lengvesnė nei sovietinė. Jau pirmosios karo dienos
buvo paženklintos žmonių žudymais. Dzūkijoje siautėjantys Vermachto kareiviai iššaudė nemažai niekuo nenusikaltusių žmonių13.
Vyskupą Antaną Karosą karas užklupo atostogaujantį Prienuose. Jis tuojau grįžo į Vilkaviškį14. Tačiau pirmoji karo diena jam buvo
viena iš skaudžiausių gyvenime – Budavonės miškelyje sovietų kareiviai žiauriai nukankino tris Vilkaviškio vyskupijos kunigus: V. Balsį,
J. Dabrilą ir J. Petriką. Po to kurį laiką buvo ramiau. Reikia pripažinti,
kad, prasidėjus nacių okupacijai, šiek tiek pasikeitė situacija Bažnyčioje: atsigavo Katalikiškoji akcija; nors ne visos organizacijos galėjo
veikti, jautėsi nuolatinė vokiečių administracijos kontrolė15, vėl mokyklose buvo dėstoma tikyba, pradėjo veikti Vilkaviškio kunigų seminarija, nors ir neatgavo visų patalpų16. Naciai šio neteisingo sovietų
sprendimo neištaisė.
Lietuvoje ypač skaudu buvo tai, kad naikinta žydų tauta. Šiam
sveiku protu nepaaiškinamam žiaurumui abejingi neliko vyskupai, todėl jau 1941 metų spalio mėnesį jie kreipėsi į vietinę nacių valdžią
bandydami sustabdyti genocidą, tačiau nebuvo net išklausyti. Tada
tiek dvasiškiai, tiek ir kiti drąsesni gyventojai patys ėmėsi gelbėjimo

Tulaba, L. 1993. Nuo Dusios iki Tiberio, t. 1, atsiminimai, Roma, p. 114–115.
Lietuvos vyskupų laiškas tikintiesiems gavėnios proga, metai nenurodyti.
12
Brazaitis, J. 1990. Vienų vieni. Vilnius, p. 189.
13
Lučinskas, G. 2011. Vermachto nusikaltimai Dzūkijoje 1941 m. birželį. Alytus, p. 213–216.
14
Strimaitis, V. Vygrių–Seinų–Vilkaviškio vyskupija, p. 75.
15
Strimaitis, V. Vygrių–Seinų–Vilkaviškio vyskupija, p. 76.
16
Vokiečiai negrąžino ir daugelio kitų pastatų, kuriuos sovietų valdžia buvo atėmusi iš
Bažnyčios. Vilkaviškio vyskupai negalėjo sugrįžti į 1940 metais iš jų atimtas kurijos patalpas.
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akcijos17. Vis dėlto reikia pripažinti, kad griežtesnį protestą prieš nacių
savivalę Lietuvoje išreiškė ne vyskupai, o Kalvarijos klebonas Mykolas Krupavičius memorandume kartu su K. Griniumi ir J. Aleksa18.
Vilkaviškio vyskupas A. Karosas nacių okupacijos metu išliko
ramus: stengėsi nekonfliktuoti su okupacine valdžia19, tačiau ir nepataikavo jai. Vyskupas puikiai suprato padėties rimtumą ir gailėjosi kunigų20. Kai jo augziliaras vyskupas Vincentas Padolskis pateikė
perkeltinų į kitas parapijas kunigų sąrašą, A. Karosas pasakė: „Dabar
karas. Perkėlimai reikia daryti tik būtini. Apmokėkite visų kitų kunigų
persikėlimo išlaidas, tai pasirašysiu“21.
Vis dėlto reikia pripažinti, kad Lietuvos vyskupai neatsiribojo
nuo politinės padėties vertinimo. Taip pat ir A. Karoso rašytame laiške
tikintiesiems bolševikinė okupacija buvo griežtai pasmerkta: „Žmogui yra įgimta trokšti laimės. Bolševikai savo valdinius sakosi stumte
stumia į jų išsvajotą laimę, tik deja, per tūkstančių tūkstančius lavonų.
Vienatinį žmonių gerovės pagrindą jie mato garbę, pasiremdami paikais ir dažnai klastingais šūkiais. Jie sakosi paėmę visus šalies turtus
ir atidavę darbo žmonėms. Mums visa jų gyvenimo santvarka yra svetima. Mes nepavydime jiems jųjų turtų. Bet ar daug mes girdėjome
apie didelį dirbančiųjų masių bolševikų krašte pasitenkinimą? Gal tik
ginklų didelę daugybę jie yra prikalę, o šiaip, kaip mums tenka išgirsti, visur viešpatauja skurdas, vargas ir nepasitenkinimas. Laukiamoji
laimė vis dar tebėra tolimoje ateityje“22.
Vyskupai ir toliau bendrai aptarinėjo bažnytinius reikalus. Kaip
rašo savo dienoraštyje kanauninkas, 1922 metais Steigiamojo Seimo
narys Povilas Dogelis, 1944 metų balandžio 17 dieną vyskupai, tarp jų
ir Antanas Karosas, svarstė aktualiausius klausimus Katalikų Bažnyčiai Lietuvoje. Tarp jų ir patį svarbiausią – santuokos klausimą23.
Vilkaviškio vyskupija, lyginant su kitomis, nei savo plotu, nei
tikinčiųjų skaičiumi nebuvo didžiausia vyskupija Lietuvoje. Prieš

Žemaitis, K. 2016. Žingsniai be stabtelėjimų. Vilkaviškio vyskupijos istorijos bruožai.
Punskas, p. 44.
18
K. Griniaus, M. Krupavičiaus ir J. Aleksos raštas Lietuvos generaliniam komisarui Adrianui von Rentelnui buvo pasirašytas 1942 m. lapkričio 9 d.
19
Strimaitis, V. Vygrių–Seinų–Vilkaviškio vyskupija, p. 76.
20
Žemaitis, K. Žingsniai be stabtelėjimų. Vilkaviškio vyskupijos istorijos bruožai, p. 45.
21
	Strimaitis, V. Vygrių–Seinų–Vilkaviškio vyskupija, p. 73–74.
22
Lietuvos vyskupų laiškas tikintiesiems gavėnios proga, metai nenurodyti (nuorašas,
K. Žemaičio asmeninis archyvas).
23
Dogelis, P. 2017. Kas pergyventa. 1930–1949 metų dienoraštis. Vilnius, p. 446 (parengė
R. Laukaitytė).
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Antrąjį pasaulinį karą čia gyveno 351 403 Romos katalikų bažnyčios
tikintieji, darbavosi 247 kunigai, vyskupijoje buvo 93 parapinės bažnyčios ir 5 rektoratai24, o teritorija suskirstyta į 11 dekanatų: Bartininkų, Garliavos, Kalvarijos, Leipalingio, Marijampolės, Naumiesčio, Panemunės, Prienų, Seirijų, Šakių, Vilkaviškio25. Per karą, ypač
jo pabaigoje, vyskupija patyrė didelius nuostolius: sugriautos bažnyčios, pasitraukę į Vakarus kunigai, taip pat ir artimiausias Antano Karoso pagalbininkas vyskupas Vincentas Padolskis. Sugriovus
Vilkaviškį, pasklido gandas, kad žuvo ir vyskupas Antanas Karosas
kartu su keliais kunigais, tarp kurių – prel. Povilaitis ir kan. Vizgirda, o vienuolės net gedulines pamaldas užsakiusios. Tačiau, laimei,
tai buvo netikros žinios, o vyskupas Karosas buvo išvykęs į Prienus26.
Senajam Vilkaviškio vyskupui tenka labai didelė našta. Tačiau
gal jau Seinuose ir Punske patirtas vargas, o gal stiprus charakteris ir
pasišventimas savajam pašaukimui vyskupą palaikys ir tolimesniuose
gyvenimo išbandymuose.
Šunskai
Iš Šunskų kilęs kunigas istorikas Vaclovas Strimaitis, pamenantis
Antrojo pasaulinio karo metus, liudija: „Nuo atūžiančio fronto pasitraukė Vilkaviškio visi kunigai su vyskupu Padolskiu. Čia likosi tik
Karosas ir kancleris Vizgirda. Kai ėjo mūšiai keliatas granatų kliudė ir vyskupo rezidenciją. Visi ėjo slėptis į rūsį, o Karosas ramiai tūnojo net ir tada, kai jis buvo tinko gabalėliais ir dulkėmis apneštas.
<...> Užėję rusai visus gyventojus siuntė į užfrontę ir jis buvo paragintas evakuotis. Pasirinko Šunskus“27. Vyskupas Karosas, būdamas
Šunskuose, gyveno klebonijoje. Tuomet čia klebonas buvo garbus ir
maldingas kunigas Vincentas Ambraziejus. Vyskupas kiekvieną rytą
eidavo į bažnytėlę aukoti šv. Mišių. Tie, kurie galėjo, eidavo „ant vyskupėlio Mišių“. Dažnai jį kas nors vesdavo palaikydamas už parankės.
Į Šunskus atvykdavo nemažai kunigų. Jie čia kalbėdavosi su vyskupu, gaudavo paskyrimus. Kartais matydavo miestelio žmonės, kaip iš
Marijampolės ateina pavargęs kunigas su sutana, prisėda ant griovio

Elenchus omnium Ecclesiarum et universi cleri… 1939, p. 181.
Elenchus omnium Ecclesiarum et universi cleri… 1939, p. 163–180.
26
Dogelis, P. Kas pergyventa. 1930–1949 metų dienoraštis, p. 476.
27
Strimaitis, V. Vygrių–Seinų–Vilkaviškio vyskupija, p. 77.
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krašto, pailsi ir toliau keliauja į kleboniją pas vyskupą Karosą28. O Karosas bent iš pradžių dar buvo stiprus. Kan. P. Dogelis 1945 metų liepos
12 dieną rašo savo dienoraštyje: „Vilkaviškio vyskupas A. Karosas,
turįs 92 metus amžiaus, dar tiek yra stiprus, kad turėdamas reikalų
atvyko į Kauną, kurijos koplyčioje šiandieną laikė šv. Mišias“29.
Šunskuose vyskupui bent iš pradžių nebuvo lengva. „<...> čia
buvo irgi rusų ir susikimšus teko gyventi klebonijoje Karosui, Vizgirdai, klebonui, vikarui, rusų kariams ir tarnaitėms. Taip praėjo žiema.
Paėmus Karaliaučių, čia buvę daliniai, pasitraukė pirmyn.“30 Kad tų
kareivių buvo visur pilna, netgi prie bažnyčios, prisimena ir Ciprijonas Strimaitis: „1945 metais kartą parvažiavau į tėviškę ir nusinešęs
pagalvę miegojau ant šieno. Ryte savo migį nunešiau į klėtį. Netrukus
žiūriu – per laukus išsiskirstę eina kareiviai ir tiesiai kieman, mat šukavo apylinkę ir, jei būtų radę ant šieno migį, būtų tekę ilgai aiškintis.
Pareikalavo mano dokumentų. Kai sužinojo, kad aš atvažiavęs, dokumentų neatidavė, ir kareivis mane nusivarė į Šunskus, kur buvo ir daugiau tokių atvarytų. Ant šventoriaus išsitiesęs jau didesnis „viršininkas“ apklausinėjo, ką veikiu, ko atvažiavau, ką prie vokiečių veikiau,
ar nebuvo universitete vokiečių dėstytojų ir panašiai“31. Šie tardymai
vyko tiesiog vyskupui Karosui po langais.
Šis laikotarpis vyskupui Karosui buvo ganėtinai sunkus. Tai buvo
visiškos izoliacijos su Roma laikotarpis, partizanų kovos pradžia, stribų siautėjimo įkarštis, tuomet mokyklose uždrausta dėstyti tikybą,
varžyta kunigų pastoracija. Sunkus buvo laikotarpis ir ūkininkams.
Kolūkių dar nebuvo, tačiau ūkininkai buvo labai spaudžiami naujais
mokesčiais, nusavinamų žemių plotais. Žmones kankino nežinomybė,
ypač prisiminus pirmosios sovietinės okupacijos metus.
Vyskupas analizavo situaciją. Kunigas Strimaitis liudija: „Iki
pavasario Karosas neskubėjo daryti jokio vyskupijos tvarkymo, nes
buvo nežinomas pasitraukusių kunigų likimas“32. Tačiau „praėjus karui ėmėsi tvarkyti vyskupijos reikalų. Tvarkyti buvo gana sunku, nes
buvo pasitraukę 69 kunigai, daug sunaikintų bažnyčių ir parapijinių
trobesių“33.
28
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Žemaitis, K. 2019. Įvairūs atskirų žmonių prisiminimai, Šunskai (rankraštis, K. Žemaičio
asmeninis archyvas), p. 2.
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Strimaitis, V. Vygrių–Seinų–Vilkaviškio vyskupija, p. 78.
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p. 413–414.
Strimaitis, V. Vygrių–Seinų–Vilkaviškio vyskupija, p. 78.
Ten pat.

53

54

Kęstutis Žemaitis

Fronto ruože buvo sunaikintos arba gerokai apgriautos šios bažnyčios: Liubavo, Bartininkų, Keturvalakių, Vilkaviškio, Žaliosios,
Naumiesčio, Žvirgždaičių, Valakbūdžio, Sintautų, Lankeliškių, Alvito,
Virbalio, Pajevonio, Šakių (senoji Šakių sudeginta), Sudargo, Didvyžių34.
Vyskupas Karosas buvo daugelio vargų ir persekiojimų užgrūdintas žmogus, tačiau negalėjo nesijaudinti dėl to, kas vyksta. Labiausiai jaudinosi dėl to, kad buvo persekiojami ir areštuojami kunigai. Net
bažnyčioje per pamaldas atsidarant durims kunigas nebuvo tikras, ar
neatėjo tie, kurie turi negerų kėslų. Ne tik enkavedistų (NKVD – vidaus reikalų liaudies komitetas, jo nariai ypač kovojo prieš tautinį sąjūdį ir Bažnyčią), bet ir partizanų apsilankymas buvo pavojingas. O
jeigu pamatys negeras žmogus, praneš aniems, tada būsi tardomas,
kankinamas, keliausi į Sibirą arba kalėjimą. O partizanų kovų apie
Šunskus buvo. Štai 1946 birželio 4 dieną Grybinės kaime partizanai
apšaudė sunkvežimį, kuriame važiavo tarybiniai aktyvistai. Daug važiavusiųjų žuvo. Po to atvažiavo sunkvežimiai kareivių. Žmonės bijojo, nežinojo, kas gali nutikti.
Vyskupas Karosas buvo išmintingas žmogus. Jis stengėsi tiesiogiai nekonfliktuoti su okupacine valdžia, tačiau jam buvo svetimas ir
išdavystės kelias. Sakoma, kai pas jį ateidavo sovietiniai pareigūnai,
reikalaudami pasirašyti kokį nors raštą, pavyzdžiui, prieš partizanus,
vyskupas apsimesdavo naivus ir pradėdavo aiškinti, kad jokių partizanų nėra, arba pradėdavo atėjusiuosius laiminti, ir jie pasišalindavo.
Vis dėlto sunkiausi išbandymai buvo tada, kai sovietinė valdžia
stengėsi vietos gyventojus paversti kolaborantais, patraukti į savo
pusę, priversti dirbti naujai valdžiai, skųsti kaimynus, draugus, kunigus. Visa tai ypač slėgė senelį vyskupą, kai jis galbūt ne vieną vakarą
rymodavo savo kambarėlyje Šunskų klebonijoje35.
Vyskupui Antanui Karosui gyvenant Šunskuose, Vatikanas, ko
gero, gavo pirmąją žinią apie Katalikų Bažnyčios hierarchiją Lietuvoje. Prelatas Vincas Bartuška, tuomet studijavęs Romoje, labai norėjo
pranešti savo tėvams apie savo pasitraukimą 1944 metais į Vakarus ir
tai, kad jis gyvas ir sveikas. Parašė laišką savo tėviškės Šunskų klebonui, neva prašydamas krikšto liudijimo, nors jo visai nereikėjo. Taip jis
tik bandė pergudrauti sovietinius seklius. Šitaip namiškiai per kleboną
34
35

Ten pat.
Žemaitis, K. 2019. Įvairūs atskirų žmonių prisiminimai, Šunskai (rankraštis, K. Žemaičio
asmeninis archyvas), p. 3.
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Ambraziejų sužinojo apie kunigą Vincą. O po kiek laiko į Romą atėjo
Šunskų klebono laiškas, kuriame dar buvo parašyta, kad „Šunskų bažnyčia esanti prokatedra, nes jau metus Šunskuose gyvena vyskupas
Antanas Karosas ir kanauninkas Vincentas Vizgirda“36. Tokia žinia,
be abejo, pradžiugino daugelį pasitraukusių į Vakarus kunigų, ypač
iš Vilkaviškio vyskupijos. Na, o kun. V. Bartuška liudijo, kad „[t]uo
metu vyskupai Brizgys ir Padolskis lankėsi Romoje. Kai kunigas Vincentas jiems parodė iš Lietuvos gautą laišką ir jį perskaitė, vyskupas
Brizgys džiaugėsi <...> Juk niekam kitam neatėjo į galvą mintis apie
save pranešti ir šį tą sužinoti apie padėtį Lietuvoje. Tada abu vyskupai
lietuviai tuoj nuėjo į Vatikaną pranešti, kad Lietuvoje tikrai yra bent
vienas gyvas vyskupas“37. Minimu laikotarpiu Lietuvoje dar buvo gyvas ir vyskupas Kazimieras Paltarokas, tačiau užsienyje apie tai niekas, ko gero, nežinojo.
Šunskus Karosas mėgo dėl juose patiriamos ramybės. Čia jis jautėsi gerai, bet kancleris Vizgirda įtikinėjo, kad čia blogas susisiekimas,
ir taip buvo nutarta keltis į Marijampolę38.
Dar kartą Marijampolė
Vyskupas Antanas Karosas Marijampolėje susidūrė su, anot kun.
V. Strimaičio, dviem svarbiomis problemomis. Pirma, Marijampolės
apskritis (dalis apskrities – aut. pastaba) tuomet buvo įtraukta į pasienio zoną. Dėl to ir kunigams pas vyskupą atvykti buvo nelengva, ir į
pasienio parapijas paskirti kunigą buvo labai sunku. Strimaitis pamini
dar vieną problemą: vyskupas čia neturėjo nei gyvenamųjų patalpų,
nei kurijos įstaigoms. Jam vėlgi teko glaustis pas tėvus marijonus, kur
sąlygos nebuvo geros dėl nepritaikytų gyvenimui drėgnų mūrų ir dėl
to, kad trūko ramybės39.
Kyla klausimas, o kurgi buvo vyskupijos kurija. Kažin, ar ji galėjo patogiai įsikelti į vienuolyno patalpas? Atrodo, kad ne. Dar sovietmečiu vyresni kunigai kalbėjo, kad Karoso kurija (kurioje dirbo
ir vėlesnysis vyskupijos valdytojas kanauninkas Vizgirda) buvo įsikūrusi adresu P. Armino g. 26. Namas, be abejo, buvo pirktas jau po
karo ir atskirų žmonių, tarp jų ir kunigų, vardu. Kitaip vyskupija tokio

Bacevičius, R. Nuo Kazliškių iki Kalifornijos, p. 58.
Ten pat.
38
Strimaitis, V. Vygrių–Seinų–Vilkaviškio vyskupija, p. 78.
39
Strimaitis, V. Vygrių–Seinų–Vilkaviškio vyskupija, p. 78.
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pastato nebūtų galėjusi įsigyti40. Iš tikrųjų kunigų minimas namas dar
1949 metais po vyskupijos valdytojo arešto buvo nacionalizuotas41.
Pastatas tik Lietuvai atkūrus nepriklausomybę buvo sugrąžintas Vilkaviškio vyskupijai42.
Marijampolėje pokario metais buvo gana stiprus sovietinės valdžios centras. Čia ne viename pastate buvo tardomi ir laikomi žmonės,
gatvėmis vedami areštuotieji. Tai sukūrė neigiamą psichologinį klimatą, sėjo baimę tarp gyventojų.
Lietuvos vyskupai, tarp jų ir Vilkaviškio, susidūrė su dar viena
gana opia problema – kūrėsi bažnytiniai komitetai. Tai reiškė, kad parapijose dirbantiems kunigams nebebus leidžiama šių parapijų administruoti. Taip siekta bažnyčias paversti valdiškais kulto pastatais, o
kunigus – tik komiteto samdomais tarnautojais. Tam vyskupai ir valdytojai ilgai priešinosi. Naujoji ateistinė valdžia suprato, kad kunigai
aktyviausiai priešinsis ateizacijai. Tačiau sovietinės valdžios veikėjai,
ypač partiniai ir NKVD darbuotojai, jau turėjo patirties, kaip reikia
kovoti su dvasininkija. Bet jie neįvertino, kad Katalikų Bažnyčios kunigai yra priklausomi nuo Vatikano, kuriam Maskva daryti įtakos ar
kaip nors jo „paspausti“ nebegalėjo. O ir dar prieškariu paruošta Lietuvos dvasininkija buvo gana „atspari“ naujai ideologijai43.
Sovietai sugalvojo ir dar baisesnę kovos formą – bandė griauti
Bažnyčią iš vidaus. „Siekdama sudaryti sąlygas Bažnyčiai griauti iš
vidaus, LSSR MGB dar 1947 m. kovo 14 d. apskričių skyriams išsiuntinėjo direktyvą, kurioje buvo nurodyta aktyviai infiltruoti agentus į
parapijų komitetus“44.
Vyskupas Karosas stengėsi ignoruoti šį reikalavimą, kiek tik išėjo. Kai į jį kreipėsi sovietinės valdžios pareigūnas, vyskupas su juo net
nediskutavo: „Gailevičius45 kreipėsi į Karosą, kad duotų įsakymą registruotis ir išsirinktų parapijos komitetus (tarybas). Atėjo pas Karosą
su kitu Marijampolės pareigūnu. Gailevičiui pareiškus reikalą, Karosas nutilo ir tylėjo kaip nebylys. Gailevičius išėjo nežinodamas, kas su

40

41

42
43
44
45

Žemaitis, K. 2019. Įvairūs atskirų žmonių prisiminimai, Šunskai (rankraštis, K. Žemaičio
asmeninis archyvas), p. 3.
Kauno regioninio valstybės archyvo Marijampolės filialas, F 272, Ap. 1, B. 42, L. 124
(Marijampolės vykdomojo komiteto fondai. Apskrities vykdomojo komiteto sprendimai).
Lietuvos Respublikos Marijampolės miesto valdyba, potvarkis Nr. 448, 1994 06 10.
Žemaitis, K. 2009. Šunskai: Bažnyčia, kraštas ir žmonės. Marijampolė, p. 125–126.
Streikus, A. 2005. „Katalikų Bažnyčios padėtis“, Lietuva 1940–1990, Vilnius, p. 371.
Gailevičius Alfonsas (1910–1998). 1944–1948 m. SSRS Religinių kultų reikalų tarybos
įgaliotinis Lietuvos SSR.
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Karosu atsitiko“46. O vyskupas žinojo. Gal kažkiek naiviai, o gal labai
gudriai jis dažnai taip išvengdavo atvirų konfliktų su sovietine valdžia.
Vis dėlto vyskupui Karosui teko ne tik iškęsti ankstyvojo pokario
baisumus, bet ir pasidžiaugti dar uoliai savo tikėjimą išpažįstančia liaudimi, uoliais ir ištikimais kunigais, Marijampolės marijonų pastoracija,
seserų vienuolių veikla. Vyskupas nesulaukė, kol vienuolynai buvo
formaliai uždarinėjami 1948 metais, tačiau išgyveno, kaip jam gerai
pažįstamas Telšių vyskupas Vincentas Borisevičius buvo areštuotas
ir sušaudytas. Vyskupas ilgai nežinojo, kur dingo dešimtys jo kunigų
1944 metais einant frontui į Vakarus, jaudinosi dėl kunigų seminarijos Vilkaviškyje uždarymo, pasigedo pasitraukusio į Vakarus savo
augziliaro Vincento Padolskio pagalbos, bet vylėsi, kad visa tai kada
nors baigsis. Vyskupas Karosas išgyveno baisiausias dienas tų įvykių, kuriuos pateikia V. Vitkauskas: „Nuo 1940 iki 1989 m. sovietinės
valdžios vykdytą politiką Lietuvos Katalikų Bažnyčios atžvilgiu būtų
galima skirti tarsi į kelis etapus, kur matyti skirtingi valdžios siekiai,
naudojamos priemonės ir pačios Bažnyčios reakcija. Pagrindinis sovietinės valdžios tikslas liko nepakitęs per visą jos valdymo laikotarpį
– eliminuoti Bažnyčią ir religiją iš Lietuvos valstybinio gyvenimo, sumažinti arba visiškai panaikinti jos įtaką privačiam žmonių gyvenimui
ir išauklėti „tarybinį pilietį“ – ateistą, atsikračiusį vadinamųjų „religinių prietarų“ ir aklai tikintį „šviesiu komunizmo rytojumi“47. Tam tyliai priešinosi vyskupas Antanas Karosas iki savo gyvenimo pabaigos.
Kunigas Vaclovas Strimaitis rašo apie paskutiniąsias vyskupo
Antano Karoso dienas Marijampolėje: „1947 m. Petrinių šventėje,
baigiantis sumai <...> davė apaštališką palaiminimą ir prabilo trumpa
kalba, kaip paprastai jo kalbos buvo trumpos, vėl žengė nuo altoriaus
atstumdamas klebono pasiūlytą ranką pasigelbėti žengiant laiptais.
Parlydėtas procesionaliter48 namo, daugiau iš jų neišėjo. Petrinių dieną pradėjo vyskupijoje darbą, Petrinėse ir užbaigė“49. Neilgai sirgo
vyskupas Karosas. Mirė 1947 metų liepos 7 dieną „einant vienuoliams
rytinių pamaldų“50. Taip baigėsi vyskupo, šiandien pelnytai vadinamo
sapiens senex51, tarnystės kelias.

	Strimaitis, V. Vygrių–Seinų–Vilkaviškio vyskupija, p. 79.
Vitkauskas, V. 2000. „Lietuvos Katalikų Bažnyčios dvasininkų verbavimas NKVD/KGB
agentais sovietmečiu“, LKMA Metraštis. Vilnius, t. XVI, p. 237.
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Pagarbiai su palydinčiais asmenimis.
49
	Strimaitis, V. Vygrių–Seinų–Vilkaviškio vyskupija, p. 79.
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Koks buvo senasis Vilkaviškio vyskupas? Galima jį vertinti kaip
išmintingą ir diplomatišką, uolų ir atsargų, maldingą ir laikraščius
beskaitantį, turintį savo nuomonę ir kitų nuomonei paklūstantį. Tačiau gal gražiausiai vertina jį kunigas V. Strimaitis. Kunigas Strimaitis
vyskupą Antaną Karosą pažinojęs gana ilgai ir teigiamai vertina jo
nuopelnus Bažnyčiai ir vyskupijai: „Karoso vyskupavimas buvo teigiamas vedimas vyskupijos tikrose ir rimtose krikščioniško gyvenimo
vėžėse. Jo valdymui buvo rimta kliūtis laikų audringumas ir nepastovumas, kurie labai atsiliepė į krikščionišką ir lietuvišką dvasią, ją
išmušdami iš lygsvaros ir jo rimtam taktui ir giliai vyskupo dvasiai
nedavė pasireikšti. Mėgstantieji inovacijas, gyvenimo karjeras, buvo
juo nepatenkinti <...> Rimti ir nuosaikūs kunigai ir inteligentai vien
su pagarba atsinešdavo ir matydami jo artėjančią senatvę, būgštavo
ir pritarė Daukšių klebono Baltrušaičio žodžiams: – Mūsų vyskupija
laiminga, kol turime Karosą“52.
Išvados
Sudėtingas Lietuvai dvidešimtajame amžiuje buvo okupacijų laikotarpis, ypač 1940–1948 metai. Šis laikotarpis tapo labai sunkiu išbandymu ir vyskupui Antanui Karosui.
Vyskupo Karoso gyvenimo bruožai išryškėja panaudojus atskirų žmonių prisiminimus, jo paties mintis. Neturėdami pakankamai
šaltinių, vis dėlto pamatome, kad šis jau gerokai pagyvenęs vyras,
būdamas išmintingas, nekonfliktiškas, bet ištikimas Katalikų Bažnyčiai, įrodė, kad sovietinė santvarka su agresyviu ateizmu nėra pajėgi nugalėti žmogaus, jeigu jis jai nepasiduoda. Tiesa, vyskupas buvo
varginamas įvairiais būdais – iš jo atimtas butas, kurijos patalpos, jis
netgi buvo priverstas keliauti iš vienos vietos į kitą, tačiau kaip sunkių
išbandymų piligrimas išlaikė pamokančią ganytojo laikyseną ir paliko
ryškų pėdsaką Katalikų Bažnyčios Lietuvoje istorijoje.
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Karininkas, partizanas, poetas
Benediktas Labenskas-Labėnas
(1918–1949)
1949 m. kovo 7 d. rytą Alytaus apskrityje, Daugų valsčiuje, Kalesninkų miške, MGB agentai Kostas Kubilinskas-Varnas (vėliau
sovietinis vaikų literatūros klasikas) ir Algirdas Skinkys-Rytas Dainavos apygardos štabo bunkeryje nušovė miegantį Šarūno rinktinės
vadą, nuo 1948 m. lapkričio mėn. laikinai ėjusį Dainavos apygardos
vado pareigas, Benediktą Labėną-Kariūną, ir, tęsdami savo kruviną
žygį, išdavė Dainavos apygardos partizanų vadavietę. Partizanų puolimo operaciją organizavo LSSR MGB 2-ojo skyriaus viršininkas plk.
Počkaj‘us ir MGB vidaus kariuomenės 34-ojo šaulių pulko vadas plk.
Voronin‘as. MGB vidaus kariuomenės 34-ojo šaulių pulko kareiviai
įvykdė karinę-čekistinę operaciją. Jos metu sunaikinti du Dainavos
apygardos štabo bunkeriai – Žemaitėlių ir Miglinasų kaimų apylinkėse. Kazimieraičio rinktinės štabo bunkeryje žuvo 4 partizanai: Jonas Kazlauskas-Šermukšnis (Kazimieraičio rinktinės Geležinio Vilko
tėvūnijos būrio vadas), Viktoras Kazlauskas-Vanagas (Kazimieraičio
rinktinės Geležinio Vilko tėvūnijos štabo viršininkas), Petras Šilanskas-Labutis ir Vaclovas Voveris-Žaibas (Dainavos apygardos vado pavaduotojas, Kazimieraičio rinktinės vadas). Žuvusiųjų palaikai buvo
niekinami MGB Alytaus apskrities skyriaus būstinės kieme. Kur jie
užkasti, nežinoma.
Už šaltakraujiškai nužudytą miegantį Kariūną ir išduotą Žaibo
vadavietę, kur žuvo 4 partizanai, Lietuvos laisvės duobkasiai Kostui
Kubilinskui dosniai atseikėjo Judo sidabrinių – 7 300 rublių...
Taip niekšiškai iš pasalų buvo nužudytas pasižymėjęs kovose partizanų vadas ir jaunas dzūkų poetas Benediktas Labėnas (iki 1940 m.
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– Labenskas). Jis gimė 1918 m. vasario 20 d. Seinų
apskrityje, Lazdijų valsčiuje, Papečių kaime, siuvėjo šeimoje. Tėvai Jonas ir Katrė Labenskai cariniais
laikais buvo išvykę uždarbiauti į Angliją ir Jungtines
Amerikos Valstijas. Anglijoje gimė vyriausias sūnus
Antanas. Kuriantis nepriklausomai Lietuvai, Jonas
Labenskas iš parceliuojamo Staidarų dvaro gavo 10
ha žemės. Jonas Labenskas 1932 m. ūkį ir trobesius
užrašė vyriausios dukters vyrui ir gavo beturčio
pažymėjimą. Dėl to Benediktui nereikėjo mokėti už
mokslą Lazdijų valstybinėje gimnazijoje. Tėvas jam
pasiūdavo drabužių, rėmė pinigais. Benediktas buvo
gabus poezijai, gerai mokėsi. Jis ir pats pinigų prisidurdavo, ruošdamas vaikus iš keturių skyrių į antrąją
gimnazijos klasę.
Benediktas Labenskas rašė daug eilėraščių, siun- Benediktas Labėnas. Apie 1946 m.
tė juos į įvairius ano meto Lietuvos laikraščius ir žur- Nuotrauka iš Vytauto Zabielsko
nalus. Daugiausia savo kūrybos mokykliniais metais rinkinio
išspausdino tautiškos pakraipos moksleivių žurnale „Jaunoji Lietuva“.
1938 m. jis šiame žurnale buvo pristatytas, kartu su keletu kitų, kaip
vienas aktyviausių bendradarbių, išspausdinta jo nuotrauka. 1938 m.
kartu su „Jaunosios Lietuvos“ bendradarbiais Benediktas Labenskas
dalyvavo didžiojoje ekskursijoje po Lietuvą, aplankė daugelį jos įžymių vietovių nuo Prienų, Birštono iki Giedraičių, Dubingių ir Zarasų.
1936–1939 m. „Jaunojoje Lietuvoje“ jis išspausdino daugiau nei 20
eilėraščių.
Benediktas Labenskas aktyviai reiškėsi ir Lazdijų gimnazijos visuomeniniame gyvenime. Rengiamuose literatūros vakaruose, kitomis
progomis jis skaitė savo eilėraščius, noveles, humoreskas, referatus.
Su savo kūryba dalyvavo literatų susibūrimuose Alytuje ir Marijampolėje.
Benediktas Labenskas buvo aktyvus Skautų sąjungos narys. Jis
buvo tuomet Lazdijuose veikusio Seinų skautų tunto Dariaus ir Girėno draugovės draugininkas, taip pat išrinktas Dr. Basanavičiaus vyčių
būrelio vadu. Kai buvo ruošiamasi tautinei skautų stovyklai, Benediktas Labenskas tapo pasiruošimo šiai stovyklai vadovu.
1939 m. pavasarį Benediktas Labenskas baigė Lazdijų valstybinę
gimnaziją. Rudenį jam būtų tekę eiti tarnauti į kariuomenę, todėl stojo
į Karo mokyklą aspirantu, kur reikėjo mokytis vienus metus. Prasidėjo
nelengvos kariūno dienos. Tačiau savo pašaukimo – kūrybos – ir čia
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neapleido. Vienas po kito Karo mokyklos kariūnų ir aspirantų žurnale „Kariūnas“ pasirodė Benedikto Labėno eilėraščiai, beletristinis
vaizdelis „Šventąją naktį“. Suskambėjo nauja kario – Tėvynės patrioto
– tematika. Jis su savo kūryba pasirodė įvairiuose Karo mokyklos renginiuose, literatūros vakaruose. Rašė į Šaulių sąjungos žurnalą „Trimitas“, „Jaunąjį ūkininką“ ir kitus leidinius. 1940 m. pavasarį, kartu
su kitais Karo mokyklos aspirantais, sulietuvino pavardę, ir iš Labensko tapo Labėnu.
1940 m. spalio 1 d., baigus Karo mokyklą, Benediktui Labėnui
turėjo būti suteiktas jaunesniojo leitenanto laipsnis, tačiau Lietuvoje
jau šeimininkavo sovietų okupantai. XV aspirantų laidos kariūnams
dėl politinių motyvų karininko laipsniai nesuteikti, bet jie paleisti į karininkų atsargą.
Sugrįžęs į tėviškę, Benediktas Labėnas greit apsisprendė okupantui netarnauti ir ties Akmenių k., netoli Lazdijų, pasitraukė į Vokietiją.
Gavęs užduočių, su jomis vėl grįžo į Lietuvą. Rinkdamas žinias apie
sovietų kariuomenę, pasiekdavo net Kauną. „Žaliąją sieną“ buvo įveikęs keletą kartų. Manoma, kad jis tuo metu gyveno vokiečių užgrobtoje Lenkijos teritorijoje. Šią prielaidą patvirtina ir Benedikto Labėno
eilėraštis „Be tėvynės“, datuojamas „Suvalkai, 1941 02 23“, išspausdintas 1942 m. laikraštyje „Naujoji Lietuva“.

Dainavos apygardos Šarūno rinktinės DLK Mindaugo grupės partizanai. Iš
kairės: Jonas Šimoniūtis-Gediminas, Bronius Saveikis-Klajūnas, būrio (vėliau
– apygardos) vadas Benediktas Labėnas-Kariūnas. Iki 1947 m. rugsėjo mėn.
Nuotrauka iš Okupacijos ir laisvės kovų muziejaus fondų
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Benediktas Labėnas į Lietuvą sugrįžo kilus Vokietijos–Sovietų Sąjungos karui. Jam buvo pasiūlyta dirbti Lietuvos saugumo policijoje,
Vilniaus apygardoje. Įsikūręs Vilniuje, Benediktas Labėnas produktyviai 1942–1943 m. bendradarbiavo dienraštyje „Naujoji Lietuva“, atgaivintame „Kario“ žurnale. Juose išspausdino daug naujų eilėraščių,
kuriuose suskambėjo naujas tėvynės likimas, skausmingi išgyvenimai,
fronto realijos. 1942 m. vasario–kovo mėn. Benediktas Labėnas „Naujojoje Lietuvoje“ išspausdino dvi didelės apimties noveles – „Sulaužyti žodžiai“ ir „Jaunystė šaukia“. 1942 m. spalio 17 d. Benediktas
Labėnas įstojo į Vilniaus universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto
Lietuvių kalbos ir literatūros skyrių.
Vienas po kito 1943 m. buvo organizuojami Lietuvių statybos
batalionai. Jiems vadovauti buvo kviečiami lietuviai karininkai. Benediktas Labėnas įstojo į 3-iąjį lietuvių statybos batalioną, kuriam
vadovauti pradėjo ltn. Stasys Narušis. Birželio 2 d. Katedros aikštėje buvo surengtos atsisveikinimo su šio bataliono kariais, prieš jiems
išvykstant į Rytų frontą, iškilmės. Išlikusi nuotrauka, kur batalionas
išrikiuotas aikštėje, o jo priekyje – jaunesnysis leitenantas Benediktas
Labėnas. Kariams, apsirengusiems žaliomis uniformomis, jų rankoves
puošė tautinės vėliavos spalvos.
Statybos batalionas, kuriame tarnavo Benediktas Labėnas, Rusijoje ir Latvijoje tiesė kelius, miškuose kirto medžius, dirbo kitus karo
pionierių darbus. Tiesioginiuose fronto mūšiuose nedalyvavo, bet tekdavo susišaudyti su rusų raudonaisiais partizanais ar nedideliais Raudonosios armijos daliniais, prasiveržusiais pro fronto liniją. 1944 m.
gegužės mėn. 3-iasis lietuvių statybos batalionas buvo išformuotas.
Karininkai buvo paleisti į atsargą, o kareiviai ir puskarininkiai išskirstyti į kitus vokiečių statybos ir karo pionierių dalinius. Vokietijoje,
Drezdeno mieste, buvo sutelktas 69 lietuvių karininkų rezervas, iš
kurio 12 karininkų 1944 m. gruodžio mėn. pasiųsti į Liepoją, Latviją.
Benediktas Labėnas į Liepoją išsiųstas gruodžio 7-ąją.
1945 m., baigiantis karui, prie Tukumo, Latvijoje, Benediktas Labėnas pateko į rusų nelaisvę. Kartu su vokiečių belaisviais jį išvežė į
Tolimuosius Rytus, į Komsomolską prie Amūro, Chabarovsko kraštą. Sevvostlago lageryje išbuvo pusantrų metų, vėliau paleistas ir jam
paliepta vykti į Lietuvą. Grįžus teko eiti registruotis. Lazdijuose visą
parą buvo sulaikytas, jį vertė pasirašyti, kad bendradarbiaus su sovietiniu saugumu, arba grėsė kalėjimas. Kai sugrįžo į namus, tą pačią
dieną išėjo pas partizanus. Iš pradžių partizanavo savame krašte, DLK
Mindaugo partizanų grupės erdvėje – Babrų, Šventežerio, Seirijų apy-
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linkėse. Tapo būrio vadu, ne kartą dalyvavo kautynėse, buvo sužeistas
į dešinįjį petį (iš viso buvo sužeistas 4 kartus).
1947 m. birželio 26 d. prie Dainavos apygardos buvo prijungta
Šarūno rinktinė, kurį laiką priklausiusi Tauro apygardai. 1947 m. rugsėjo 24–25 d. vykusio Dainavos apygardos partizanų vadų posėdžio
protokole Kariūnas jau minimas kaip Karininko Antano Juozapavičiaus grupės 3-iojo būrio vadas. Šiame pasitarime Juozapavičiaus grupė buvo prijungta prie Dainavos apygardos Šarūno rinktinės. 1947 m.
spalio 20 d. Benediktas Labėnas-Kariūnas Dainavos apygardos vado
Adolfo Ramanausko-Vanago įsakymu buvo paskirtas Šarūno rinktinės vadu.
1948 m. pavasarį senasis Jonas Labenskas (žmona mirė dar prieš
karą) ir dvi jo dukros su šeimomis buvo ištremti į Sibirą.
1948 m. lapkričio 10 d. Dainavos apygardos vadas, laikinai einantis Pietų Lietuvos srities vado pareigas Adolfas Ramanauskas-Vanagas, išvykdamas į Vakarų Lietuvoje rengiamą partizanų vadų pasitarimą, vadovauti Dainavos apygardai pavedė Šarūno rinktinės vadui
Benediktui Labėnui-Kariūnui. Jis atvyko į Kalesninkų miške įsikūrusį
apygardos štabą žiemos pradžioje. Liongino Baliukevičiaus-Dzūko
„Dienoraštyje“ išlikęs įrašas: „1949 m. sausio 9 d. pagaliau atvyko ir
„įpėdinis“ Kariūnas...“
Dainavos apygardos štabe susikirto Kariūno ir tariamo partizano
Kapso, o iš tikrųjų – MGB agento Kosto Kubilinsko-Varno, keliai. Manytina, kad jie vienas kitą žinojo iš prieškario ir karo metų kūrybos,
galbūt buvo susitikę kuriame nors jaunųjų literatų renginyje Kaune,
Marijampolėje ar Alytuje. Tai patvirtina ir dabar žinomi agento Varno
pranešimai viršininkams. Viename iš jų Varnas rašo: „Kariūnas atėjo į
bunkerį susitikti su Vanagu. Varnas truputį žinojo Kariūną iš anksčiau,
iš spaudos, nes jis nuo 1938 m. rašė įvairias humoreskas ir eilėraščius,
kuriuos pasirašinėdavo savo tikrąja pavarde ir pseudonimais. Vanago simpatijas Kariūnas išsikovojo savo eilėraščiais ir dainomis, kurių
jis nemažai parašė. Turi senos periodikos komplektus, dažnai naudojasi senomis satyromis, kurias perdirba į šiuolaikines“. Pasak Varno,
Kariūnas jaunas, maždaug 30 metų, liesokas, atkaklus partizanas, jau
dalyvavęs daugelyje mūšių ir laikomas „pilnai patikimu žmogumi“,
pelnęs partizanų apdovanojimų. Pranešimo data: 1949 02 14.
Ėjo kupinos pavojų ir nelengvo partizaniško gyvenimo dienos ir
naktys. Benediktas Labėnas-Kariūnas dalyvavo žygiuose, lankė jam
pavaldžius partizanų būrius, sprendė naujus vis iškylančius uždavinius. „Jau kelios dienos dvejuose bunkeriuose būna po 13–14 žmo-

Karininkas, partizanas, poetas Benediktas Labenskas-Labėnas (1918–1949)

nių...“, – dienoraštyje rašė Lionginas Baliukevičius-Dzūkas. Kitas įrašas (1949 m. vasario 16 d.): „Mudu su Kariūnu miegame „viršutiniame
aukšte“, tai vandens lašai pirmiausia pradėjo kristi ant mudviejų. Ant
grindų jau bala, bet tai smulkmena. Ką daryti, kai ant mūsų „lovų“
balos susidarys?“
Vėliau Lionginas Baliukevičius-Dzūkas rašo: „1949 m. kovo 5 d.
štabe buvo nutarta kuo skubiausiai išleisti biuletenį, skirtą specialiai
inteligentijai, kuriame turėjo būti „paliestas ir kai kurių mūsų inteligentų abejingumas, pasyvumas, pataikavimas ir pernelyg didelė raudonojo stabo baimė. Pokalbyje dalyvavo Kariūnas, Vilnis, Kapsas ir
Dzūkas. Kariūnas pažadėjo parašyti įžanginį straipsnį, kuriame palies
visos mūsų kovos idėjinį pagrindą, nesusipratimus ir pan.“
1949 m. kovo 6 d. vakare Dzūkas, Vieversys ir Guoba išėjo iš bunkerio, jame liko Kariūnas, Kapsas ir Vilnis – du pastarieji, kaip minėta,
į partizanų eiles infiltruoti MGB agentai. Kovo 7-osios rytą jie, pajutę,
kad gali būti demaskuoti, ryžosi kruvinam nusikaltimui – nušovė miegantį Kariūną. Pirmasis pakėlė ginkluotą ranką Kostas Kubilinskas –
poetas nužudė poetą. Beje, būtent Kostas Kubilinskas į šią išdavikišką
ir budelišką veiklą įtraukė Algirdą Skinkį – šis atliko kontrolinį šūvį.
Užmaskavę bunkerį, jie abu nuskubėjo į Alytų ir iš ten prie netoliese
buvusio Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės štabo bunkerio
atlydėjo MGB-istus... Mūšyje su okupantais žuvo Kazimieraičio rinktinės vadas Vaclovas Voveris-Žaibas ir 3 kovotojai. Lionginas Baliukevičius-Dzūkas su bendražygiais vėliau aplankė abi tragedijos vietas,
o dienoraštyje paliko tokį įrašą: „Prieš akis stovi Žaibas ir juokiasi,
liūdnas, susinervinęs ir ligotas Kariūnas, vos spėjęs įstoti į partizanus
Vilnis, Kapsas, Vanagas…“
1949 m. kovo 7 d. MGB Alytaus apskrities skyriaus darbuotojai
surašė aktą apie Dainavos apygardos štabo bunkerio sunaikinimą ir
Benedikto Labėno-Kariūno žūtį (versta iš rusų k.):
AKTAS

Kopija

Lietuvos SSR Alytaus apskrities ir valsčiaus Žemaitėlių k.
1949 m. kovo 7 d.
Mes, žemiau pasirašiusieji, MGB Alytaus apskrities skyriaus
tardymo skyriaus viršininko pavaduotojas leitenantas Aksionov‘as,
taip pat MGB apskrities skyriaus operatyvinis įgaliotinis vyr. leitenantas Lebedev‘as, MGB kariuomenės 34-ojo šaulių pulko bataliono
vadas kapitonas Zujev‘as, Alytaus apskrities Kalesninkų miške su-
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radome kruopščiai užmaskuotą Dainavos banditų apygardos vado
bunkerį, kuriame buvo likviduotas banditas, slapyvardžiu Kariūnas,
Benediktas Labėnas, Jono sūnus, kilęs iš Lazdijų apskrities.
Bunkeryje rasta:
Automatas PPŠ Nr. 636 – 1 vnt.
Vokiškas šautuvas Nr. 237 – 1 vnt.
Rašomoji mašinėlė lietuvišku šriftu Roval sistemos Nr.
P88172410.
Rašomoji mašinėlė lietuvišku šriftu Uranija sistemos Nr. 179078.
Rašomoji mašinėlė rusišku šriftu Fortuna sistemos Nr. 70239.
„Filipps“ sistemos radijo imtuvas (baterinis) 6298, tipo Nr. 2330.
Sauso kaitinimo baterijos BNO-MVD-500 – 6 vnt.
Antodinės baterijos – 3 vnt.
Rotatoriai – 2 vnt.
Spaustuvinis dauginimo aparatas – 1 vnt.
Spaustuvinis šriftas, maždaug 15 kg.
Mediniai antspaudai – 7 vnt.
Įvairūs štabo banditų dokumentai, maždaug 20 kg.
Švarus popierius, maždaug 30 kg.
Įvairi literatūra (knygos ir žurnalai) – 80 vnt.
Maskuojamosios spalvos banditų mundurai – 3 vnt.
Maskuojamosios spalvos bandito milinė – 1 vnt.
Apatiniai baltiniai, 10 vienetų.
Rankšluosčiai – 4 vnt.
Maskuojamasis baltas chalatas – 1 vnt.
Užsimetamasis apsiaustas – 1 vnt.
Apsiaustas – 1 vnt.
Apsiaustai-palapinės – 3 vnt.
Medvilninės kelnės – 2 vnt.
Čiužinys – 1 vnt.
Vatinės antklodės – 3 vnt.
Odiniai auliniai batai – 2 poros.
Dėklas parabeliui – 2 vnt.
Šovininės – 2 vnt.
Binokliai – 2 vnt.
Krepšys su trimis automato PPŠ apkabomis.
Banditų kepurės – 2 vnt.

Karininkas, partizanas, poetas Benediktas Labenskas-Labėnas (1918–1949)

Bunkerio aprašymas
Bunkeris įkurtas Kalesninkų miške, netoli miško palaukės iš Alytaus apskrities ir valsčiaus Žemaitėlių kaimo pusės. Bunkerio dydis
3 x 4 metrų. Jo aukštis 1,5 metro.
Bunkeris turi du išėjimus: vieną aukštai per bunkerio stogą, antrą – šlaite, žemyn į miško kelią, 15 metrų nuo pirmojo išėjimo.
Paėmus iš bunkerio aukščiau nurodytus daiktus, bunkeris buvo
susprogdintas.
MGB Alytaus apskrities skyriaus tardymo skyriaus
viršininko pavaduotojas leitenantas Aksionov‘as (be parašo)
MGB Alytaus apskrities skyriaus operatyvinis įgaliotinis
vyr. leitenantas Lebedev‘as (be parašo)
MGB kariuomenės 34-ojo šaulių pulko bataliono vadas
kapitonas Zujev‘as (be parašo)
Tikra (be parašo).
1949 m. rugpjūčio 17 d. Dainavos apygardos partizanų laikraštyje
„Laisvės varpas“, pirmame puslapyje, publikuotas straipsnis „Bolševikų provokatoriai“. Jame rašoma:
Raudonasis okupantas, norėdamas suduoti tautai bei sąjūdžiui
kuo didesnį triuškinantį smūgį, deda didžiausias pastangas į partizanų
eiles įterpti savo agentus – provokatorius. Būdinga, kad savo agentais
okupantai pasirenka iš pačių lietuvių tokius asmenis, kurie išdavikišką
provokacinę veiklą labai rūpestingai maskuoja tariamu patriotiškumu, tautiniu sąmoningumu ir neapykanta tarybinei valdžiai. Visuomenei bei sąjūdžiui tokius provokatorius susekti gana sunku, nes jie jokiais veiksmais, galinčiais juos išryškinti, nepasirodo. Panašios rūšies
išgamomis buvo Kostas Kubilinskas-Kubilius ir Algirdas Skinkys (abu
gimę Vilkaviškio apskr., Gižų valsč., Rodos k.), kurie Nepriklausomybės metais priklausė ateitininkų organizacijai, pirmojo bolševikmečio
laikotarpyje leido rotatoriumi dauginamus antitarybinius laikraštėlius („Žaibai“, „Naujieji žaibai“, „Vasario 16-oji“ ir t.t.), vokiečių
okupacijos metais rašė antitarybines satyras (plačiausiai žinoma
K. Kubilinsko-Kapso „LTSR – Eltesera“), patriotiniais motyvais eilė-
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raščiai ir t.t. Pirmaisiais antrosios bolševikinės okupacijos metais jie
priklausė taip vadinamai Jaunųjų rašytojų sąjungai, bet MVD susekus
jų pirmykštę veiklą, buvo iš jos su triukšmu išmesti. Raudonosios Jaunųjų rašytojų sąjungos susirinkimuose ir tarybinėje spaudoje jie buvo
iškolioti, kaip dekadentizmo šalininkai, tarybinės valdžios šmeižikai,
nacionalistai. Jiems įsibrovus į sąjūdį ir čia atlikus išdavikiškus-provokacinius darbus, paaiškėjo, kad visa tai buvo iš anksto MVD suplanuotas manevras, kuriuo lietuviškoje visuomenėje turėjo būti sukeltas
įspūdis, jog šie abu parsidavėliai tikrai yra „lojalūs“ Nepriklausomos
Lietuvos siekimams ir idealams, o šiuo metu – pavergtos Lietuvos vedamam pasipriešinimui. Tokiu būdu Kubilinskui ir Skinkiui turėjo būti
parengta dirva įsibrauti į sąjūdį.
Po šio paruošiamojo darbo, norėdami „išvengti“ tariamų „persekiojimų“, Kubilinskas ir Skinkys su specialiu MVD uždaviniu atsiduria Rudnios valsč., Varėnos apskr., kur abu pradeda mokytojauti.
Savaime suprantama, jog jie pasirodo gyventojų ir mokytojų tarpe
kaip dideli tėvynės mylėtojai. Įsigiję vietos gyventojų ir laisvės kovotojų partizanų pasitikėjimą, jie palengva tokį pat pasitikėjimą įgyja ir
Dainavos Apygardos vadovybėje. Tai buvo pagrindinis tikslas, kurio
jie, MVD pavesti, ištisus metus atkakliai siekė.
Patekę į vieną Dainavos Apygardos vadoviečių, 1949 m. kovo
mėn. 7 d. jie klastingai nužudo laikinai ėjusį Dainavos Apygardos
Vado pareigas Kariūną, sprunka į Alytų, ir iš ten atvykus MVD-istams (apie 40 sunkvežimių), buvo vienu metu pultos apygardos ir
vienos rinktinės vadovietės. Beviltiškame apsupime didvyriškai kaudamasis, išsprogdinęs vadovietę, nelygioje kovoje krito Rinktinės Vadas Žaibas su trimis partizanais. Priešas už tai užsimokėjo keturiasdešimties MVD-istų gyvybėmis.
Remiantis patikrintomis žiniomis, abu bolševikų provokatoriai
šiuo metu randasi Vilniuje ir retkarčiais Kaune, tačiau kruopščiai
slėpdami savo nusikalstamų darbų pėdsakus ir norėdami išvengti
bausmės, atrodo, jog nuolatinės gyvenamos vietos neturi.
Dainavos Apygardos Štabas įspėja visus gyventojus šių partizanų krauju susitepusių išdavikų saugotis, nes jie lietuviškos visuomenės tarpe (ypatingai Vilniuje ir Kaune) gali bandyti tęsti savo išdavikiškąją provokacinę ardomąją veiklą.
Provokatoriai žmogžudžiai Kubilinskas ir Skinkys tikėjosi išsprogdinti Dainavos Apygardą iš vidaus ir palikti be vadovybės decentralizuotus dalinius, su kuriais MVD-istų gaujoms būtų lengviau
kovoti, nei su vienos vadovybės organizuota, valdoma apygarda.
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Partizano Benedikto
Labėno-Kariūno žūties
vieta (Alytaus raj.,
Kalesninkų miško
5 kvartalas), 2017 m.
Roberto Ožalinsko
nuotrauka

Deja, šie niekšingieji pardavikai turėjo apsirikti. Tiesa, Kariūno, Žaibo ir su juo buvusių vyrų netekimas yra skaudus, nes jie buvo
vieni iš geriausių kovotojų, tačiau Apygarda pergyvenusi jau ne vieną nelaimę, pakėlė ryžtingai ir šią paskutiniąją. Žaizda buvo sunki,
bet nemirtinga. Gi Kubilinskui ir Skinkiui likimo keliai labai trumpi
beliko. Šiandien jiems, gal būt, dar pavyks MVD-istų apsaugoje išsislapstyti, bet rytojus, kuris neša mirtį bolševizmui, atneš kartuves ir
visiems jo pakalikams, jų tarpe Kubilinskui ir Skinkiui. Lai būna jie
tuo tikri.
Benediktas Labėnas-Kariūnas buvo vienas iš pagrindinių partizanų leidinio „Laisvės varpas“ autorių, rašė partizaniškas dainas, tačiau
užrašai pradingę. Prof. Ona Voverienė darė prielaidą, kad Benedikto
Labėno rankraščius jį nužudęs pasisavino Kostas Kubilinskas, todėl
Kosto Kubilinsko kūrinius po 1949 m. kovo 7-osios tikslinga palyginti
su nužudytojo Benedikto Labėno paskelbta ir žinoma kūryba, atliekant lingvistinę ekspertizę.
1999 m. kovo 7 d., minint 50-ąsias žūties metines, šalia buvusio
bunkerio vietos (Kalesninkų girininkija, 5 kvartalas) buvo pastatytas kuklus tipinis atminimo ženklas, primenąs čia įvykusią tragediją.
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1991 m. toji vieta buvo paženklinta kryžiumi (aut. A. Liovė), kurį pastatė Kariūno sesuo Eugenija Sušinskienė su artimaisiais.
1999 m. gegužės 12 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisija
partizanui Benediktui Labėnui-Kariūnui pripažino kario savanorio teisinį statusą (po mirties).
1999 m. gegužės 19 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu
Benediktas Labėnas apdovanotas Vyčio Kryžiaus 3-iojo laipsnio ordinu (dabar – Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžius) (po mirties).
1999 m. gegužės 27 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu
Nr. 465 Benediktui Labėnui suteiktas Lietuvos kariuomenės pulkininko laipsnis (po mirties).
2000 m. kraštotyrininkas Juozas Kuckailis parengė ir išleido knygą „Žygiuojanti tauta“ (160 psl.), kurioje pateikta Benedikto (Benio)
Labėno (Labensko) jaunystės dienų poezija ir proza. Tai – lyg poeto,
kario, partizano atminimo įamžinimas, jo siekių ir jaunatviškų troškimų bei vilčių išsipildymas, lyg paskutinė padėka už jo, literato, patrioto, atkaklų darbą, ištikimybę tautos laisvės idealams, už šventą kovą
prieš mūsų krašto pavergėjus.
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Dzūkai
Benediktas Labenskas
(Labėnas)
Kalneliuose smiltys baltuoja iš tolo,
Jas vėjas nupusto, pakalnėsna neša;
Pakalnėse vysta šilkiniai atolai,
Ir upės liūliuoja į liną panašios.
Ten graudžiai laukuose dainuoja mergaitės,
Lyg Nemunas tykiai liūliuodamas teka.
Pažiūri, kaip Ančia smiltynuose raitos,
Ir ilgesiu sužydi mėlynos akys.
Čia kruvina žemė, ir smėlis kalnelių
Pirmus savanorius čia kritusius mini.
Raudojo laukai, alpo drebulės žalios,
Kai liejosi kraujas ant pačių Sekminių...
Perloją ir Merkį, Varviškį, Alytų
Sesulės dainosna lyg juoston įaudė.
Kad snigta granatom ir kulkomis lyta,
Pušynai viršūnėmis kartais išgaudžia.
Tik smėlis liūliuoja, pašvokščia pušelės,
Ir vasarą grikiai baltuoja iš tolo;
Čia ilgesys žydi, lyg dobilas žalias,
Čia vargas žaliuoja, lyg lankoj atolas...
Jaunoji Lietuva. 1939 m. Nr. 2, p. 89.

Algirdas Griškėnas (1918–1999)
Nežinomas kapas
Jauno poeto partizano Benedikto Labėno atminimui
Ežerėliai melsvi...
Dzūkija... Dzūkija...
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Jos milžinkapiuos
Protėvių žygiai
Mus sujungė šventa
Atminimų gija,
Man ir tau davus
Visko po lygiai:
Ir dainos, ir širdies,
Ir jaunystės svajas,
Ir lakštingalų giesmę
Prie kluono...
Tik kraupieji laikai
Žiauriai sutrypė jas,
Tartum puokštę
Užrūstinti žmonės.
Nežinojau ir aš,
Nežinojai ir tu,
Kad audra mūsų
Žemėn ateina...
Liks laukų neartų
Ir kapų nelauktų,
Ir žaibai užgesins
Mūsų dainą.
Kur tas kapas tylus?
Kas prie jo palydės,
Kai neliko nei tako,
Nei kelio...
Ar pražysta gėlė
Ant tavosios širdies
Prie nežinomo
Balto berželio?
Paklausyki aušroj,
Kai gegutė kukuos
Ten kažkur
Prie berželio skaroto –
Būsim vėlei kartu

Karininkas, partizanas, poetas Benediktas Labenskas-Labėnas (1918–1949)
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Gimto krašto laukuos,
Mūs jaunystės širdim
Apdainuoto...
Benys Labėnas. Žygiuojanti tauta. Marijampolė, 2000, p. 5.
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TAURO APYGARDOS VYTAUTO RINKTINĖS
4-OJI KUOPA
Straipsnio tikslas – remiantis Lietuvos ypatingajame archyve
(toliau – LYA) saugomų dokumentų analize, pristatyti trumpą vieno
specifiškiausių Lietuvos partizaninio judėjimo junginių veiklos istoriją.
Kitaip nei konvenciniai, partizaniniai karai yra labiau ne karo
mokslo pasiekimų, bet liaudies kūrybos atspindys, o tos kūrybos įvairovė begalinė. Gal dėl to partizaninių judėjimų istorijoje ir sunku surasti analogų tam vaidmeniui, kurį Tauro apygardoje vaidino Vytauto
rinktinės 4-oji kuopa. Amžininkų prisiminimuose, čekistų dokumentuose ir istoriografijoje šis junginys dar vadintas Ožio arba Valentos
būriu (pagal būrio organizatorių – Adolfą Valentą-Ožį). Jis ypatingas
buvo tuo, kad ilgą laiką atsakė už tai, jog būtų galima saugiai pereiti
Lietuvos–Lenkijos sieną. Tokia būrio teikiama „paslauga“ naudojosi ir
Dainavos apygardos partizanų junginių atstovai bei pavieniai abipus
sienos privačių reikalų turintys asmenys. Saugumiečiai, be to, įtarinėjo, kad būtent per šios kuopos kontroliuojamą teritoriją buvo nutiestas
jiems (kol kas ir mums) nelabai aiškaus tvarumo neformalus Vatikano
ryšys su Lietuvos katalikų bažnyčia1.

1

Apie to meto Lietuvos katalikų bažnyčios neformalius ryšius su popiežiumi šiame regione kalba, pvz., Kapčiamiesčio klebono S. Šivoko, Dominyko s., baudžiamojoje byloje išlikęs KGB agento Nadios liudijimas apie nugirstą Vilkaviškio vyskupijos kurijoje
1949 m. sausio 14 vykusį pokalbį tarp S. Šivoko, vyskupo V. Vizgirdos ir kurijos kanclerio
S. Mikelkevičiaus. Jame minimas „žmogus iš Vatikano“, kuris „jau lankėsi Kapčiamiestyje“
ir dar turės pasirodyti Vilkaviškio vyskupijos kurijoje (žr. LYA, f. K-1, ap. 1, b. P-12099,
l. 257-6).
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Atsižvelgiant į intriguojantį ir retą veiklos pobūdį2, Tauro apygardos Vytauto rinktinės 4-osios kuopos istorija mūsų istoriografijoje
tyrinėta sąlyginai daugiau nei daugybės kitų panašaus dydžio partizanų junginių, bet ne tiek, kad tyrimus lydėjusią rašytinę „produkciją“
galima būtų pavadinti nors ir trumpa, bet nuoseklų, tęstinį siužetą turinčia būrio veiklos istorija.
Istoriografija ir šaltiniai
Chronologiškai pirmasis, palietęs 4-osios kuopos veiklą, greičiausiai, bus šia tema besidominančiai visuomenei tikrai pažįstamas
J. Lukša-Daumantas, kai pasakojo savo kelionių per sieną peripetijas3.
Jo prisiminimai paliečia ir keletą šios kuopos vyrų. Nors pats junginys savo formaliu pavadinimu knygoje įvardijamas tik komentaruose,
ten pristatomos ir keleto kuopos kovotojų biografijos. Su kuopa susiję
J. Lukšos pasakojimų epizodai plačiau neatskleidžia šio junginio gyvenimo, tik konkrečiais pavyzdžiais charakterizuoja keletą jo vyrų, pirmiausia, Lietuvos vokietį A. Kellerį-Tigrą, turėjusį ypatingos patirties
vaikščioti per sieną. Vertingos ir J. Lukšos paliktos kai kurių svarbių
kuopos ryšininkų charakteristikos, iš kurių juos galima vertinti objektyviau, ne vien remiantis čekistų sudarytomis baudžiamosiomis bylomis.
Įvykių chronologijai, partizaninio judėjimo struktūros kaitai, atskiriems įvykiams tirti vertingų liudijimų paliko šiame krašte augęs
(gimė Brazavo kaime, Kalvarijos vlsč.) Antanas Kružikas, asmeniškai
pažinojęs daugelį 4-osios kuopos ir visos Vytauto rinktinės partizanų
bei jų ryšininkų4. O iliustracinės medžiagos paliko kurį laiką kuopos,
vėliau, labai tikėtina, apskritai Tauro ir Dainavos apygardų vadovaujančių asmenų ryšininke buvusi Natalija Gudonytė-Vasilka5. Be to,
iliustracinės medžiagos apie būrio kovotojus ir trumpą jų biografijų
pristatymą galima rasti J. Sajausko ir S. Sajausko išleistame albume6.
Ilgametis Marijampolėje įsikūrusio Tauro apygardos muziejaus vadovas J. Sajauskas savo požiūrį į 4-ąją kuopą yra išreiškęs keliuose

2

3
4
5
6

Kol pasienio zona buvo nesutvarkyta, per sieną sugebėdavo prasmukti ir kitų pasienyje
veikusių būrių partizanai (pavyzdžiui, keletą vyrų Lenkijos pusėje laikė ir daugiausia Rudaminos valsčiuje veikęs V. Čėplos-Vilko būrys; žr. MVD Pasienio kariuomenės Lietuvos
apygardos vyriausiosios vadovybės 5 skyriaus pažymą apie Ožio būrio veiklą, LYA,
f. K-41, ap. 1, b. 1221, l. 23), bet jų keliones sunkiau sieti su sistemingais bandymais spręsti
to meto Lietuvos pasipriešinimui kilusius politinės reikšmės uždavinius.
Žr. Daumantas, J. 2005. Partizanai. Kaunas.
Žr. Vilutienė, A. 1996. Trečioji vėliavos spalva. Prisiminimų rinktinė.
Gudonytė, N. 2008. Liubavas 1734–1950… gyvenimas prie Kačergių kalno.
Sajauskas, J., Sajauskas, S. 2012. Marijampolė. Partizaninis karas.
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Paskutinis 4-osios kuopos vadas A. Rutkauskas-Miškinis Kuopos padalinio vadas S. Kajokas-Kovas

straipsniuose7. Jo požiūris vertingas, pirmiausia, dėl to, kad J. Sajausko žinios paremtos kuopos tikrųjų narių, jų giminaičių bei ryšininkų
autentiškais pasakojimais. B. Makauskas straipsnyje Lietuvos partizanų ryšiai su Vakarais per Suvalkų kraštą ir Lenkiją 1945–1950 m.8 šio
junginio veiklą yra palietęs profesionalaus istoriko žvilgsniu, bet, gaila, tik epizodiškai, viso labo tik nurodydamas, kad sienai pereiti Tauro
apygardoje buvo suformuotas specialus partizanų būrys, kurio nariai
Lenkijoje gyveno legaliai, ten pas ūkininkus dauguma buvo įsidarbinę
samdiniais. Straipsnelių apie atskirus kuopos partizanus, su jų veikla
susijusių epizodų galima rasti jau minėtame Punske leidžiamame istorijos paveldo metraštyje Terra Jatwezenorum.
Akivaizdus šios kuklios istoriografijos privalumas ir kartu trūkumas yra tai, kad autoriai nesinaudojo LYA saugoma partizanų priešininkų – čekistų – surinkta medžiaga apie 4-osios kuopos veiklą.
Vertinant iš vienos pusės, taip galima objektyviau pažvelgti į praeities įvykių dalyvius: nors asmeniniai prisiminimai subjektyvūs, bet jie
vis tiek mažiau ideologizuoti nei čekistų sudaryti dokumentai. Kita
vertus, saugumiečiai rinko medžiagą laiku, artimesniu įvykiams, taigi
dažnai nurodo tikslesnes detales (ypač įvykių chronologiją). Didesniąją NKVD / KGB dokumentų dalį sudaro KGB Marijampolės ir trumpai
gyvavusios Kalvarijos apskričių skyrių sudaryti operatyvinės veiklos
dokumentai. Daugiausia jų buvo iš 1947 m. birželio 6 d. pradėtos ir
specialiai šiai kuopai skirtos agentūrinės bylos „Zakardonniki“; darbui su ja vadovavo MGB Kalvarijos sk. viršininkas kpt. Solomašenko
7

8

Žr. Sajauskas, J. „Suvalkų trikampis. Laisvės kovų pradžia“, Terra Jatwezenorum. Istorijos paveldo metraštis, Punskas, 2010 (2).
Žr. Terra Jatwezenorum. Istorijos paveldo metraštis, Punskas, 2009 (1), p. 244–257.
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ir Marijampolės MGB vyr. operatyvinis įgaliotinis jaun. ltn. Korotkovas. 1949 m. bylą „Zakardonniki“ perdavus MGB Kalvarijos skyriui,
jos pavadinimas nesikeitė. Pagrindiniam dokumentų masyvui priskirtinos ir patekusių į nelaisvę (suimtų) kuopos partizanų baudžiamosios bylos. Visa tai žymiai papildo KGB Lazdijų aps. skyriaus9 ir ypač
svarbaus Ožio būrio priešo – 94-ojo pasienio pulko – sudaryti dokumentai (pirmiausia, agentūrinės bylos „Vragy“ ir „Narušytieli“). Kai
kurie partizanai po suėmimo buvo kalinami ir tardomi Vilniuje, kai
kurie ryšininkai – Kaune, dėl to šių miestų KGB padalinių archyvuose
taip pat nugulė dalis kuopos istoriją liečiančios medžiagos. Į Lietuvos
istoriografinę apyvartą neįtraukta ir Lenkijos archyvuose greičiausiai
esanti medžiaga (Lenkijos pusėje suimtus 4-osios kuopos partizanus
pirmiausia ištardydavo lenkiškos institucijos, tik po to jie buvo perduodami rusų pasieniečiams; Lenkijos archyvuose reikėtų ieškoti ir
duomenų apie kelis 1950 metais Augustavo miškuose žuvusius kuopos partizanus).
Valstybinės sienos padėtis pasibaigus karui
Aneksavusi Lietuvą, SSRS sieną su Lenkija iš karto siekė sutvarkyti taip, kad ji atitiktų bolševikų susigalvotą valstybinės sienos standartą, t. y. būtų nepereinama. 1940–1941 m. vykdytus sienos infrastruktūros kūrimo darbus paleido vėjais kilęs SSRS–Vokietijos karas,
jam baigiantis čia sugrįžusi SSRS kariuomenė viską praktiškai pradėjo iš pradžių. Spręsti šį uždavinį buvo patikėta SSRS Vidaus reikalų
ministerijos žinioje buvusios kariuomenės 94-ajam pasienio pulkui,
kuris čia dislokuotas iš karto, kai tik 1944 m. rudenį kiek tolėliau į Vakarus nuėjo frontas10. „Deramai“ sutvarkyti lenkiškąjį pasienį, įvesti
visavertį sienos apsaugos režimą užtruko apie dvejus metus (grubiai
vertinant – iki 1947 m.). Į tai svarbu atsižvelgti vertinant partizanų
veiksmus: vienaip jie galėjo elgtis 1944–1945 metais, ir daug sudėtingesni uždaviniai jiems kilo po 1947-ųjų. Tarp daugybės pasienio
tvarkymo darbą lydėjusių kliūčių 94-ojo pulko veiklai trukdė ir kartu
vertė skubėti sparčiai stiprėjantis ir intensyvus lietuvių partizaninis

Čia anksčiau nei Marijampolėje, t. y. 1946 m. rugsėjo 3 d., pradėta kaupti Ožio kuopai
skirtos bylos „Obriečionnyje“ medžiaga (MGB Lazdijų aps. skyriaus viršininko Litvinovo
spec. pranešimas LSSR saugumo ministrui Jefimovui apie bylos „Obriečionnyje“ tyrimo
rezultatus iki 1947-04-01; be datos, LYA, f. K-41, ap. 1, b. 1221, l. 160).
10
Pavyzdžiui, 94 PP 3 ir 4 komendantūros iš Alytaus į dislokacijos vietą išvyko 1944 m.
rugsėjo 7 d., žr. NKVD–NKGB Alytaus operatyvinės grupės viršininko raportą SSRS
valstybės saugumo komisaro pavaduotojui Serovui, LYA, f. K-41, ap. 1, b. 811, l. 120.
9
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judėjimas bei įvairiausių neginkluotų pogrindinių organizacijų veikla.
Rusų pasieniečių kovą su šia priešiška banga parėmęs Marijampolės
NKGB rimtesnes pajėgas šiame ruože pradėjo telkti tik 1945 m. rugsėjo mėnesį, o, pvz., Liubavo valsčiuje iki 1946 m. vasaros (ištisus dvejus
metus) iš viso nesugebėjo sukurti savojo agentų tinklo11.12.
Be partizanų aktyvumo, svarbi buvo ir eilinių civilių gyventojų
elgsena. Tai, kaip jie susigyveno su naujaisiais pasienio ruožo šeimininkais, iš pradžių priminė savotišką, iki tol menkai stebėtą pasipriešinimo frontą. Įvykiai jame šiek tiek atsiskleidžia iš čekistinės kontržvalgybos dokumentų: šią tarnybą labai nervino tai, kad vietos kaimiečiai
(juos kontržvalgybininkai daugiausia laikė buožėmis, o įsisiūbuojant
Šaltajam karui pradėjo vadinti „buvusiais amerikiečių pavaldiniais“)
susigalvojo įvairių paslaugų pasieniečiams, dėl kurių mezgėsi paprastos žmogiškos pažintys, kai kurie vietiniai ir pasieniečiai suartėjo
(pvz., atsirado pasieniečių karininkų, kurie su pavaldiniais mėgdavo
„vaišintis“ pas Kapčiamiesčio kleboną, nepamiršo ateiti jo pasveikinti ir su katalikų Kalėdomis). Atsirasdavo rusų karininkų, kuriuos pogrindžio aktyviai palaikomi gandai įtikindavo apie greitai prasidėsiantį SSRS–Amerikos karą; tarp kariškių pasitaikė norinčių dezertyruoti,
bėgti į Vakarus, nors ir keista – net išeiti į mišką pas lietuvius partizanus13. Vienas ryškesnių šitos frondos pavyzdžių – 94-ojo PP jaun. seržantas J. A. Krašeninikovas, kuris pasiryžo išsiųsti pačiam SSRS AT
prezidiumo pirmininkui „kraštutinai antitarybinio pobūdžio“ laišką,
už ką karo tribunolo buvo nuteistas 10 m. lagerio14. Padėčiai pasienyje
spalvingumo pridėjo ir Lenkijos pusės gyventojų smalsumas, natūralus noras sužinoti, kaipgi klostosi spaudoje nenušviečiami įvykiai

LSSR MGB 2 skyriaus vyr. operatyvinio įgaliotinio kapitono A. Bulakino 1946-0714 raportas LSSR MGB 2 skyriaus viršininkui Počkajui, LYA, f. K-41, ap. 41, b. 1260,
l. 261. Liubavo valsčiaus čekistai kovai su pogrindžio judėjimu vertingesnių agentų ar
informatorių neturėjo per visą partizaninio karo laikotarpį; 1949 m. vasarą buvo siūloma
atleisti ir daugelį iš to negausaus būrio, nes „agentų sugebėjimas dirbti per daug žemas“,
žr. LYA, f. K-41, ap. 1, b. 956, l. 80.
12
Kurį laiką Šakių, Marijampolės ir Lazdijų čekistinės pajėgos (tarp jų ir pasieniečiai) kovai
su pogrindžiu buvo sujungtos į Pasienio jungtinį operatyvinį sektorių, kuriam vadovavo
NKVD / NKGB Marijampolės operatyvinio sektoriaus viršininkas pulkininkas Anciferovas, atskaitingas SSRS NKVD / NKGB įgaliotiniui Lietuvoje gen. ltn. Tkačenko ir LSSR
vidaus reikalų komisarui J. Bartašiūnui.
13
MVD Lietuvos pasienio srities kontržvalgybos skyriaus viršininko Fomenkos 1949-0414 pranešimas LSSR vidaus reikalų ministrui J. Bartašiūnui apie 1949 m. 1-ojo ketvirčio
kontržvalgybinio darbo rezultatus, LYA, f. V-18, ap. 1, b. 20, l. 1–17.
14
T. p., l. 12.
11
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Lietuvoje15. Kita vertus, tokių faktų nereikėtų pervertinti. „Smeršui“
ir ideologiškai „teisingai“ orientuotam partiniam aktyvui šias tendencijas pavyko sustabdyti, taigi pasienio režimas buvo organizuojamas
ir kovojama su lietuvių pogrindžiu vis aktyviau. Žymiai ilgesnį laiką
ir daugiau įtakos sienos „skylėtumui“ turėjo tarp pasieniečių (ypač
lenkų) išplitusi korupcija.
Pirmieji pasipriešinimo junginiai pasienyje
Pasienio su Lenkija atkarpoje nuo Kalvarijos iki Sangrūdos pirmieji partizanų būriai formavosi panašiai kaip ir kitur Lietuvoje: daugiausia iš besislapstančių nuo šaukimo į rusų kariuomenę arba pašauktų, bet dezertyravusių jaunuolių, buvusių policininkų arba kitų
karo metų lietuviškosios savivaldos pareigūnų, aktyvesnių visuomenininkų, kurie iš pirmųjų naujosios okupacinės valdžios veiksmų greitai
suprato, kad legaliai gyventi laisvėje negalės, bus suimti.
Tarp sangrūdiečių aktyvesni buvo 1944 m. rudenį susiformavę
Leono Kliukinsko-Levo ir A. Kisieliausko-Karvelio būriai (iš pradžių
tik po 8–9 žmones), pastarasis buvo baigtas formuoti vasario mėn. ir
veikė plačiai: Šventežerio, Sangrūdos, Kalvarijos, Rudaminos valsčiuose. Būtent jis (kartu su Stasio Čėplos būrio partizanais, iš viso apie
90 vyrų) 1945 m. vasario 25 d. prie Lopiškių k. (Rudaminos vlsč.) sumušė apie 30 žmonių MVD būrį (nukauti 6 milicininkai), puolė ir buvo
užėmęs Rudaminą. Vos po poros dienų dalis šių vyrų spėjo stipriai
pagelbėti Merkinės valsčiaus vakarinėje dalyje prie Žaliamiškio į atviras kautynes stojusiems M. Lukošiaus būrio partizanams (tai – vad.
Panaros mūšis). Vėliau tą patį mėnesį rusams sutelkus didesnes pajėgas, o partizanams išsisklaidžius mažomis grupėmis prie Miklausės k.
(Sangrūdos vlsč.), didelės šio būrio pajėgos buvo sumuštos, čia žuvo ir
L. Kliukinskas-Levas. Šio kovingo, bet trumpai gyvavusio būrio narys
buvo ir Adolfas Valenta-Ožys.
Nepaisydami permainingos sėkmės, partizanai toliau telkėsi. Vietiniai sovietų valdžios institutai šiuo laikotarpiu iš esmės egzistavo tik
15

Dokumentuose nepateikiama priežastis, tik faktas, kad Suvalkų apskrities dvarininkas
Adamas Kržesickis panoro sužinoti, kokia padėtis Lietuvoje ir kaip Lietuvos partizanai kovoja su sovietais, todėl išsiuntė į Lietuvą pas jį įsidarbinusį Janą Gintautą (kilusį
iš Vilniaus). Tuo atveju, jeigu šis netikėtinai susidurtų su rusų pasieniečiais ir turėtų
pasiaiškinti, kodėl atsidūrė labai neleistinoje vietoje, A. Kržesickis išrūpino jam Suvalkų
policijos viršininko pasirašytą pažymą, kad J. Gintautas psichiškai nesveikas, tik neturi
gydytojo pažymos (žr. Marijampolės NKVD / NKGB operatyvinio sektoriaus viršininko
Anciforovo ataskaitą LSSR vidaus reikalų liaudies komisarui J. Bartašiūnui, LYA, f. K-41,
ap. 1, b. 1249, l. 88).
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Kelionės per sieną maršrutas, kai būrys pervedė J. Lukšą-Daumantą.
Piešė A. Marcinonis-Balandis

popieriuje, o tikrosios savivaldos naujoji okupacinė valdžia kurti nė
nemanė. Saugumo stoka vertė gyventojus ginkluotis ir šią ginkluotą
jėgą konsoliduoti. Didesnio organizuotumo šiam procesui, amžininkų
tvirtinimu, suteikė Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto Kalvarijos skyriuje (apie 40 narių, vadai – tėvas ir sūnus Jonai Kružikai) užsimezgusi veiklos tradicija dar nuo vokiečių okupacijos metų.
Manytina, kad Kalvarijos VLIK narių veikiamas į Sūsninkų mišką
1945 m. balandžio mėn. pabaigoje atvyko Lietuvos kariuomenės kapitonas Vacys Novickas ir tomis dienomis buvo įkurta Perkūno rinktinė
(vadas – V. Novickas-Perkūnas, pavaduotojas – Špokas). Rinktinę sudarė Sūsninkų ir Sangrūdos būriai (pastarojo vadas – Viktoras Trečiokas-Liūtas, svarbiausios atraminės vietos buvo Trakėnų miškas ir
Sangrūdos vlsč. apylinkėse iškasti bunkeriai)16. Būdamas neabejotinas
natūralus daugelio šio krašto žmonių lyderis, 1945 m. kovo–balandžio
16

Apie Perkūno rinktinę žinoma mažai. Kartais susidaro įspūdis, jog tai labiau nominalus
nei realus darinys. Adekvačiam požiūriui atsirasti pirmiausia kliudo tai, kad mums menkai žinomi šios rinktinės išleisti aktai. Suėmus Perkūno adjutantą Valetą 1946 m. sausio 23 d., Kalvarijos vlsč. nenustatytoje vietovės (rusų k. Kovšy) kaimo bažnyčioje po
grindimis buvo rasti rinktinės štabo dokumentai. Pagal juos, rinktinę nominaliai sudarė
Ožkelio, Gedimino, Žeglaičio ir Karno (gal – Varno?) kuopos. Rinktinė turėjo vėliavą.
Žr. Marijampolės NKVD / NKGB operatyvinio sektoriaus viršininko Anciforovo
1946-01-24 operatyvinę suvestinę, siųstą J. Bartašiūnui, K-41, ap. 1, b. 92, l. 193.
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mėn. Ožys pradėjo vadovauti L. Kliukinsko būrio likučiams (pasak
rusų pasieniečių, iš pradžių su juo buvo 6 vyrai iš Sangrūdos valsčiaus
kaimų17), bet greitai dėl didelio rusų dalinių aktyvumo kartu su 20
vyrų pasitraukė į Lenkiją (prieš tai gegužės mėn. pirmomis dienomis
dar spėjo įsiveržti į Sangrūdos miestelį ir sunaikinti sovietinių institucijų dokumentaciją). Ten pat pasitraukė ir dalis Perkūno rinktinės
partizanų, kurie 1945 m. gegužės 15 d. buvo stipriai sumušti Sūsninkų
miške18.
Šis manevras įvykdytas pačiu laiku, nes 1945 m. birželio pradžioje NKVD-NKGB Lietuvos apygardoje suformuotas Marijampolės
operatyvinis sektorius (877 kareiviai ir karininkai19, vadas pulkininkas Anciferovas) vasarą stipriai puldinėjo lietuvių partizanų grupes
Vilkaviškio, Marijampolės, Šakių ir Lazdijų apskričių valsčiuose. Jam
padėjo dar 3 NKVD pulkai (13, 86, 132) ir 102-oji atskira manevrinė
grupė (neatmestina, kad tai buvo plačios antipartizaninės operacijos,
vykdytos nuo Estijos iki Baltarusijos, t. p. Augustavo miškuose, dalis).
A. Valenta-Ožys su savojo junginio branduoliu iš Lenkijos grįžo rudenį ir rugsėjo mėn. baigė formuoti naują būrį20. Jame susibūrė
įvairaus likimo žmonės: buvo tarnavusių tiek vermachte (Lietuvos vokietis J. Kelleris-Tigras), tiek Raudonojoje (A. Ūkelis, A. MurauskasUngurys), tiek Plechavičiaus (Vincas Kibildis-Kurtas) armijose, bet
dauguma – tarnybos SSRS kariuomenėje vengę jaunuoliai. Tikslų būrio dydį nei iš formalios (t. y. partizanų dokumentais paremtos), nei iš
faktinės pusės nusakyti vargu, ar įmanoma. Kelių dešimčių skaičiaus
jis viršyti negalėjo, bet šimto tikrai nesiekė. „Kadrų kaita“, kad ir nedidelė, buvo. Ją lėmė ne tik partizanų žūtys: kai kurie buvo perkeliami
į kitus dalinius, kilo „partizaninės karjeros“ laiptais, keletas vyrų pasitraukė iš kovų dėl ligos ar kitų asmeninių priežasčių. Mūsų apskaičiavimu, per visą partizaninio karo laikotarpį būrio nariais pabuvojo
76 asmenys. Būrio dislokacijos vieta iš pradžių buvo keliolika bunkerių Kalvarijos, Liubavo ir Sangrūdos valsčiuose, o savotišku štabu iki
Ožio žūties galėtų būti laikoma A. Valentos dažniausia slapstymosi
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MVD 94 PP 5 skyriaus pažyma apie Ožio būrio veiklą, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 42766/3,
priedas, l. 39.
Perkūno rinktinės nario Albino Kliukinsko 1948-03-01 apklausos protokolas, LYA, f. K-1,
ap. 58, b. 42037/3, l. 45–46.
Sektoriaus vado generolo majoro Vyčkovskio 1945-06-11 pranešimas SSRS valstybės
saugumo liaudies komisaro pavaduotojui Kobulovui, LYA, f. K-41, ap. 1, b. 1258, l. 1v.
Būrio kovotojo, vėliau – vado A. Rutkausko-Miškinio, 1952-06-02 apklausos protokolas,
LYA, f. K-1, ap. 58, b. 25235/3, t. 1, l. 32–39.

81

82

Rimantas Zagreckas

vieta – jo bunkeris Gazdų pelkėse (apie 1,5 km į šiaurę nuo Sangrūdos
miestelio).
Kitu stambiu ir tvariu partizanų junginiu šioje teritorijoje (Sangrūdos, Rudaminos, Krosnos valsčiuose) tapo S. Čėplos vadovaujamas
būrys, vietos jaunimo dažnai vadintas „sūsnikiniais“ (pagal pradinę
telkimosi vietą – Sūsninkų mišką). Abu būriai veikė Perkūno rinktinės
teritorijoje, bet jų santykio su rinktinės štabu pobūdis ir tvarumas kol
kas yra neaiškus.
Po 1946 m. balandžio mėn. Ricielių kaime (Lazdijų aps., Leipalingio vlsč.) vykusio partizanų būrių suvažiavimo, čia įkurtõs PLP vadovybės sprendimu, performuojant Tauro ir A apygardos padalinius,
1946 balandžio–gegužės mėn. šis būrys tapo Tauro apygardos Vytauto rinktinės dalimi – jos 4-ąja kuopa21.
4-osios kuopos sudėtis, dislokacija ir veikla
Kaip ir dauguma Lietuvos partizanų būrių, iš esmės tai buvo jaunų žmonių sambūris. Iš tų, kurių amžių žinome suėmimo arba žūties
metu, 24 būrio nariai buvo 18–25 metų, 29 – 26–35 metų ir tik 9 vyrai
vyresni nei 35 metų amžiaus. Jauniausiu, matyt, reikėtų laikyti Algimantą Jančiauską-Vyturėlį (g. 1930 Sangrūdos miestelyje). Jis būryje
atsirado 1946 metais, kai pabėgo iš Lazdijų MGB sulaikymo kameros
ir susirado A. Valentą-Ožį, kurį pažinojo nuo vaikystės. Partizanavo
tik metus, nes buvo priverstas išeiti iš būrio dėl tuberkuliozės. Vyriausi – Pijus Degutis-Kęstutis (g. 1909) ir Vincas Kibildis-Kurtas,
Vabalas (g. 1906) – taip pat nebuvo daugumos su būriu susijusių įvykių dalyviai. V. Kibildis-Kurtas dar padėjo pulti Sangrūdos miestelį
(1945 m. vasarą), bet po to, pasitaręs su vadu Ožiu, persikėlė į Lenkiją,
kur svetima pavarde gyveno legalaus rezervinio partizano gyvenimą
iki pat tos dienos, kai buvo laukuose pašautas, sugautas ir jau Lietuvoje 1948 m. nuteistas. Jį tarsi pakeisdamas tais pačiais metais Kalvarijos vlsč. Gintautų k. apsistojęs repatriantas iš Argentinos P. DegutisKęstutis partizano gyvenimą tik pradėjo (tiesa, vėlai užbaigė – žuvo
1952 m. vasarą).
Dauguma būrio narių buvo pasiturinčių ūkininkų vaikai (pvz.,
būrio vado Ožio tėvai turėjo 22 ha žemės), t. y. buvo šio regiono gyventojų vyraujančios socialinės grupės atspindys.
4-osios kuopos bunkerių išsidėstymas priklausė nuo teritorijos, kurioje ji veikė. Junginio pradiniu gyvavimo laikotarpiu – 1945
21

J. Mielkaus 1947-08-06 apklausos protokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 9046, l. 71.
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metais – jie buvo iškasti Sangrūdos valsčiaus vakarinėje dalyje. Tik
1946 m. pavasarį, būriui tapus Tauro apygardos Vytauto rinktinės dalimi ir sutarus, kad veiklos rytinė riba bus kelias Kalvarija–valstybės
siena su Lenkija, dauguma svarbiausių kuopos bunkerių buvo įrengti į
vakarus nuo Kalvarijos–Suvalkų kelio (t. y. ne Sangrūdos valsčiuje, iš
kur kilę dauguma būrio narių). Junginys laikėsi arčiau Vytauto rinktinės štabo slėptuvių, kurios buvo išdėstytos į šiaurę nuo Kalvarijos.
Vietovė, kurioje formavosi būrys, miškingumu nepasižymi. Tie
keli medžiais apaugę plotai (pirmiausia, Trakėnų ir Sūsninkų miškai),
be abejo, neliko nepanaudoti22, bet daugumą slėptuvių teko išsikasti
gan atvirose vietose ir, kitaip nei Dzūkijoje, čia svarbiausios „kareivinės“ ilgesnį būrio gyvavimo laiką buvo jį rėmusių ūkininkų sodybose įrengti bunkeriai. Geografiniu požiūriu neatrodo, kad jie būtų
kasti laikantis kokio nors bendro plano: neretai jų vietą parinkdavo
būtent vadovybė, greičiausiai labiau vertinusi slėptuves prižiūrinčių
asmenų patikimumą. Tarp bunkerių nesunku įžvelgti tam tikrą hierarchiją. Aiškiausiai ji matyti iš to, kad svarbesnieji turėjo pavadinimus,
o daugybė antraeilių, kartais skirtų tik vienai žiemai, liko bevardžiai.
Pirmosios grupės bunkerius tyrėjai jau išvardijo. Tai – ginklų ir šaudmenų saugyklos: Felikso Grigaičio, Jokūbo s., sodyboje, daržinėje,
1946 m. lapkričio mėn. pab. – gruodžio mėn. pr. Kalvių k., Kalvarijos vlsč., iškasta „Jeruzalė“ (joje tilpo 5–8 žmonės), 1947 m. birželio
8 d. surasta čekistų23; Stepanausko Jurgio ūkyje, Brazavo k., Kalvarijos vlsč., šaudmenims skirta „Puščia“ (surasta čekistų); amunicijos
slėptuvės pamiškėse prie Trakėnų bei Zovodos kaimų ir Trakėnų miške24. Būrio pagrindiniu medicinos punktu galima laikyti Kalvarijos
vlsč. Gintautų kaime Broniaus Zavacko sodyboje įrengtus „Panerius“,
kur gydėsi A. Kmieliauskas-Aitvaras ir nenustatyto būrio partizanai
Viesulas, Gerutis, Perlas (1947 m. birželio 10 d. surastas čekistų; tai –
S. Bendaravičiaus-Špoko žūties, J. Mielkaus-Lubino suėmimo vieta25).

Pradiniu veiklos laikotarpiu kuopos partizanai grįždami iš Lenkijos dažniausiai apsistodavo Kalvių kaime (Sangrūdos vlsč.) pas Vincą Zimnicką įrengtame bunkeryje, žr. A. Sniževičiaus 1946-11-27 apklausos protokolą, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 31581/3, l. 57.
23
Įvykio vietos apžiūros aktas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 25235/3, t. 5, l. 116.
24
J. Mielkaus 1947-06-20 apklausos protokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 7516/3, l. 28. 1946
rugpjūčio 10 d. rusų pasieniečiai, remdamiesi jų informatoriaus suteiktomis žiniomis, Trakėnų miške rado 7 Ožio būrio bunkerius, kuriuose sandėliuota amunicija, žr. LSSR vidaus
reikalų ministrui J. Bartašiūnui siųstą pranešimą, LYA, f. K-41, ap. 1, b. 1293, l. 101.
25
Įvykio vietos apžiūros aktai, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 25235/3, t. 5, l. 115, LYA, f. K-1, ap. 58,
b. 7516/3, l. 77–80. Apie šį bunkerį įkalinimo kameroje dirbusiai agentei Šurai prasitarė
suimta partizanų ryšininkė Adelė Štreimikienė, žr. MGB Marijampolės aps. viršininko
22
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Kitos svarbesnės slėptuvės: 4-osios kuopos štabas – „Baltieji rūmai“ – įrengtas Pupkos sodyboje, Menkupių k., kur anksčiau buvo
mokykla (iškastas 1946 m. lapkričio mėn., tilpo 7–10 žmonių, B. Rutkausko-Apuoko ir V. Gurevičiaus-Ateities žūties, A. Marcinonio-Balandžio suėmimo vieta26), surastas čekistų pagal kameroje 1947 m. birželio 12 d. prasitarusių ryšininkų žodžius; „Trakai“ įrengti krūmuose
lauke, prie Brazavo k., Matulevičiaus Jono ūkyje, Šarkių k., Liubavo
vlsč., Butanavičiaus sodyboje, Gintautų k.; du bunkeriai miške (vienas
surastas čekistų), Kalvarijų vlsč.27; „Ukraina“ įrengta Prano Ūkelio
sodyboje, Jonų k., Kalvarijų vlsč., surasta čekistų, tilpo 5–8 žmonės
svirne, į kairę nuo durų, įėjimas prie stulpo (10-iai žmonių, pagal išmatavimus, negilus: 4 m ilgio, 2 m pločio ir 1 m gylio; veikė 1946 spalio mėn. – 1947 balandžio mėn.); „Pelių karalystė“ įrengta Motiejaus
Kvietkausko sodyboje, Skaisčių k., Liubavo vlsč. (1946 m. rudenį)28.
1947 m. birželio mėn. pasikeitus būrio vadui ir pavadinimui
(43-ioji kuopa), atsirado ir naujų bunkerių: „Kremlius“ – Antano Malinausko, Juozo s., sodyboje Šarkaičio kaime, Liubavo vlsč. Išaiškintas
tardant A. Kellerį-Tigrą29, Kreipavičienės sodyboje, svirne Trakėnų
kaime, Antano Svirskio sodyboje Skersabalių k., Kalvarijos vlsč., Teofilės Žurienės sodyboje Pakruopiškių k., Kalvarijos vlsč. (tarp namo
ir rūsio), du bunkeriai Kosto Grigaliausko sodyboje Molinio k., Kalvarijos vlsč.30, Prano Mikelio, Jono s., sodyboje, klojime Jonų k., Kalvarijos vlsč.31
Vytauto rinktinės štabo viršininko Kunigaikščio bunkeris buvo
Adelės Štreimikienės sodyboje, Gulbiniškių k., Liubavo vlsč.32 Šta-

Polikovo 1947-06-02 pranešimą LSSR valstybės saugumo ministrui gen. Jefimovui, LYA,
f. K-41, ap. 1, b. 1264, l. 6.
26
MGB Marijampolės aps. viršininko Polikovo 1947-06-02 pranešimas LSSR valstybės saugumo ministrui gen. Jefimovui, LYA, f. K-41, ap. 1, b. 1264, l. 8. Bunkerio apžiūros aktas:
LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-16181, l. 16.
27
A. Jančiausko 1948-10-20 apklausos protokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 36465/3.
28
Bunkerio suradimo aktą žr. S. Kvietkausko baudžiamojoje byloje: LYA, f. K-1, ap. 58,
b. 35784/3, l. 10. Greičiausiai išaiškintas 1947 m. rugsėjo 24 d. tardant J. Mielkų, žr. jo
tardymo protokolo kopiją, l. 28–29.
29
MGB Marijampolės sk. viršininko pavaduotojo Vlasovo 1947-08-07 pranešimas LSSR
MGB gen. majorui Jefimovui, LYA, f. K-41, ap. 1, b. 1269, l. 305. Šarkaičio kaime
J. Mielkus mini ir bunkerį „Rambynas‘‘, žr. LYA, f. K-1, ap. 58, b. 35784/3, l. 28.
30
A. Rutkausko-Miškinio 1952-06-09 apklausos protokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 25235/3,
t. 1, l. 64–65; įvykio vietos apžiūros aktas, t. p., t. 5, l. 130; bunkerio apžiūros aktas ir
bunkerių išdėstymo schema K. Grigaliausko sodyboje, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 41527/3,
l. 147–149.
31
A. Marcinonio 1947-06-23 apklausos protokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 9046/3, l. 67.
32
Įvykio vietos apžiūros aktas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 25235/3, t. 5, l. 124
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bo ūkio skyrius buvo dislokuotas Molinio k., Grigaliausko sodyboje.
Šiuos sąrašus galima būtų tęsti, bet ir iš pateiktų pavyzdžių akivaizdu, kad būrio išlikimas visiškai priklausė ne nuo partizanų sugebėjimo
susirasti niekam nežinomas vietas slapstytis, bet nuo juos remiančių
kaimo gyventojų paramos (tylos).
Kuopos ginkluotės arsenalo pagrindą sudarė 1944 m. liepos mėn.
praeinant frontui susirinkta lengvoji ginkluotė, vėliau ji pasipildė nežymiai, daugiausia iš nukautų stribų, milicininkų ar pasieniečių paimtais ginklais. Kitų amunicijos šaltinių (pvz., ginklų, paimtų iš ginklų
sandėlio N. Kirsnos dvare, kuris užsiliko nuo vokiečių okupacijos laikų) dokumentuose neaptikome. Galima tik pridurti, kad A. AlenskasPempė ir A. Sniževičius-Erelis 1945 m. pabaigoje iš Lenkijos sugebėjo
atsinešti du rankinius kulkosvaidžius su šaudmenimis33, bet tai – viskas. Kaip jau minėta, nedidelė arsenalo dalis buvo laikoma bunkeriuose, kitais ginklais disponavo asmeniškai kiekvienas partizanas. Kad
būtų galima aprūpinti maistu, buvo organizuotas nuolatinių tiekėjų
tinklas, jį daugiausia sudarė pasiturintys ūkininkai. Papildomų atsargų
partizanai gaudavo rekvizuodami įvairiuose maisto surinkimo iš gyventojų punktuose sovietų valdžios kaupiamą ir privačių, sovietams
prijaučiančių asmenų turtą. Žinomos kelios tokio pobūdžio operacijos:
1946 m. spalio mėn. iš sūrių fabrikėlio Suvalkėlių kaime išsivežė apie
100 kg sūrio. 1947 m. vasario mėn. iš Liudvinavo tarybinio ūkio apie
20 partizanų ir jų rėmėjų vežimais išsivežė apie 5 tonas grūdų, išsivarė
5 arklius, nenustatytą kiekį galvijų. Tų pačių metų rudenį iš Armoniškių tarybinio ūkio jie rekvizavo 30 avių, 0,5 t grūdų ir kelis arklius su
pakinktais34.
Medicininiais reikalais rūpinosi kuopoje sanitaru tarnavęs partizanas Alksnis (pavardė nenustatyta, žinoma, kad buvo Kazlų Rūdos
vaistinės praktikantas), medicinos sesuo Saulutė, Anelė Senkutė-Aušrelė ir neilgai – Gegutė (be medicininio išsilavinimo). Konkrečių jų
veiklos koordinavimo faktų neaptikome, tačiau bent teoriškai minėti
asmenys turėjo glaudžiai bendradarbiauti su Vytauto rinktinės sanitarinės priežiūros skyriaus viršininke Stase Šalaševičiūte, Petro dukra, iš Šilavoto k., Liudvinavo vlsč. Medicinos srityje daug pagalbos
33
34

J. Mielkaus 1947-06-23 apklausos protokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 7516/3, l. 53.
Kuopos ryšininko A. Grigaliausko-Lazdyno 1948-11-01 apklausos protokolas, LYA,
f. K-1, ap. 58, b. 41527/3, l. 27–30, J. Senkaus 1948-10-29 apklausos protokolas, LYA,
f. K-1, ap. 58, b. 41527/3, l. 133–135. [Vargu, ar toks kiekis grūdų ir gyvulių atsidūrė
pas partizanus bunkeriuose, manytina, kad šis turtas buvo padalintas tarp ryšininkų.
R. Z. pastaba.]
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suteikė kuopos rėmėju buvęs Kalvarijos psichiatrinės ligoninės vyr.
gydytojas Algirdas Tuminas, Juozo s.
Renkant žvalgybinę informaciją, svarbiausios „akys ir ausys“, be
abejo, buvo partizanų ryšininkai ir rėmėjai, bet buvo įkurtas ir formalus kuopos žvalgybos skyrius. Jo sudėtis miglota. Žinoma, kad nuo
1947 m. sausio mėn. būriui reikiamą žvalgybinę informaciją rinko
Vytauto rinktinės žvalgybos skyriaus viršininko Oželio ir tuometinio
4-osios kuopos vado S. Bendaravičiaus-Špoko asmeniškai užverbuotas Kalvarijos stribų būrio narys Vytautas Skroblas-Voverė (ryšį su
būriu palaikė per Brazavo kaime gyvenančią savo tetą Albiną Mikalienę, Juozo dukrą, ir kitą giminaitį – Albiną Karalių, gyvenusį Tabarų
kaime35). Iš Liubavo stribų tarpo visai Vytauto rinktinei informaciją
teikė Vincas Kalinauskas-Kaštonas ir ten pat tarnavęs kitas Oželio
agentas Antanas Jakšaitis, Antano-Šešupės s., Kalvarijos miestelio
gyventojas36.
Pradedant nuo 1945 m. gegužės mėn., bent po kelis kuopos vyrus nuolatos būdavo Lenkijoje. Vėliau atskiras kuopos būrys, 4-asis,
nuolatos buvo dislokuotas Lenkijoje, čia gyveno dalis būrio rezervistų, be to, dalis ten gyvenusių pasipriešinimo dalyvių buvo susiję ir su
kitomis Vytauto rinktinės struktūromis37. Kartu skaičiuojant ir kuopos
4-ąjį padalinį, visos Vytauto rinktinės rezervinis potencialas Lenkijos
pusėje buvo apie 40 žmonių, bet taip ir liko neišnaudotas38 – sienai
pereiti būdavo pasitelkiama tik keletas kovotojų. Ryšys su rinktinės
štabu buvo palaikomas daugiausia per kuopos vadą, nors Lenkijoje
gyvenantys partizanai užduotis dažnai gaudavo ir tiesiogiai iš rinktinės vadų39.
Per visą partizaninio karo laikotarpį vadovybės formaliai nustatytos būrio veiklos ribos, kaip jau minėta aukščiau, šiek tiek kito, bet realybėje jos buvo peržengtos: iki pat 1949 metų fiksuoti 4-osios (vėliau
kitu pavadinimu – 43-iosios) kuopos partizanų veiksmai Sangrūdos
vlsč. vakarinėje dalyje ir pačiame Sangrūdos miestelyje. Yra liudijiMGB Marijampolės aps. skyriaus viršininko Polikovo 1947-06-02 pranešimas LSSR
valstybės saugumo ministrui gen. Jefimovui, LYA, f. K-41, ap. 1, b. 1264, l. 6.
36
Žr. Marijampolės MGB parengtą pažymą apie agentūrinę bylą „Zakardonniki“, K-41,
ap. 1, b. 1276, l. 29.
37
J. Mielkaus 1947-06-15 ir 1947-06-19 apklausos protokolai, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 7516/3,
l. 31. 42. J. Mielkus galėjo ir nežinoti, kad nemažai į Lenkiją perbėgusių vyrų buvo susiję
su aukščiau minėtu S. Čėplos būriu, bet pastarojo ryšiai Lenkijoje kol kas netyrinėti. Dėl
to lieka neaišku, ar jie turimi galvoje minint skaičių „40“ [R. Z. pastaba].
38
J. Mielkaus 1947-06-15 apklausos protokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 7516/3, l. 31.
39
J. Mielkaus 1947-06-14 apklausos protokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 7516/3, l. 29.
35
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mų, kad operacijų būta ir Bartninkų bei Gražiškių valsčiuose, Vilkaviškio aps.40, kur, kai kuriais duomenimis, buvo organizuotas Vytauto
rinktinės rezervinis būrys B41. Čekistai spėja, kad 4-osios kuopos vyrai
užsukdavo ir į Lazdijų valsčių42, tik tą patvirtinančių objektyvesnių
liudijimų neradome.
Kaip jau minėta, viena svarbiausių junginio funkcijų buvo garantuoti, kad būtų galima saugiai pereiti sieną. Šiam tikslui įgyvendinti būrys nebuvo numatęs kokių nors nuolatinių vietų ir paprastai
nepasitelkdavo vietos gyventojų, daugiau rėmėsi savais praktiniais
įgūdžiais, kurių kai kurie būrio nariai turėjo nuo vaikystės ar įgijo dar
1940–1941 metais, veikiant SSRS būdingam pasienio zonos apsaugos
režimui43. Sienos perėjimo metodika buvo pagrįsta konkrečios situacijos įvertinimu (pvz., buvo ieškoma mažiausiai apsaugotų pasienio
ruožų, analizuojami individualūs pasieniečių tarnybos atlikimo įpročiai, stengiamasi surasti nesuartų sienos ruožų, pvz., durpynų, pelkių,
griovių). Kartais vyrai persirengdavo rusų pasieniečiais. Jei einančius
per sieną svarbesnius asmenis pastebėtų pasieniečiai, būrys privalėjo
jų saugumą užtikrinti ugnimi, dėl to sieną visada pereidavo ginkluoti
partizanai ir Lenkijos pusėje turėjo ginklų atsargų44. Kiek sienos perėjimo operacijų buvo surengta šiuo laikotarpiu, dar ankstoka sakyti.
Galima nurodyti tiktai tai, kad kuo toliau, tuo šios operacijos buvo
pavojingesnės, su jomis sietinos didžiosios būrio gyvosios jėgos netektys (nei vienas partizanas nežuvo prie pat sienos, bet būdavo nukauti
vėliau, juos persekiojant). Būrio pademonstruotas gebėjimas saugiai
pervesti žmones per sieną ir tuo pagrindu užmegzti Tauro apygardos
vadovybės ir emigrantų ryšiai suteikė apygardos veiklai dar daugiau
40
41

42

43

44

Žr. J. Mielkaus 1947-06-10 apklausos protokolą, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 7516/3, l. 14.
Kapralovo 1947 m. birželio mėn. pranešimas SSRS valstybės saugumo ministro pavaduotojui Selivanovskijui ir LSSR valstybės saugumo ministrui Jefimovui, LYA, f. K-41,
ap. 1, b. 1270, l. 40.
1947 m. kovo 18 d. šalia Lazdijų (Lazdijų laukuose) nežinomi partizanai rekvizavo čia
gyvenančio lenko Igno Rudzinskio, Franco s., dalį turto (paimta avižų, mėsos, drabužių).
Saugumiečiai šį įvykį siejo su Ožio būriu, nes sekdami partizanų pėdsakais nuėjo iki kelio
Krosna–Kalvarija, kur pėdsakus pametė, žr. MGB Lazdijų sk. viršininko Litvinovo spec.
pranešimą LSSR valstybės saugumo ministrui Jefimovui, be datos, LYA, f. K-41, ap. 1,
b. 1221, l. 154.
Vienas ryškesnių pavyzdžių – Vytas Prabulis-Žaibas, Vinco s., iš Mockų kaimo. Pirmosios
bolševikų okupacijos metais su broliu uždarbiaudavo pervedinėdamas žmones per sieną:
1941 m. vasario 20 d. lydėjo iš Kauno į Šeštokus sieną bandžiusį pereiti buvusį Lietuvos
karo aviacijos štabo viršininką Joną Navaką. 1941 m. kovo 6 d. V. Prabulis-Žaibas su 4
bendražygiais buvo suimtas, kai bandė pervesti į Vokietiją garsųjį aviakonstruktorių brigados
generolą Antaną Gustaitį, žr. LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-9447, l. 3.
K. Kubiliaus 1947-09-08 apklausos protokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-16617, t. 1, l. 56.

87

88

Rimantas Zagreckas

J. Traskauskas-Jūreivis ir S. Ūkelis-Simas Mozūrgirio miške (Liudvinavo vls.)
1949 m. pradžioje. Fotografavo Juozas Rainickas iš Armoniškių k., Liudvinavo vls.

solidumo, pvz., būrio partizanas Sigitas Kajokas-Kovas pažymi, kad
būtent šis veiksnys lėmė, jog jis prisijungė prie partizaninio judėjimo45.
1947 m. pabaigoje būrio veiklos pobūdis radikaliai pasikeitė. Rusų
pasieniečiai Vytauto rinktinės veikimo regione labai sustiprino sienos
apsaugą ir Tauro apygardos vadams teko ieškoti kitų kelių į Vakarus46.
Remiantis pirmine operacijų apžvalga, galima teigti, kad kuopa
buvo aktyvesnė šiltuoju metų laikotarpiu. Dar junginiui formuojantis, 1945 m. gegužės 10 d. 14 jo vyrų atžygiavo į Sangrūdos miestelį
ir trumpam buvo užėmę valsčiaus vykdomojo komiteto, kooperatyvo,
pieno perdirbimo punkto patalpas. Svarbiausias tikslas – sunaikinti krašto sovietizacijos eigai parengtą dokumentinę medžiagą ir pasipildyti maisto produktų atsargas47. Nepaisant to, jog, kaip minėta,
mėnesio pabaigoje (pasak būrio nario G. Lastausko-Garnio, birželio
20–21 d.) dauguma vyrų buvo išvesti į Lenkiją, nesiliauta puldinėti
Sangrūdos: 1945 m. rugpjūčio 20 d. iš Sangrūdos progimnazijos iš45

46

47

Apmąstymų laikotarpis truko vieną savaitę – 1946-01-01 – 1946-01-06, S. Kajoko 195010-06 apklausos protokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 36531/3, t. 1, l. 50.
1947 m. gruodžio 24 d. žuvo Tauro apygardos Kęstučio rinktinės vadas Ainis. Pas
žuvusįjį čekistai rado jam adresuotą apygardos vado Žvejo laišką apie tai, kad apygardos vadovybė stengiasi surasti naujų kelių per sieną ir tuo tikslu siunčia žvalgybą į Rytų
Prūsijos sienos su Lenkija ruožą, o 1947 m. gruodžio 21 d. rusų 94 PP vadovybė pranešė,
kad Rytų Prūsijos ir Lietuvos pasienio sankirtoje į Lenkiją prasiveržė 5 partizanų grupė,
žr. MGB Marijampolės sk. viršininko Počinkovo 1948-01-08 raštą LSSR valstybės saugumo ministro pavaduotojui Kapralovui, LYA, f. K-41, ap. 1, b. 1271, l. 10–11.
„Ožys pareiškė, kad nėra ko sėdėti be darbo, reikia pasirūpinti maisto atsargomis ir atimti
iš bolševikų jų surinktus iš gyventojų produktus, sukrautus į sandėlius“ (A. Sinkevičiaus
1946-11-01 apklausos protokolas, LYA, f. K-41, ap. 1, b. P-16617, t. 3, l. 91).
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laisvinta čia kelias dienas kalėjusi Ožio sesuo Petronėlė48. Vėliau iki
1946 m. pavasario būrys didesnių puolamųjų operacijų nevykdė, susidurdavo su priešu atsitiktinai. Sausio mėnesį Deivoniškių kaime,
Kalvarijos vlsč., A. Valenta-Ožys, A. Alenskas-Pempė ir A. Marcinonis-Balandis atsitiktinai susidūrė su paruošų agentu, kurį lydėjo
du milicininkai, ir juos sušaudė49. 1946 m. kovo 17 d. Tabarų kaime
prie Jono Skilandžio, Juozo s., sodybos būrio narius A. Kellerį-Tigrą,
A. Rutkauską-Sakalą, V. Matulevičių-Pempę ir J. Čiuplį-Zylę, lydėjusius partizaną Stirną (jis turėjo susitikti su kito būrio vadu Diemedžiu,
lydimu 10–15 partizanų), užklupo Marijampolės MGB ir pasieniečiai.
Per 15 min. trukusį mūšį žuvo 5–6 partizanai50.
Aktyvesnės veiklos kuopa ėmėsi atšilus orams. Ožio įsakymu
1946 m. kovo mėn. Tigro vadovaujama 10–12 partizanų grupė51 prie
Burokų k. (Sangrūdos vlsč.) padėjo pereiti sieną ir persivaryti gyvulius apie dvidešimčiai (kituose šaltiniuose rašoma, jog 40) lenkų52, nusprendusių gyventi Lenkijoje (remiantis kitais duomenimis, tai vyko
1946 vasario mėn.). Ši operacija neatrodo buvus panaši į geranorišką
savitarpio pagalbos akciją – pasak rusų pasieniečių, už tai Tigro grupei
lenkai sumokėjo 33 000 lenkiškų zlotų53.
1946 m. vasarą ir rudenį, dažniausiai ne savo iniciatyva, beveik
kas mėnesį būrio vyrams tekdavo susidurti su juos spaudžiančiais čekistais, ir sėkmė buvo permaininga. Didžiausia netektis – 6 vyrai per
1946 m. birželio 20 d. mūšį prie Jakimavičių kaimo, Kalvarijos vlsč.
Atsigriebti pavyko tik 1946 m. spalį, kai būrio dalis puolė Santakos
ir Suvalkėlės kaimus, o kita dalis – operatyvininkų ir kariškių grupę
kelyje Kasauskai–Raudiniškiai54.
Be jau minėtos funkcijos – lydėti per sieną, kita veiklos sritis buvo
ta pati, kaip ir visų Lietuvoje veikusių ginkluotųjų būrių ar kitokių
pogrindinių organizacijų – stabdyti Lietuvos sovietizaciją, tikintis, kad
tarptautinė padėtis pasikeis ir Šaltasis karas peraugs į aštresnį konfliktą. Vieną tokių veiklos pusių – būrio kovą su gyventojų kolaboravimu
– tirti gana sudėtinga dėl to, kad Sangrūdos, Rudaminos valsčiuose
48
49
50

51

52
53
54

Įvykio vietos aktas, LYA, f. K-41, ap. 1, b. 1215, l. 30.
Žr. K-41, ap. 1, b. 1248, l. 33; LYA, f. K-1, ap. 58, b. 36531/3, t. 1, l. 225.
Būrio nario I. Šimčiko 1950-12-23 ir 1951-01-20 apklausos protokolai, LYA, f. K-1, ap. 58,
b. 42937/3, l. 45, 54.
A. Sniževičius, V. Prabulis, A. ir B. Rutkauskai, A. Kelleris, V. Bielis, A. Marcinonis,
V. Zimnickas, J. Mielkus, K. Kubilius, G. Lastauskas.
J. Mielkaus 1947-06-11 apklausos protokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 7516/3, l. 17.
Ožio būrio veiklos suvestinė, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 42766/3, priedas, l. 40.
S. Kajoko 1950-11-28 apklausos protokolo kopija, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 42937/3, l. 77.
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persipynė kelių būrių veikla (be 4-osios kuopos, čia, pirmiausia, veikė
jau minėtas kitus autoritetus menkai pripažįstantis ir dėl to kiek anarchistinis, bet aktyvus brolių Čėplų vadovaujamas būrys). Remiantis
čekistų surinkta operatyvine medžiaga, retai galima tvirtai teigti, kurio
būrio partizanai labiau „terorizavo sovietinį-partinį aktyvą ir sovietų
valdžios institutų atstovus kaime“55. Vis dėlto dėl dar neapdorotos,
pradinės medžiagos galima teigti, kad Tauro ir Dainavos apygardose
padėtis skyrėsi radikaliai: apie 1000 tirtinų tariamai partizanų išpuolių
aukų Marijampolės apskrityje (t. y. Tauro apygardos dalyje) ir apie
1500–1700 tiek Lazdijų, tiek Alytaus apskrityse be Varėnos krašto
(t. y. Dainavos apygardoje). Tvirtai galima pasakyti, kad būrio veiklos
teritorijoje vad. Baltramiejaus naktų (masinio kolaboravimu įtartų gyventojų šaudymo) nebuvo.
Iš mūsų surinktos medžiagos neatrodo, kad kova su kolaboruojančiais gyventojais būtų buvęs vienas iš būrio veiklos prioritetų. Tarp
tokių įvykių, kuriuos galima laikyti kontroversiškais, ryškiai išsiskiria
dviejų būrio veiklos teritorijoje gyvenusių šeimų likimai. Sangrūdos
valsčiaus Palnyčios kaime Ožio būrio partizanai A. Marcinonis-Balandis, C. Miliauskas-Sopranas ir A. Kubelskas-Aras 1946 m. vasario 18 d. sušaudė Vinco Gradecko, Motiejaus s., 6 asmenų šeimą ir
jų kaimyną Jurgį Misiukevičių, Stasio s., o už kelių dienų prie Alksnėnų k., Sangrūdos vlsč., patykojo ir iš laidotuvių grįžtančio Vinco
sūnaus Juozo. SSRS AT deputatės Danutės Stanelienės tėvai Mėšliai
su kitais savo vaikais (5 asmenys), gyvenę Pelucmurgių kaime, Kalvarijos vlsč., buvo sušaudyti 1946 m. gruodžio 27 d. Remiantis dokumentais, kuriuose aprašomi abu atvejai, negalima giliau išanalizuoti
partizanų ir šių šeimų konflikto, bet yra daug požymių, rodančių, kad
pasaulėžiūros labai išsiskyrė: Juozas Gradeckas buvo Sangrūdos vlsč.
žemės reformos komisijos pirmininkas, o jo tėvai su naujosios valdžios pagalba pasiėmė šio straipsnio autoriui nežinomos šeimos žemę.
Per tardymus partizanai nurodė paprastesnes konflikto priežastis: už
tai, kad Gradeckai neva parodė čekistams partizano Cipro Miliausko-Soprano tėvų namus, kurie po to buvo sudeginti56, ir už pagalbą
metų pradžioje tremiant partizanų šeimas57. Mėšliai dėl savo dukters
55

56

57

Ištrauka iš 94 PP parengtos kaltinamosios išvados būrio ryšininkų byloje, LYA, f. K-1,
ap. 58, b. 30435, l. 231.
A. Sniževičiaus 1946-11-01 apklausos protokolo kopija, LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-16617,
t. 3, l. 93.
4-osios kuopos vado S. Bendaravičiaus-Špoko raporto Vytauto rinktinės vadui nuorašas,
LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-19483, l. 134.
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karjeros buvo ypač prižiūrimi čekistų, bet savo padėties adekvačiai
neįvertino: šeimos galva Jurgis Mėšlius atsisakė pasiūlymo saugumo
sumetimais persikelti gyventi į Kalvariją, netgi sutiko padirbėti 94 PP
agentu, sekti Ožio būrį, ir vis tiek manė su partizanais sutariąs. Kaip
šie pavyzdžiai, taip ir kitoms kategorijoms priklausančių asmenų,
būrio nubaustų mirtimi, atvejai yra įprasti visam Lietuvos partizaniniam judėjimui, pvz., neabejotinai galima teigti, kad 4-osios kuopos
partizanai 1946 m. gruodžio 24 d. Juodelių kaime (Kalvarijos vlsč.)
sušaudė prosovietinius aktyvistus Joną Galinį, Silvestrą Karpavičių
ir Vincą Rožaitį58. Kiek iš viso buvo šio būrio nubaustų mirtimi asmenų, kol kas lieka atviras klausimas. Pasak Lazdijų saugumiečių, jų
prižiūrimoje teritorijoje vien per 1946 metus Ožio būrys įvykdė 11
„teroristinių aktų“ ir sušaudė 26 žmones59, bet, kaip ir kitose čekistinėse suvestinėse, šie skaičiai vertintini labai atsargiai. Taip pat atsargiai reikėtų kalbėti ir apie galimas partizanų antpuolių priežastis:
teigti, kad jie baudė mirtimi vien tik dėl formaliai užimamų pareigų,
būtų klaida. Kaip rezistencija, taip ir kolaboravimas kiekvieno asmens
atveju būdavo individualaus lygio, ir abiem atvejais jis niekada nebuvo
šimtaprocentinis. Nustatyti šį lygį – didelė problema tiek ano meto
partizanų karo lauko teismams, tiek šių dienų tyrėjams60. Partizanų
karo lauko teismų sprendimų pagrįstumą dažnai sunku tirti, net jei yra
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J. Mielkaus 1947-06-15 apklausos protokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 7516/3, l. 40; MVD
Kalvarijos vlsč. sk. viršininko Bubnovo pranešimo apie partizanų išpuolį Juodelių kaime
kopija, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 7516/3, l. 176–177.
MGB Lazdijų aps. skyriaus viršininko Litvinovo spec. pranešimas LSSR saugumo ministrui Jefimovui apie agentūrinės bylos „Obriečionnyje“ eigą iki 1947-04-01; be datos, LYA,
f. K-41, ap. 1, b. 1221, l. 160.
Mūsų vertinimu, kontroversiškiausia kuopos operacija – kai buvo sušaudytas Būdviečio
apylinkės pirmininkas Antanas Aleksa 1948 m. liepos 3 d. už tai, kad jis neva išdavė
1948 m. vasario 7 d. pas jį užėjusius partizanus ir MGB apsuptyje 7 iš jų žuvo. Remiantis čekistų dokumentais, jie (saugumiečiai) jau senokai turėjo liudijimų, kad A. Aleksos sodyboje gali būti partizanų bunkeris, bet jo nesuėmė, žr. buvusio 4-osios kuopos
žvalgybininko V. Derenčiaus 1948-03-02 apklausos protokolą, LYA, f. K-1, ap. 58,
b. 36903/3, l. 70–71. Čekistų agento Vėjo žiniomis, Trampinių k. (Liubavo vlsč.) gyventoja Buckiuvienė ir Trakėnų k. (Kalvarijos vlsč.) gyventoja Krepavičienė pasakojo, kad
vėliau partizanai pripažino A. Aleksą apkaltinę ir sušaudę per klaidą, todėl, norėdami
kaltę išpirkti, būrio vado A. Rutkausko-Miškinio įsakymu Juodelių ir Būdviečių kaimuose
surinko pinigus ir ant A. Aleksos kapo pastatė paminklą, žr. einančio MGB Kalvarijos
sk. viršininko pareigas majoro Mitrochino ataskaitą LSSR valstybės saugumo ministrui
Kapralovui, LYA, f. K-41, ap. 1, b. 956, l. 102. Minėto agento liudijimu, paminklas tikrai
stovėjo, bet visa ši graži istorija, greičiausiai, mitas: nuosprendžio Aleksai vykdytojas
A. Rutkauskas-Miškinis per tardymą pasakojo, kad to paties kaimo gyventojas Grybauskas (vardas nenurodytas) jam pareiškė, jog apie partizanų išdavimą MGB Aleksa
jam (Grybauskui) papasakojo, kai abu važiavo vežimu į turgų, žr. LYA, f. K-1, ap. 58,
b. 25235/3, t. 1, l. 178.
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išlikusi visa partizanų surinkta medžiaga apie nuteistąjį. Pavyzdžiui,
Vytauto rinktinėje nuteistojo byloje esantys pranešimai, liudijantys
asmens nusikalstamą veiką, faktiškai yra kaltinamosios išvados, kurių
pagrįstumas dažnai lieka neaiškus. Bent jau šiame regione buvo daug
žemutinės valdžios grandies sovietinių pareigūnų, rėmusių partizaninį
judėjimą. Vėlesniais būrio gyvavimo metais jo vyrai kaip tik stengėsi
naujus bunkerius įrenginėti apylinkių pirmininkų ir sekretorių ūkiuose
– tik ne jų namuose, o laukuose.
Laikotarpis iki 1948 m. pradžios buvo bene ryškiausias kuopos
veiklos etapas, 1947 m. kovo 19 d. su visa Vytauto rinktine buvo surengta sėkminga pasala Šimulių kaime (Kalvarijos vlsč.). Vėliau būrio
įtaka regione žymiai susilpnėjo ir tolygiai menko, pirmiausiai dėl didelių gyvosios jėgos nuostolių. 1947 m. birželio 5 d. būrys pervadintas
į 43-iąją kuopą, joje liko apie 17 partizanų, 1949 balandžio mėnesį – į
Gedimino tėvūniją. Kita vertus, tie būrio likučiai dėl įgytos pogrindinio gyvenimo patirties ir nuolatinės gyventojų paramos išliko kovingi dar ilgai. Galima laikyti, kad būrio gyvavimo pabaiga – 1952 m.
gegužės 20 d., kai suimtas ilgametis ir paskutinis vadas Algimantas
Rutkauskas-Miškinis. Būdamas 25 m. amžiaus (pradėjo partizanauti
18 metų) jis 1952 m. rugsėjo 4 d. Vilniuje buvo nuteistas sušaudyti.
Šio netipiško būrio likimas iš esmės nesiskyrė nuo daugumos partizanų būrių: ryškiausias jo gyvenimo laikotarpis truko iki 1948 metų,
o vėliau priblėso. Dėl šios nedidelės statistikos mums ir peršasi mintis,
jog, išskyrus 1947 metus (tų metų statistiką labai pakeitė rugsėjo 9 d.
įvykis, kai Lenkijoje rusų pasieniečiams buvo perduoti lenkų suimti
beginkliai būrio partizanai), dažniau vyrai žūdavo, nei būdavo paimami gyvi.
Čekistų kova su 4-ąja kuopa
Be pasienio, kitokių reguliariosios kariuomenės dalinių nebuvo būrio veiklos teritorijoje. Po to, kai būrys buvo suformuotas
(1945 m. rudenį), arčiausiai jo buvęs priešas, be abejo, buvo pasieniečiai. Jų sudarytos 4-ajai kuopai skirtos bylos „Vragy“ Lietuvos archyvuose nepavyko aptikti, dėl to ne visai aišku, kiek svarbiu jie laikė šį
junginį ir kaip detaliai jų žvalgyba buvo susipažinusi su kuopos veikla. Susipažinti su pasieniečių požiūriu būtų įdomu pirmiausia dėl to,
kad jų sudaryti dokumentai mažiau ideologizuoti, jiems svarbiau buvo
sienos apsauga ir daug mažiau rūpėjo kiti sovietizacijos aspektai. Tai
padėtų ieškoti atsakymo į klausimą, kas šie 4-osios kuopos jaunuoliai
buvo: ar labiau „vedliai“ per sieną, ar nelabai ir skyrėsi nuo „tradici-
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nių“ kovai prieš naująją tvarką krašte pasišventusių partizanų. Kuopa,
be abejo, veikė abiem kryptimis, bet ankstyvuoju laikotarpiu pirmoji
lyg ir buvo daug svarbesnė, gal ir dėl to 1945 m. kitos čekistinės struktūros į kovą su šiuo būriu dar nebuvo stipriai įsitraukusios.
Lazdijų apskrities saugumiečiai būrį pirmą kartą identifikavo
1946 m. pavasarį (jis pirmą kartą paminėtas MGB Lazdijų aps. sk.
viršininko Medvedevo 1946 m. balandžio 5 d. pranešime LSSR MGB
komisarui Jefimovui; čekistų manymu, tuo metu jame buvo 50 partizanų61). Marijampolės saugumiečiai šiame ruože rimtesnes pajėgas
pradėjo telkti 1945 m. rugsėjo mėn., bet tuo metu svarbiausiu lietuvių partizaniniu junginiu pasienio zonoje laikė Novicko būrį (manė
jame esant 30–40 vyrų), o svarbiausiais jo atraminiais taškais – jau
už zonos esančius Didžiosios ir Mažosios Buktos miškus (realybėje
kapitonas V. Novickas-Perkūnas vadovavo visai Perkūno rinktinei ir
tai buvo daug didesnis, daug plačiau veikiantis junginys). Ožio būrys
jiems neužkliuvo, iki 1946 m. rudens jie jo nemini, galbūt todėl, kad
tuomet žymiai daugiau jiems rūpėjo į šiaurę nuo Marijampolės, t. y.
toli nuo pasienio, veikę partizanų būriai (pirmiausia, Geležinio Vilko
rinktinė) ir vis atnaujinamas Tauro apygardos štabas. Susidaro įspūdis, kad iki Kalvarijos apskrities ir atskiro šios apskrities MGB padalinio sukūrimo (1947–1948 m.) kovoje su 4-ąja kuopa Marijampolės ir
Lazdijų MGB pasieniečiams buvo tik pagalbininkai (pvz., 1947 m. po
kautynių Šimuliuose, pagal dokumentus, rastus pas žuvusį partizaną
J. Rašytinį-Šarvą, buvo suimti du Gulbiniškių kaimo gyventojai ir iš
karto perduoti pasieniečiams).
1945 m. būrys nuostolių praktiškai nepatyrė, 1946 m. jie buvo
sąlyginai nedideli (8 žuvusieji ir 4 suimtieji). Didelio lūžio laikotarpis
buvo 1947 m. ir 1948 m. pradžia. 1947 m. priešas jau gan tiksliai apibrėžė būrio veikimo teritoriją (anksčiau manė, kad jis veikia labiau į
rytus, t. y. daugiau Lazdijų apskrityje). 1946 m. praradimai buvo labiau atsitiktiniai (pasieniečiams „šukuojant“ tas vietas, kuriose pagal
agentų pranešimus buvo labiausiai tikėtina, kad pasirodys partizanai),
o vėlesnieji jau buvo KGB atliktos planingos analizės rezultatas (išskyrus būrio vado A. Valentos žūtį 1947 m. kovo 3 d. nuo saviškiu
laikyto ryšininko rankos).
1947 m. birželio 12 d. čekistams aptikus štabo bunkerį „Baltieji
rūmai“ ir Marijampolėje ištardžius A. Marcinonį-Balandį, jiems pirmą
kartą atsivėrė detalus vaizdas apie 4-osios kuopos veiklą Lenkijoje. Šią
61
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93

94

Rimantas Zagreckas

informaciją papildė iš A. Kellerio-Tigro išgautos žinios. Marijampolės MGB, 94-ojo PP 5-ajam skyriui, Lenkijos pusėje veikiančiai pulko
agentūrai ir Lenkijos pasienio kontržvalgybai apsikeitus duomenimis,
1947 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje buvo suimti visi 9 Lenkijoje gyvenę
4-osios kuopos nariai, tuo metu vadovaujami A. Pakruopio-Pelėdos
(pavaduotojas – G. Lastauskas-Garnys)62. Šią partizanų grupę tardė
94-ojo PP 5-asis skyrius63. Remiantis apklausų dokumentais, būrio veikla buvo pripažinta ypatingo pavojingumo, bet tai buvo daugiau SSRS
valdančiųjų baimės dėl bet kokio savo šalies gyventojų ir užsieniečių
bendravimo atspindys nei realiai užčiuoptos „ardomosios veiklos“ gijos: platesnių žinių apie informaciją, kuria keitėsi Lietuvos pasipriešinimo centrų vadovai ir emigrantai Vakaruose, iš 4-osios kuopos vyrų
tardytojai negavo. Eiliniai partizanai arba tokių žinių neturėjo, arba
per tardymus neprasitarė. Partizaninis judėjimas silpnėjo labiau dėl to,
kad ši grandis (t. y. 4-oji kuopa) Lenkijos pusėje buvo „išimta“ iš kovos ir nepakeista jokiu rezervu.
1947 metai kuopos istorijai buvo svarbūs tuo, kad prarasta ir
svarbių bunkerių – „Puščia“, „Paneriai“, „Ukraina“, „Jeruzalė“,
„Kremlius“. Kartu su slėptuvėmis būrys neteko ir juos prižiūrėjusių,
partizanų veiklai ypač palankių ryšininkų tinklo dalies. Taip pat čekistams pasisekė atrasti svarbų visos Vytauto rinktinės štabu tarnavusį
bunkerį: pagal suimto partizano Valaičio parodymus 1947 m. spalio
27 d. Kazio Ilgūno ūkio bulvių lauke iškastoje duobėje saugumiečiai
rado rinktinės štabo ir žvalgybos skyriaus dokumentus64. Pagal juos
(sulyginus štabo gautus žvalgybinius pranešimus ir iš visų Kalvarijos
stribų surinktus rašto pavyzdžius) buvo iššifruotas 4-ajai kuopai ir visai Vytauto rinktinei žvalgybinę informaciją rinkęs Kalvarijos stribų
būrio narys Vytautas Skroblas-Voverė. Pasinaudodami Vovere jie sugebėjo priartėti prie rinktinės žvalgybos viršininko Oželio, sužeisti jį, o
paskui per kameros agentą Šurą nustatyti jo gydymosi vietą.
1949 m. pradžioje Kalvarijos MGB perėmus iš Marijampolės
agentūrinę bylą „Zakardonniki“ (ją sudarė 17 formuliarinių bylų, 7
formuliarinės atskirų partizanų, jų ryšininkų ir rėmėjų bylos, 1 paren-
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Pasienio punkte pasirašytas suimtųjų perdavimo protokolas, LYA, f. K-1, ap. 58,
b. P-16617, t. 1, l. 3.
MGB Marijampolės sk. viršininko Počikovo pranešimas LSSR Valstybės saugumo ministrui Jefimovui, LYA, F. K-41, ap. 1, b. 1265, l. 74-74v.
Žr. įvykio vietos aktą: LYA, f. K-1, ap. 58, b. 36903/3, l. 106.
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giamoji agentūrinė 9 žmonių byla)65, jų ir pasieniečių kova su Ožio būriu tapo ypač intensyvi. Darbui su byla vadovavo MGB Kalvarijos sk.
viršininkas Šuvalovas. Vis dėlto, nepaisant nuolat atnaujinamų antipartizaninės kovos planų, plečiamo agentų ir informatorių tinklo, kasdien siunčiamų žvalgybinių grupių veiklos, kratų, partizanų labiausiai
lankomų apylinkių vienkiemiuose pastangos galutinai sunaikinti būrį
iš esmės buvo bergždžios. Kuopa labiau kentėjo nuo vos ne atsitiktinių
susidūrimų su pasieniečiais nei nuo planingos čekistų ir jų agentūrinio tinklo veiklos. Dėl pastarųjų veiksnių labiau retėjo svarbių būrio
ryšininkų ir rėmėjų tinklas. To priežastys galėtų būti dvi: 1) didžiausią dėmesį čekistai skyrė Buktos ir Sūsninkų miškų regionui (į rytus
nuo Kalvarijos; pvz., čia papildomai nukreipti į Marijampolę atvykę
SSRS MVD Vladimiro karininkų mokyklos kursantai66), o didžiausia
kuopos bunkerių koncentracija Jurgežerių apylinkėse (apie 3 km į
vakarus nuo Kalvarijos) liko mažiau stebima; 2) per visą būrio gyvavimo laiką į jį nepavyko įsiskverbti nei vienam vad. vidiniam agentui.
1948 m. sausio mėn. į būrio (tada jau 43-iosios kuopos) gretas čekistams pavyko infiltruoti agentą Čepuką (g. 1925 Marijampolėje, užverbuotas 1947 m. birželio 8 d.67), bet po kelių mėnesių žinios apie Čepuką iš MGB operatyvinių dokumentų dingo dėl neaiškių priežasčių68.
1948 m. sausio mėn. čekistų į 43-iąją kuopą atsiųstas agentas Jodinas
pasipasakojo vyrams ir buvo įtrauktas į kuopos sąrašus; Marijampolės
MGB tą patį mėnesį jau bandė rengti kompromitavimo operaciją (nenustatyto turinio) per Marijampolės gimnazijoje besimokantį jo brolį,
bet irgi nesėkmingai.
Kuopos dydį paskutiniaisiais partizaninio judėjimo metais apibrėžti labai sunku. Pirmiausia tai susiję su įvairiausių čekistinių su65
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Žr. MGB Marijampolės sk. viršininko Vlasovo 1949-03-03 ataskaitinį pranešimą LSSR
valstybės saugumo ministrui Gorlinskiui, LYA, f. K-41, ap. 1, b. 1277, l. 16, 18.
Žr. MVD Marijampolės aps. kovos su banditizmu skyriaus pavaduoto mjr. Ošurkovo
sudarytą Vladimiro mokyklos karininkų paskirstymo operatyvinėmis grupėmis planą,
LYA, f. K-41, ap. 1, b. 1263, l. 24–27.
43-iosios kuopos vidinio agento Čepuko charakteristika, LYA, f. K-41, ap. 1, b. 1276,
l. 187. [Galima versija, kad juo galėjo būti Vytauto rinktinės štabo ryšininkas Justinas
Butanavičius-Balinis, Gegužis, kurį Marijampolės MGB 1947 m. balandį suėmė, bandė
užverbuoti vidiniu agentu, bet šis, išėjęs į 43-iąją kuopą, ten ir pasiliko, o 1948 m. rugsėjo
16 d. žuvo bunkeryje Kampinių kaime, Kalvarijos vlsč., Alfonso Degučio sodyboje.
Žr. MGB Marijampolės sk. viršininko Vlasovo 1948-09-29 pranešimą LSSR valstybės saugumo ministrui Jefimovui, LYA , f. K-41, ap. 1, b. 1272, l. 53; R. Z. pastaba].
Dar apie vieną versiją dėl Čepuko asmenybės rašoma A. Rutkausko byloje esančioje
karinio dalinio Nr. 2147 pažymoje: Šleinių k., Kalvarijos vlsč. gyventojas Gediminas
Radzevičius, Juozo s., vykdydamas kariškių užduotį 1948 m. įstojo į Lietuvos nacionalistų
būrį ir partizanų buvo nubaustas mirtimi, žr. LYA, f. K-1, ap. 58, b. 25235/3, t. 5, l. 470-2.
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vestinių netikslumu. Pavyzdžiui, aukščiau minėta būrio netekčių
statistika, kuri paremta duomenimis apie konkrečių partizanų žūtis
ir suėmimą, niekaip nesutampa su saugumiečių ataskaita, kad per
1948–1949 metus kuopoje žuvo 19, suimta – 14 partizanų, 8 ryšininkai, 1 rezervinis partizanas, 19 rėmėjų69. Tai – eilinis pavyzdys, kad
antipartizaninis karas popieriuje buvo sėkmingesnis nei realybėje.
Iš to darytina išvada, kad mūsų žemiau pateikiama statistika yra
tik orientacinė, be to, apskaičiuojamas tik čekistų iššifruotas pogrindis. Vienaip ar kitaip pagal saugumiečių suvestines 1950 m. vasario
1 d. A. Rutkausko-Miškinio būryje (tada jis vadinosi Gedimino tėvūnija) buvo 16 (kitose ataskaitose rašoma, kad 20) partizanų. Būrys
turėjo 15 ryšininkų ir 24 rėmėjus. Neradome duomenų, kurie prieštarautų teiginiui, jog paskutiniuoju partizaninio karo laikotarpiu 43-ioji
kuopa liko didžiausias partizaninis junginys Kalvarijos apskrityje (kiti
du – Kęstučio rinkinės sudėtyje buvusi 71-oji kuopa ir Vytauto rinktinės 44-oji kuopa – atitinkamai turėjo 6 ir 9 partizanus70). Remiantis
A. Rutkausko-Miškinio apklausos protokolu, 1950–1951 m. žuvo visi
jam pavaldūs partizanai (kas mažai tikėtina) ir jis gavo naują būrį –
Ąžuolo tėvūniją71.
Čekistinis agentūrinis tinklas
Vienas svarbiausių antipartizaninės kovos veiksnių – rinkti žinias
apie partizanus. Daugiausiai tokios medžiagos SSRS saugumas gaudavo dviem būdais: iš savo agentūrinio tinklo ir tardant suimtuosius.
Kiekviena prieš 4-ąją kuopą kovojusi žinyba (NKVD / MGB Marijampolės, Lazdijų, Kalvarijos skyriai, 94-asis pasienio pulkas) turėjo savo
atskirą agentūrinį tinklą. Jų apskaita ir analizė komplikuota tiek dėl
jau minėto šaltinių nepatikimumo, tiek dėl didelės „kadrų kaitos“ kiekviename agentūriniame tinkle: dėl netinkamumo darbui iš jo kartais
buvo pašalinama iki 100 asmenų (iš 300–400 agentų ir informatorių
– siekta, kad tiek žmonių būtų pavaldūs kiekvienos apskrities NKVD
/ MGB) po agentūrinio darbo patikrinimo. Kuo 4-osios kuopos gretos labiau retėjo, tuo kovoje su likusiaisiais svarbesne saugumiečiams
tapo agentūra. Jei tikėtume formalia, kanceliarine informacija, Vytauto rinktinės 4-ąją kuopą įvairiais laikotarpiais sekė apie 40 NKVD /
Revizinės grupės 1949 m. birželio mėn. (be tikslesnės datos) parengta pažyma LSSR
valstybės saugumo ministrui Kapralovui apie MGB Kalvarijos aps. skyriaus darbą, LYA,
f. K-41, ap. 1, b. 956, l. 39.
70
Ten pat, l. 31.
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A. Rutkausko 1952-06-17 apklausos protokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 25235/3, t. 1, l. 115.
69

TAURO APYGARDOS VYTAUTO RINKTINĖS 4-OJI KUOPA

MGB agentų ir informatorių, taip pat pasieniečių ir geležinkelininkų
agentūriniai tinklai, apie kurių dydį neaptikome net orientacinių skaičių. Ne visų jų veikla buvo reikšminga. 1949–1950 m. aktyviau būrį
persekiojo 4 agentai (Juodinis, Vėjas, Udras ir Medis) ir 5 informatoriai (Sakalas, Štreimikas, Julijus, Samarinas ir Maidanas72). Išretėjusių
partizanų aktyvumas smuko, atitinkamai reagavo ir agentūra. Jau apsnūdusius Kalvarijos čekistus retkarčiais „pažadindavo“ iš Vilniaus
atsiunčiami inspektoriai.
Tuo metu vienas iš svarbiausių Vytauto rinktinės tikslų buvo
kovoti, kad kaimai nebūtų pertvarkyti į kolūkines organizacijas, bet
ši kova daugiau buvo tik simbolinė. Nepaisant nuolatinio partizanų
kilnojimosi, jų pėdsakais sekantys čekistai jau daug lengviau užsiverbuodavo naujų pagalbininkų įvairiuose kaimuose. 1952 m. būryje likusius 6 partizanus (iš buvusios 4-osios kuopos čia buvo likę tik J. Šupšinskas-Krienas ir vadas A. Rutkauskas-Miškinis) labiausiai padėjo
susekti buvusi jų ryšininkė iš Šimulių kaimo (agentė Upelis), agentas
Ūkininkas ir 1949 m. lapkričio mėn. užverbuotas buvęs partizanų ryšininkas, Kreivosios k., Kalvarijos vlsč. gyventojas, gavęs slapyvardį
Prožektas.
Šią trumpą kuopos istoriją reikėtų laikyti tik apžvalgine. Tarp
daugybės likusių neaptartų klausimų – būrio rezervistai; remiantis
KGB dokumentais, tokių būta73.

RIMANTAS ZAGRECKAS (g. 1960 m.) Vilniaus universiteto Istorijos fakultete įgijo istorijos ir socialinių mokslų mokytojo diplomą (magistras). Dirbo
Kaune, Lietuvos žemės ūkio akademijos (dab. Lietuvos žemės ūkio universitetas) Istorijos katedroje, Politologijos katedroje, Vilniaus universiteto Mokslinės
bibliotekos rankraščių skyriuje. Nuo 1996 m. Mokslo ir enciklopedijų leidybos
centro Istorijos ir socialinių mokslų redakcijos vyresnysis mokslinis redaktorius, atsakingas už istorijos, sociologijos ir politologijos tekstų parengimą „Visuotinei lietuvių enciklopedijai“.
Nuo 2015 m. dirba Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro
Istorinių tyrimų programų skyriuje. Pastaraisiais metais tyrinėja Holokausto
įvykius 1941 m. Lietuvos kaime ir pokario pasipriešinimą Lietuvoje.
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Kalvarijos valsčiuje 1949 m. veikiančių karinių operatyvinių grupių sąrašas, LYA, f. K-41,
ap. 1, b. 958, l. 6.
Žr. 2N valdybos 2 sk. vyr. operatyvinio įgaliotinio leitenanto Knutovo raportą LSSR MGB
2N valdybos 2 skyriaus viršininkui Figurinui, LYA, f. K-41, ap. 1, b. 959, l. 94.
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ALOVĖS ŠVČ. TREJYBĖS BAŽNYČIA
IR PARAPIJA		
Trumpai apie Alovės miestelį
Alovės miestelis yra Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje,
gražiai išsisklaidęs ant kelių kalvų netoli pagrindinio kelio, jungiančio
Lietuvos sostinę Vilnių su Lenkija. Nors iki Alovės nuo kelio tėra apie
du kilometrai, pravažiuojant pro šalį, gyvenvietė lieka nelabai pastebima. Galbūt todėl, kad labai arti Alytus, tik devyni kilometrai, o gal
todėl, kad nauju tiesiu keliu smagu važiuoti.
Netoli Alovės miestelio yra Alovės ežeras (76 ha ploto), iš jo išteka 7,9 kilometrų ilgio Alovėlės upelis, nešantis savo vandenis į Nemuną. Už kelių kilometrų nuo kelio atsišakojimo į Alovę, važiuojant
Alytaus kryptimi, yra Kaniūkų sankryža, iš kurios vienas kelias veda
į Druskininkus, toliau – Baltarusija, kitas – į Kauną pro Punią, Jiezną,
Rumšiškes, toliau autostrada į Klaipėdą.
Nedidelis Alovės miestelis-bažnytkaimis turi labai didelę ir gilią
praeitį, kartu ir savo istoriją. Iš archeologinių radinių sprendžiama,
kad žmonės šioje vietovėje gyveno prieš du tūkstančius metų. Alovės vietovardis rašytiniuose šaltiniuose minimas jau XV amžiuje. XV
amžiaus pradžioje čia stovėjo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto
pilis ir dvaras.
Kunigas Nikodemas Švogžlys (Milžinas) Alovės aprašymuose
rašo: Taigi, ant balto žirgo su savo vyrais Vytautas atjodavo Alovėn
ir čia paviešėdavo.
1795–1863 metais Alovė buvo stambus valsčius, kuris jungė Alovės, Daugų bei Nemunaičio vietoves ir net Alytaus miestą. Šį platų
valsčių buvo sudariusi Rusijos carienė Jekaterina II.
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Iš Alovės kilęs Lietuvos didikas Marcijonas Aleksandras Oginskis
(1632–1690), nuo 1684 metų – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
kancleris, nuo 1670 metų – Trakų vaivada. Pažymėtina tai, kad žymus
didikas buvo stačiatikis, o vėliau priėmė katalikybę.
Nėra vieningos nuomonės dėl Alovės vietovardžio kilmės. Manoma, kad pirmiausia Alovės vardą gavo ežeras, vėliau iš jo ištekantis
upelis pavadintas Alovėle, o besikurianti prie ežero ir upelio gyvenvietė irgi tapo Alove.
Yra kelios legendos: pagal vieną iš jų galbūt vietovardis kilęs iš
čia gyvenusių kunigaikščių pavardės, pagal kitą – gal žemės kloduose
čia buvę alavo. Tačiau istorijos šaltiniuose nerandama šiose vietovėse
XIV amžiuje kunigaikščių nei Alovskio, nei Olovskio pavarde, o alavo
irgi niekas nerado.
Tačiau 1742 m. bažnyčios vizitacijoje Alovėje būta 17 bajorų šeimų, tarp jų Piotras, Vladislovas, Martynas ir Simonas Olavskiai.
O gal ta pavardė likusi iš ankstesnių amžių? Juk galima pagalvoti
ir taip.
Keičiantis amžiams, keitėsi ir gyvenvietės pavadinimas: 1692 m.
inventorių aktuose buvo rašoma Holawa, 1806 m. žemėlapyje – Olawa,
1843 m. taip pat žemėlapyje – Olava, 1864–1914 m. – Aleksandrovsk,
1911 m. ir 1917 m. žemėlapiuose rašoma Alavė, 1920 m. žemėlapyje ir
1923 m. vardyne jau vadinama Alove.
Alovės miestelis turi savo seniūniją, mokyklą (dabar Daugų Vlado Mirono gimnazijos skyrius), kultūros namus, medicinos punktą ir
bažnyčią.
Alovės Švč. Trejybės bažnyčios istorija
Nuo kalvos, ant kurios įsikūrusi Alovės Švč. Trejybės bažnyčia,
atsiveria didinga erdvė: tarsi prisiglaudęs prie kalvos miestelis ir toliau
plytintys apylinkių laukai. Bažnyčia stovi Alovėlės upelio dešiniajame
krante. Alovės parapija priklauso Kaišiadorių vyskupijai, Alytaus dekanatui. Bažnyčia yra sena, turinti, kaip ir pati Alovė, savo įdomią ir
gilią istoriją.
Kunigo J. Kurčevskio teigimu, bažnyčia Alovėje jau buvo 1697
metais, tačiau XVIII amžiaus vizitacijų aktuose to neminima.
1797 metais Alovėje buvo statoma koplyčia, o 1802-aisiais dvarininko Jokūbo-Kęstučio Gedimino lėšomis pastatyta medinė bažnyčia.
Dvarponių Gediminų giminė Alovės dvarą valdė iki 1940 metų.
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Alovės Švč. Trejybės bažnyčia

1866 metais bažnyčia buvo remontuota, sudėti nauji langai. Aloviškiai ir Alovės apylinkių tikintieji prašė caro valdžios leisti pasistatyti mūrinę bažnyčią, tačiau valdžia leido tik remontuoti senąją ir 1889
metais medinė Alovės bažnytėlė buvo suremontuota. 1907-aisiais laukų akmenų tvora apmūrytas šventorius. Ši tvora bažnyčią, šventorių
ir senas kapinaites juosia iki šiolei.
Po 1863–1864 metų sukilimo Alovės krašte gyvenantys šlėktos
pradėjo Alovę smarkiai lenkinti. Tai pirmiausia pasireiškė bažnyčioje: pamokslai buvo sakomi lenkų kalba, lenkiškai buvo giedamos ir
giesmės. Nuo 1901 metų, Alovėje pradėjus klebonauti kunigui Rapolui
Jukniui, Vilniaus vyskupu esant baronui Ropui, pradėta giedoti giesmes ir pamokslus sakyti lietuviškai. Vietinei lenkų diduomenei, miestelėnams ir bajorams, tai labai nepatiko. Tarp lietuviškai ir lenkiškai
besimeldžiančių žmonių kilo konfliktai.
Į Alovę atsiųsta komisija konfliktams tirti nustatė, kad du trečdaliai apylinkių gyventojų kalba lietuviškai. Nuo tada du šventadienius
pamokslai buvo sakomi ir giedama lietuviškai, o trečiąjį – lenkiškai.
Tokia tvarka lenkiškai kalbančių tikinčiųjų netenkino ir jie, nekreipdami dėmesio į kunigo įspėjimus, pradėjo lietuvių dienomis pamaldų metu triukšmauti, giedoti lenkiškai, netgi puldavo mušti lietuvių
choristų. Kunigas Rapolas Juknys apskundė triukšmadarius teismui.
1908-06-25 Varėnoje buvo nagrinėta byla dėl to, kad 1907-11-25
lenkai bažnyčioje riksmu nutraukė lietuviškas pamaldas. Keturi triukš-
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madariai buvo nubausti atsėdėti po šešias paras arešto. Taip baigėsi
anuomet visoje Vilniaus vyskupijoje garsi teisminė byla, vadinama
„Alovės byla“ – „Sprawa Oławska“. Garsi tuo, kad kunigas kreipėsi į
pasaulietinį teismą...
Po šios bylos lenkų laikraščiai labai puolė Alovės kleboną kunigą
Rapolą Juknį ir jis gana greitai buvo iš Alovės perkeltas į kitą parapiją.
Alovės bažnyčios archyvas
Alytaus apskrities archyve duomenų apie Alovės bažnyčią yra
labai mažai – dokumentų iš laikotarpio iki 1941–1945 metų karo nelikę
visiškai jokių, o po karo, jau esant rusų okupacijai, bažnytinių dokumentų archyvai nekaupė ir nesaugojo.
Lietuvos valstybės istorijos archyve yra keletas dokumentų, datuotų 1852, 1857, 1861, 1862, 1867 m., kuriuose minima Alovė. Išlikę
dokumentai rašyti rusų arba lenkų kalba, jais aukščiausi Lietuvos bažnyčių hierarchai sprendė klausimą dėl žemės priskyrimo Alovės bažnyčiai. Ne visi išlikę dokumentai yra įskaitomi, tačiau apie ką kalbama
rašte, suprasti galima.
Yra išlikęs raportas, rašytas labai gražiu ir įskaitomu braižu. Juo
Nemunaičio valdytojas prašo Vilniaus vyskupijos leidimo pasikviesti į
Nemunaitį trijų dienų atlaidams aplinkinių bažnyčių klebonus, tarp jų
ir Alovės bažnyčios kleboną kunigą Šarkauską.
Daugiausia informacijos yra Alovės bažnyčios archyve, saugomame dabartinio Alovės klebono Stanislovo Stankevičiaus. Yra išsaugotos kai kurios metrikų knygos, bet tik nuo 1923 metų.
Yra trys, 1927, 1932 ir 1937 metų, bažnyčios turto inventorizacijų
aktai. Turto inventorizacijos buvo atliekamos, inventorizacijos aktai
surašomi ir pateikiami vyskupui jo vizitų metu. 1927 metais inventoriaus sąrašą sudarė ir vyskupui pateikė kunigas Napoleonas Sabaliauskas, 1932 ir 1937 metais – kunigas Tadas Akstinas.
Vienas aktas yra kunigo Tado Akstino rašytas ranka gražiu, lengvai įskaitomu braižu, kiti du spausdinti rašomąja mašinėle.
Įdomu tai, kad aktuose kunigas rašosi Tadas Akscinas, o prelato
Stanislovo Kiškio knygoje „Kristaus pašauktieji“ rašoma apie kunigą
Tadą Akstiną. Labai tikėtina, kad knygoje pavardė yra teisinga, o aktuose – sudzūkinta.
Kiekvienas aktas prasideda bažnyčios aprašymu. Labai norisi tokį
aprašymą pateikti, kad galima būtų palyginti, ar daug ir kuo pasikeitė
bažnyčia iki šio laiko. Pažymėtina, kad kažką keisti nelabai ir galima,
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nes visas bažnyčios kompleksas – bažnyčia, varpinė, lauko akmenų
mūro tvora su visais vartais ir varteliais – yra įregistruotas Lietuvos
kultūros vertybių paveldo registre.
Aprašymas pateikiamas, nekeičiant rašymo tvarkos ir stiliaus,
toks, koks jis buvo 1932 m. kunigo T. Akstino surašytas inventorizacijos akte.
1802 metais Alovės dvare pastatė medinę bažnytėlę savo lėšomis a. a. Lietuvos kunigaikštis Jokūbas-Kęstutis Gediminas. Trakų
dekanas pašventė ir Švenčiausios Trejybės vardą davė. Alovės bažnytėlė 16 metrų ilgio, 8,5 m. pločio ir 5,5 m. aukščio. 1892 metais visa
bažnytėlė buvo atnaujinta parapijiečių ir kunigo klebono Pakalnio
aukomis. Akmeniniai aukšti bažnyčios pamatai. Iš vidaus ir oro gerai
lentomis apkalta ir nudažyta. Langų bažnyčioje šeši ir zakristijoje
trys. Du langai aptaisyti geležinėmis grotelėmis. Bažnyčioje ąžuolinės grindys, o zakristijoje eglinės. Vienos bažnyčios durys dvipusės
ir penkios vienpusės.
Frontas laikosi ant keturių stulpų; viršuje geležinis kryžius, o
kitame gale bokštelyje varpelis. Bažnyčios viduje 8 stulpai suskirsto
bažnyčią į tris dalis. Chorai remiasi ant dviejų ąžuolinių stulpų. Ant
chorų yra 4 balsais vargonai. Dešinėje šventoriaus pusėje pastatyta
iš 4 stulpų varpinyčia, apmušta lentomis ir uždengta gontų stogu.
Bažnyčios šventorius ir kapinynas apmūrytas mūrine tvora, kurios
didesnė dalis 1927 metais apmušta iš abiejų pusių ir apdengta cementu. Prieš bažnyčią yra dvipusiai geležiniai vartai; be šių dar yra treji
geležiniai vienpusiai varteliai. Prie senų parapijos kapų pridėta 1925
m. 0,5 ha žemės Alovės dvarą dalinant; jie iš trijų nuo lauko pusių apkasti grioviais ir aptverti spygliuota viela. Šventoms mišioms laikyti
yra trys altoriai: Didysis altorius turi dvejus lentų laiptus; altoriuje
yra Šv. Trejybės paveikslas. Ant altoriaus medinė cimborija. Antrame altoriuje Šv. Panos Marijos Škaplierinės paveikslas ir viršuje Šv.
Panos Marijos Aušros Vartų paveikslas. Trečiasis altorius Šv. Mykolo
Archangelo, jo viršuje Šv. Pranciškaus Serapiječio paveikslas. Visi
trys altoriai iš medžio, vienodos struktūros. Prieš groteles, skiriančias presbiteriją nuo bažnyčios navos, evangelijos pusėje yra medinė
sakykla. Du nauji portatiliai su relikvijomis, kiti netinka vartojimui.
Mūriniam bažnyčios rūsy ilsisi a. a. fundatoriai.
Kiekviename inventorizacijos akte yra išvardijamos iškilmingos
parapijos šventės – atlaidai. Be pamaldų tvarkos aprašymo, bažnytinių
rūbų ir viso kito inventoriaus sąrašų, randame tokį įrašą:
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104 kg. varpas su geležine ašimi, pakaba ir kūjeliu įgytas
1927 m. už 1867 Lt. ir trys varpai laike didžiojo karo išgabenti Rusijon. Vienas iš jų 86 kg. svorio yra Latvarove (Lentvaryje).
1932 metų inventorizacijos akte, skyriuje, kuriame išvardijami
paauksuoti ir pasidabruoti daiktai, yra įrašas:
1.Graži pasidabruota ir paauksuota monstrancija. (1931 m. iš 3
į 4 d. gegužės tapo išvogta iš Altoriaus, o jos vieton nupirkta dabar
kita).
Surašytos turėtos bažnytinės knygos: tai – įvairūs mišiolai, evangelija, giesmynėlis, adoracijų knygelė ir metrikų knygos. Belieka apgailestauti, kad neišliko metrikų knygos. Pagal jas galima būtų žinoti
visų nuo pat 1802 metų Alovėje kunigavusių kunigų pavardes, nes metrikų knygos dar 1937 metais bažnyčios archyve buvo tokios: krikšto
metrikų knygos (buvo šešiolika knygų, nuo 1802 iki 1932 metų, nepraleidžiant nė vienų metų); mirusiųjų metrikų knygos (buvo aštuonios knygos su keliais tarpais – nebuvo nuo 1826 iki 1842 metų ir nuo
1873 iki 1888 metų); jungtuvių metrikų knygos (buvo šešios – taip pat
ne visos); jungtuvių protokolų knygos (penkios); visokių raštų, dokumentų sąsiuviniai (šeši).
Gilinantis į Alovės bažnyčios istoriją, netekti šių dokumentų yra didelis praradimas. Išlikusiuose inventorizacijos aktuose yra inventoriaus
perdavimo, keičiantis bažnyčioje kunigams, aktų sąrašas. Pagal tą sąrašą matome, kokie kunigai kuriais metais kunigavo Alovėje.
Sąrašas yra toks:

Visus tris kartus (1927, 1932 ir 1937 metais) parapiją vizitavo
ir inventorizacijos aktus patvirtino Kaišiadorių vyskupijos vyskupas
Juozapas Kukta.
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Labai įdomiai ir smulkiai aprašyti bažnyčiai priklausantys trobesiai. Inventorizacijos aktai užbaigiami, įrašant parapijos gyventojų
skaičių ir pasirašant vizitavusiems asmenims.

Grupė kunigų su Jo Ekscelencija vyskupu Juozapu Kukta (centre), fotografuota
apie 1940 metus (nuotrauką išsaugojo Marija Sabonienė)
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Alovės Švč. Trejybės bažnyčios kunigai
Tiksliai atsekti Alovės bažnyčioje nuo pat bažnyčios pastatymo
ir įšventinimo dirbusių kunigų seką yra labai sunku ir, ko gero, neįmanoma.
Lietuvos valstybės istorijos archyve pavyko rasti
žmonių, susietų su Alovės
bažnyčia, pavardžių sąrašą. Sąrašo pradžios data sutampa su Alovės bažnyčios
įšventinimo data – 1802 metais. Jokio kito paaiškinančio
dokumento prie šio sąrašo
nebuvo. Susidaro įspūdis (ir
archyvo darbuotojų nuomonė tokia), kad tai yra sąrašas
kunigų, dirbusių Alovės bažnyčioje nuo jos pastatymo.
Paskutinis įrašas padarytas
1837 metais.
Versti sąrašą iš lenkų
kalbos į lietuvių kalbą buvo
nedrąsu, bijant neteisingai
parašyti pavardes, kadangi
raštas yra sunkokai įskaitomas.
Pateikiama to dokumento kopija:
Alovės Švč. Trejybės bažnyčioje ir parapijoje dirbusių kunigų sąrašas pagal bažnyčios inventoriaus perdavimo aktus yra toks: kun.
Velavičius (Alovėje dirbo 1856–1867 m.), kun. Kazimieras Krupavičius (Alovėje dirbo 1867–1877 m.), kun. Viktoras Jakūbauskas (Alovėje dirbo 1877–1883 m.), kun. Apolinaras Beinoravičius
(Alovėje dirbo 1883–1885 m.), kun. Silvestras Vaitkevičius (Alovėje
dirbo 1885–1892 m.), kun. Juozapas Deksnys (Alovėje dirbo 1892–
1895 m.). Kun. Juozapas Deksnys gimė 1857 metais, klebonavo Alovėje ir Dubingiuose. Mirė 1913 metais, palaidotas Dubingiuose. Kun.
Jurgis Zubrickas Alovėje dirbo 1895–1901 m.
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Kun. Rapolas Juknys
Kunigas Rapolas Juknys gimė Lyduokių parapijos Juknėnų kaime. Mokėsi Ukmergėje, Vilniaus kunigų seminarijoje, ir 1899-07-04
tapo kunigu.
Jo darbo vietos: 1900–1901 m. – Tšciano vikaras (Balstogės apskritis), 1901–1909 m. – Alovės klebonas, 1909–1919 m. – Kliuščionių
(Švenčionių apskritis) klebonas, 1919–1937 m. – Gelvonų klebonas ir
Širvintų dekanas, 1937–1959 m. – Kietaviškių klebonas.
1937 m. pakeltas Kapitulos kanauninku ir vyskupo T. Matulionio
pakeltas prelatu.
Buvo lietuvybės šalininkas, Alovėje pasireiškė kaip kovotojas su
Alovės krašto lenkinimu. Mirė nuo sunkios ligos, sulaukęs 85 metų ir
iškunigavęs 60 metų. Palaidotas Kietaviškių šventoriuje.
Kun. Kajetonas Čepanas
Kunigas Kajetonas Čepanas gimė Švenčionių apskrities Kaltanėnų parapijoje, Kretonių kaime, stiprių ūkininkų šeimoje. 1896 metais
įstojo į Vilniaus kunigų seminariją ir 1900 metais tapo kunigu.
Baigęs seminariją kunigas Kajetonas Čepanas 1900–1901 m.
vikaravo Ikaznės parapijoje, 1901–1904 m. – Žaslių vikaras, 1904–
1909 m. – Daniuševo parapijos klebonas.
1909–1910 m. buvo Alovės klebonas. Jam teko raminti kunkuliuojančias emocijas po kunigo Rapolo Juknio laikais garsios bylos,
laimėtos prieš lenkų ponus.
1910–1922 m. – Kietaviškių parapijos klebonas. Atvykęs į Kietaviškes, tęsė mūrinės bažnyčios statybą. 1915 m. vokiečiai kėsinosi joje
įrengti savo sandėlius. Klebonas surizikavo – per porą naktų išardė
senąją ir pradėjo pamaldas naujoje bažnyčioje, tuo išgelbėdamas bažnyčios pastatą. Kunigas Kajetonas Čepanas buvo didelis lietuvybės
šalininkas. Parapijoje jis steigė mokyklas, platino spaudą.
Mirė 1922 metais Kietaviškėse, palaidotas Kietaviškių bažnyčios
šventoriuje.
Kun. Vincentas Valavičius
Kunigas Vincentas Valavičius kilęs iš senųjų bajorų giminės, išlaikiusios lietuvybę. Kunigu tapo baigęs Vilniaus kunigų seminariją.
Alovėje klebonavo 1910–1912 m. Paskutinė kunigystės vieta buvo
Palomenė, 1922–1939 m.
Mirė 1939 metais, palaidotas Palomenės bažnyčios šventoriuje.
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Kun. Placidas Šarkauskas,
lietuvininkas, knygnešys, gimęs 1871 metais. Alovės klebonas
1912–1919 m. Placidas Šarkauskas mirė 1919 metais Alovėje. Palaidotas Alovės bažnyčios šventoriuje.
Labai gražiai ir šiltai apie kunigą Placidą Šarkauską savo surinktoje medžiagoje apie Alovę rašė kunigas Nikodemas Švogžlys-Milžinas. Netgi savo rašinį dedikavo kunigui P. Šarkauskui.
Kopija dedikacijos, rašytos kun. N. Švogžlio.

Kun. Vladas Kvietenis, Alovėje 1919 m.
Kunigas Vladas Kvietenis Alovėje perėmė klebono pareigas mirus kunigui Placidui Šarkauskui. Alovės parapijoje klebonavęs pusę
metų, žuvo šventoriuje pjaunant beržą.
Kun. Bernardas Sužiedėlis
Kunigas Bernardas Sužiedėlis gimė 1888 metais Dzūkijoje, Kalesninkų parapijoje. Mokėsi Suvalkuose, 1906 metais įstojo į Vilniaus kunigų seminariją. Po to dar dvejus metus mokėsi Peterburgo dvasinėje
akademijoje.
Jo darbovietės: 1913–1914 m. laikinai – Butrimonių vikaras,
1914–1915 m. – Onuškio vikaras, 1915–1917 m. – Marcinkonių vikaras, 1917 m. – laikinas Čiobiškio klebonas, 1917–1922 m. – Alovės klebonas, 1922–1926 m. – Širvintų klebonas ir dekanas; nuo 1928
metų Kapitulos prelatas; 1946–1949 m. – vyskupijos valdytojas. 1949–
1955 m. jam teko būti Sibiro lageriuose, 1955–1967 m. – Žiežmarių
altaristas.
Mirė 1967-04-11 Žiežmariuose.
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Kun. Napoleonas Sabaliauskas
Kunigas Napoleonas Sabaliauskas gimė Panevėžio krašte 1873
metais. Mokėsi Mintaujoje, vėliau – Vilniaus kunigų seminarijoje. Į
kunigus įšventintas 1896 metais.
1912–1924 m. kunigas N. Sabaliauskas klebonavo Stakliškėse,
prieš tai šešiolika metų dirbo Baltarusijoje. 1924–1928 m. klebonas
Alovėje, trumpai – Aukštadvaryje ir 1929–1938 m. klebonavo Dauguose.
Mirė 1953-01-20 Žiežmariuose, būdamas Žiežmarių rezidentu ir
turėdamas garbės kanauninko titulą, kurį jam suteikė vyskupas T. Matulionis.
Palaidotas Žiežmarių bažnyčios šventoriuje.
Kun. Simonas Bistrajis
Kunigas Simonas Bistrajis gimė 1874 metais Musninkų parapijoje, Kaimynėlių kaime. Mokėsi Ukmergėje ir Vilniaus kunigų seminarijoje.
Į kunigus įšventintas 1903 m.
Didelę savo gyvenimo dalį kunigas S. Bistrajis gyveno Amerikoje.
Alovės bažnyčioje dirbo tik pusę metų, 1928 m. Mirė 1937 metais,
palaidotas Bagaslaviškio bažnyčios šventoriuje.
Kun. Tadas Akstinas
Tadas Akstinas gimė Merkinės parapijoje, Randamonių kaime.
Baigęs Vilniaus kunigų seminariją ir įšventintas kunigu, T. Akstinas
primicijas laikė gimtosios parapijos bažnyčioje Merkinėje.

Kunigas Tadas Akstinas su aloviškiais
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Alovės parapijos tikintieji su kunigu Tadu Akstinu. Fotografuota apie 1940 m.

Kunigo Tado Akstino darbo vietos:
1913–1916 m. – Žiežmarių vikaras; 1916–1918 m. – Valkininkų
vikaras; 1918–1929 m. – Birštono klebonas; 1929–1942 m. – Alovės
klebonas; 1942–1962 m. – Punios, Kietaviškių, Jiezno, Birštono ir Nemaniūnų altaristas; 1964–1971 m. – Vilūnų klebonas; 1971–1972 m.
– Giedraičių altaristas, 1972 m. – vėl Vilūnų klebonas; 1972–1975 m.
– Jiezno altaristas. Kunigas Tadas Akstinas buvo uolus, maldingas ir
malonus žmonėms. Mirė 1975 m., palaidotas Jiezno kapinėse.
Kun. Antanas Sležauskas
Antanas Sležauskas gimė 1909-01-01, mokėsi Giedraičių progimnazijoje ir Kauno kunigų seminarijoje. Įšventintas kunigu 1934-05-26
Kauno katedroje.
Jo kunigiško darbo vietos: 1934 m. – Stakliškių vikaras,
1935 m. – Gelvonų vikaras, 1939 m. – Čiobiškio klebonas, 1942–1952 m.
– Alovės klebonas, 1952 m. – Šešuoliuose, 1954 m. – Nemaniūnuose,
1966 m. – Stakliškėse altaristas, 1967 m. – Žilinų klebonas.
Kunigas Antanas Sležauskas mirė 1980-10-20. Palaidotas Giedraičių kapinėse.
Kun. Aleksandras Alkovikas
Aleksandras Alkovikas gimė Žaslių parapijoje, Pustakiemio kaime. Jo tėvai persikėlė gyventi į Kasčiukiškių kaimą, todėl Aleksandrui
teko lankyti dviejų kaimų, Žebertonių ir Gabriliavos, pradžios mokyklas. Mokėsi Kaišiadorių gimnazijoje ir Kauno kunigų seminarijoje.
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1945 m. vyskupas K. Paltarokas įšventino jį kunigu.
Klebonavo Kernavėje, vėliau – Kuktiškėse, Šešuoliuose, 1952–
1967 m. – Alovėje, Pivašiūnuose ir Kalviuose.
Visur parapijiečių buvo mylimas, nes pasižymėjo paprastumu,
sugebėjo parodyti kunigišką širdį.
Mirė nuo sunkios ligos 1984-03-17. Palaidotas gimtinėje – Žaslių
bažnyčios šventoriuje.
Kun. Ignas Kavaliauskas
Kun. Ignas Kavaliauskas gimė 1929 metais Želvoje, Ukmergės
rajone. 1950 m. baigė Želvos gimnaziją. Mokėsi Kauno kunigų seminarijoje. 1954 metais buvo įšventintas į kunigus, primicijas laikė
Onuškyje.
Pirmiausia teko dirbti Molėtuose vikaru. Po trejų vikaravimo
metų buvo paskirtas klebonu į Pusnės parapiją Molėtų rajone, po to,
1967–1976 m., dirbo klebonu Alovės parapijoje. Iš Alovės teko išsikelti klebonauti į Punią, kur laukė dideli jau pradėti remonto darbai.
Onuškio parapijoje klebonu išbuvo dvidešimt aštuonerius metus.
2004 metais buvo iškilmingai paminėtas kunigo Igno Kavaliausko
penkiasdešimties kunigavimo metų jubiliejus.
Aloviškius kunigas prisimena su meile už jų gerumą ir nuoširdumą.

Kunigas Ignas Kavaliauskas su aloviškiais.
Nuotrauka iš asmeninio kunigo albumo, fotografuota apie 1970 metus
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Kunigas Stanislovas Stankevičius
Alovėje nuo 1976 metų
Stanislovas Stankevičius gimė 1934-05-12 Rokiškio mieste.
Krikštytas Rokiškio bažnyčioje.
Mokėsi taip pat Rokiškyje. Baigęs vidurinę mokyklą, tarnavo kariuomenėje, vėliau metus dirbo fabrike ir, įsitikinęs savo pašaukimu
tarnauti Dievui, įstojo mokytis į Tarpdieciezinę Kauno kunigų seminariją. Po penkerių metų, 1963 m. balandžio 10 d., buvo įšventintas
kunigu.
Primicijas šventė gimtajame Rokiškyje, Šv. Mato bažnyčioje,
1963-06-02.
Kunigystės darbas prasidėjo vikaro pareigomis Pivašiūnų parapijoje. Po pusės metų jaunas kunigas jau buvo paskirtas Ukmergės rajono Krikštėnų parapijos klebonu. Šešerius metus klebonavusį Krikštėnuose, 1969 m. Stanislovą Stankevičių paskyrė klebonu į Punios
parapiją, iš kur 1976 m. pavasarį atvyko klebonauti į Alovę. Nuo 1985
metų, be Alovės, jam buvo paskirta ir Ryliškių parapija.
Ryliškėse teko bažnyčios statybos rūpesčiai, kadangi medinė Ryliškių bažnyčia sudegė.
Nuo vieno krašto iki kito per abi klebono Stanislovo Stankevičiaus parapijas yra trisdešimt kilometrų. Myli klebonas abi bažnytėles.
Alovės bažnyčioje, apsuptoje šventoriuje augančių šimtamečių me-

2000-ųjų metų Krikščionybės jubiliejaus proga Alovės parapijos tikintieji su
bažnyčios klebonu Stanislovu Stankevičiumi prie savo bažnyčios
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džių, dažnai pamaldų metu viduje skraido paukšteliai, per tylos pertraukėles girdėti jų čiulbesys. Ryliškėse, miškingame Dzūkijos krašte,
pavasariais per pamaldas galima išgirsti ir gegutę kukuojant. Klebonas tuo labai džiaugiasi. Jis džiaugiasi viskuo, ką Dievas šioje žemėje
yra sutvėręs.
Džiaugiasi savo klebonu ir jį myli parapijiečiai. Jis jiems ir dvasios
ganytojas, ir guodėjas, ir patarėjas daugeliu gyvenimiškų klausimų.
Žodžiu, jis jiems labai savas žmogus. Bendraudami su šiuo kunigu,
tokį „savą žmogų“ pajunta visi. Kunigas tikrai turi didelį talentą išklausyti, suprasti, nuraminti...
Alovės Švenčiausiosios Trejybės bažnyčios klebonas Stanislovas
Stankevičius, tarnystei Dievui ir žmonėms pašventęs 54 savo gyvenimo metus, yra kelis kartus gavęs Ypatingą Apaštališką palaiminimą.
2007 metų gruodžio 14 d. buvo išrinktas Alytaus rajono savivaldybės garbės piliečiu.
2016 metų gruodžio 12 d. Jo Šventenybė popiežius Pranciškus suteikė kunigui Stanislovui Stankevičiui, Alovės ir Ryliškių parapijų klebonui, Jo Šventenybės kapeliono – monsinjoro – titulą.
2017 m. sausio 18 d. šio titulo pažymėjimą monsinjorui įteikė Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas ir perdavė popiežiaus pasiuntinio
Lietuvoje – apaštalinio nuncijaus arkivyskupo Pedro López‘o Quintana‘os – sveikinimus.
Alovės Švč. Trejybės bažnyčia ir parapija

Marmurinė plokštė, kurioje iškaltas užrašas bažnyčios jubiliejui atminti,
pritvirtinta prie bažnyčios durų iš lauko pusės. Tai žinomo Dzūkijoje skulptoriaus
ir medžio drožėjo Alberto Balevičiaus dovana Alovės bažnyčiai ir jos parapijai
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Bažnyčios pastato architektūra išoriškai nepasikeitė. Jis yra tų
pačių išmatavimų, stovi ant tų pačių aukštų akmeninių pamatų, su ta
pačia dviejų aukštų zakristija ir su tais pat langais: šeši – bažnyčioje
ir trys – zakristijoje. Tos pačios keturios kolonos, laikančios frontą,
viršuje – geležinis kryžius, kitame stogo gale – bokštelyje – mažesnis
kryžius. Bažnyčios pastatas iš išorės ir iš vidaus apkaltas lentomis ir
nudažytas. Neatskiriama ansamblio dalis yra dešiniajame šventoriaus
krašte stovinti varpinė, apkalta lentomis ir nudažyta tokia pat spalva
kaip ir bažnyčia. Taip pat kapinės, akmeninė šventoriaus tvora ir joje
– metaliniai vartai: pagrindiniai didieji yra priešais įėjimą į bažnyčią ir
treji maži varteliai – įvairiose tvoros vietose.
Lietuvos Respublikos Kultūros paveldo centras Alovės Švč. Trejybės bažnyčios kompleksą 1997-12-27 įrašė į Lietuvos Respublikos
nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą kaip turintį architektūrinę
vertę. Kompleksą sudaro bažnyčia ir šalia jos stovinti varpinė. Kultūros paveldo centro Alovės bažnyčiai užvestoje pagrindinėje kultūros
vertybių dosjė, vienoje grafoje, yra įrašas „liaudies architektūros formų“. Ta frazė turbūt patvirtina, kad būtent savo paprastumu bažnyčia
yra labai patraukli ir sava.
Jeigu bažnyčia nebūtų nuolat paremontuojama, virš dviejų šimtų
metų tikriausiai nebūtų išstovėjusi. Carinės Rusijos okupacijos ir vėliau – sovietinės okupacijos metu kunigams tekdavo dažnai pagudrauti, norint atlikti kokius nors remonto darbus bažnyčioje.
Remontuoti bažnyčios stogą teko kunigui Aleksandrui Alkovikui. Kuo buvo dengtas bažnyčios stogas devynioliktame amžiuje – neaišku, niekur tokio įrašo nepavyko rasti. 1963 metais stogas
buvo dengtas medinėmis lentutėmis, vadinamaisiais gontais. Lietui
lyjant, į vidų pradėjo bėgti vanduo – stogas prakiuro. Klebonas kreipėsi pagalbos į tarybinius valdininkus, tačiau į jo prašymus niekas
nereagavo. Teko suktis pačiam. Surinko iš parapijiečių pinigų, nupirko skardą, bet reikėjo stogą uždengti taip, kad niekas neapkaltintų
savivaliaujant.
Nežinia, ar pats klebonas, ar išradingieji parapijiečiai sugalvojo
būdą, kaip susendinti naują skardą. Kolūkyje dirbantys traktorininkai
suvežė nereikalingus, atidirbtus tepalus ir moterys tvarte tais tepalais
tepė skardos lakštus. Vakarais ta rudai murzina skarda dengė stogą.
Darbas ėjo į pabaigą, kai kažkas iš valdininkų jį pastebėjo. Buvo sudaryta komisija, kuri, nužvelgusi stogą, nutarė, kad, jeigu klebonas iš
kažkur gavo senos surūdijusios skardos ir jeigu jam taip gerai, tai tegu
sau dirba.
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Peršasi mintis, kad komisiją sudarė irgi ne žiopliai, bet gudrauti
tais laikais reikėjo daug kam, o čia išėjo taip, kaip gerai atspindi liaudies posakis – ir vilkas sotus, ir ožka sveika. Medinis lentučių-gontų
stogas liko po skarda, taip yra ligi šiolei.
Ši istorija apie bažnyčios stogo dengimą Alovės krašte pasakojama jau kaip legenda...
Bažnyčios vidus kaip ir prieš šimtą metų aštuoniomis kolonomis
padalintas į tris dalis. Tikintiesiems melstis tebestovi trys altoriai: didysis ir du šoniniai. Didžiajame altoriuje, pagal bažnyčios titulą, yra
Švč. Trejybės paveikslas, kairiajame šoniniame altoriuje yra Šv. Marijos, o dešiniajame šoniniame altoriuje – Šv. Mykolo Archangelo paveikslai. Tiesiai prieš didįjį altorių, virš pagrindinių durų į bažnyčią,
ant dviejų ąžuolinių stulpų pakylėta, yra vieta vargonams ir chorui.
Iki šiol yra tie patys keturių registrų vargonai, pagaminti 1916 m. Petrapilyje (Sankt Peterburge).
Vis dėlto bažnyčios vidus per praėjusį šimtmetį yra pasikeitęs
daugiau negu jos išorė. Jau klebonaujant kunigui St. Stankevičiui tvarkytos supuvusios bažnyčios grindys. Tuo metu Alytaus rajono vykdomojo komiteto pirmininku dirbo Alfonsas Grigaitis. Alovės bažnyčios
grindų remontui jis skyrė medienos ir grindys buvo sulopytos, tačiau
neilgam, nes medieną pūdė grindyse įsiveisęs vadinamasis „grybas“.
1989 metais kunigas už tikinčiųjų suaukotas lėšas bažnyčioje sudėjo
cementinių plytelių grindis. Medinių grindų nedėjo, nes medienos grybą labai sunku išnaikinti.

Bažnyčios vargonai, kuriems virš 100 metų
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Alovės Švč. Trejybės bažnyčios Didysis altorius

Bažnyčioje yra sustatyti nauji gražūs suolai, kurių gamybai lėšų
paaukojo iš Meškasalio kaimo kilęs Antanas Prieskienis ir aloviškis
Rimas Lekavičius. Apie 1993 metus, pagal Vatikano nutarimą, kad
kunigas privalo melstis atsigręžęs veidu į žmones, altorius buvo atitrauktas nuo sienos. Likusioje prie sienos pagrindinio senojo altoriaus
dalyje yra tabernakulis. Pastatytas naujas altorius – stalas, prie kurio
būna aukojamos šv. Mišios. Šiame altoriuje įtaisytas paveikslas, vaizduojantis paskutinę apaštalų vakarienę su Kristumi.
Ant bažnyčios sienų, kaip ir kitose bažnyčiose, kabo Kristaus
kančios kelią vaizduojantys paveikslai – Kristaus kančios kelio stotys.
Ant jų nėra jokių užrašų, kieno ir kada jie tapyti. Manoma, kad jie
atvežti iš kažkurios Vilniuje uždaromos koplyčios kunigo Igno Kavaliausko klebonavimo metais.
Kristaus kančios kelio paveikslai yra kiekvienoje Romos katalikų bažnyčioje, tačiau Alovėje šalia šių sukabinti Kristaus prisikėlimo
džiaugsmą vaizduojantys paveikslai. Jie vadinami „Šviesos keliu“.
Sumanymas sukurti „Šviesos kelią“ kilo Italijoje, šv. Kunigo Jono
Bosko bendruomenėje. Pirmąjį „Šviesos kelią“ sukūrė skulptorius
Džiovinis Dragonis Italijoje pagal saleziečio kunigo Sabino Paliumbero nurodymus. Palemono bažnyčioje yra dvylika „Šviesos kelio“
stočių. Jas išdrožė kaunietis dailininkas drožėjas Henrikas Ratautas,

Alovės bažnyčioje
tebėra 1800 metais
bažnyčiai
padovanota
komuninė taurė
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Šalia Didžiojo pagrindinio
altoriaus pastatytas masyvus
ąžuolinis kryžius su Nukryžiuotojo
figūra. Tą kryžių bažnyčios dviejų
šimtų metų jubiliejaus proga
išdrožė ir padovanojo bažnyčiai
skulptorius Albertas Donatas
Belevičius, žinomas Dzūkijoje

1999 m. spalio 24 d. pašventino Jo Ekscelencija arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Paveikslai pagal tuos drožinius yra ne tik
Alovės bažnyčioje, jų yra ir kitose bažnyčiose.
Pagal evangeliją yra sukurtos maldelės prie kiekvienos „Šviesos
kelio“ stoties, kiekviena jų baigiasi velykiniu „aleliuja“. Pirmoji „Šviesos kelio“ stotis – „Kristaus Prisikėlimas iš
numirusiųjų“ – irgi prasideda džiaugsmingu
„Aleliuja!“.
Prasidėjus karui, apie 1941 m., kažkas
bandė apiplėšti po bažnyčia palaidotų bažnyčios fundatorių kapus. Tuo metu klebonavęs kunigas įėjimą į rūsį po bažnyčia aklinai užmūrijo. Taip yra iki šiolei. Bažnyčios
viduje ant sienos kabo žalvarinė lenta, paskirta turbūt vienai iš bažnyčios fundatorių
šeimos narių – Antaninai. Užrašas lenkų
kalba. Žemiau pavardžių, gimimo ir mirties
datų, kurios aiškiai matosi nuotraukoje, užrašyta: ...kurios palaikai ilsisi katakombose
po šia bažnyčia.
Gale, po brūkšniu, užrašyta: MOTINA
MANO!
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Prie bažnyčios yra senosios kaimo kapinės. Nėra nubrėžtų aiškių
šventoriaus ribų, todėl bažnyčia iš visų pusių apsupta kapų. Šventoriuje yra keli labai seni kapai su masyviais cementiniais paminklais.
Nemažai paminklinių ar antkapinių užrašų lenkų kalba, kai kurie įdomūs, verčiantys stabtelėti, gal ir pamąstyti. Viename iš tokių kapų palaidota Aleksandra Kaminska, mirusi 1899 metais. Užrašo pabaigoje
yra parašytas prašymas sukalbėti už mirusiąją Sveika, Marija ir sustojęs tą prašymą nejučiomis vykdai.
Tokių XIX a. paminklų yra ir daugiau...

Paminklas ant Aleksandros
Kaminskos kapo

Paminklas kunigui Placidui Šarkauskui Paminklas kunigui Vladui Kvieteniui
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Įėjus pro pagrindinius didžiuosius vartus, dešinėje šventoriaus
pusėje yra palaidoti du kunigai – kunigas Placidas Šarkauskas ir kunigas Vladas Kvietenis, buvę Alovės bažnyčios klebonai, abu mirę tais
pačiais metais. 1919 metais Alovė laidojo du savo bažnyčios klebonus.
Kunigas P. Šarkauskas mirė susirgęs šiltine, V. Kvietenis, klebonavęs
Alovėje tik pusę metų, žuvo papuolęs po nuvirtusio šventoriuje pjaunamo beržo šakomis.
Paminklai kunigams P. Šarkauskui ir V. Kvieteniui pastatyti neseniai, nes senieji cementiniai paminklai sutrupėjo ir restauruoti juos
buvo neįmanoma. Senajame paminkle kunigui Placidui Šarkauskui
prie pavardės ir gimimo bei mirties datų buvo kuklus prierašas ...uolus
Kristaus Vyndaržyje darbininkas...
			
Alovės Švč. Trejybės bažnyčios parapija buvo įkurta tik 1922
metais. Iki šiolei nepasikeitė jos ribos, kaip ir anksčiau, Alovės parapija ribojasi su Daugų, Nedzingės, Merkinės, Nemunaičio ir Alytaus
parapijomis. Parapija yra didelė: 10 kilometrų pločio ir 14 kilometrų
ilgio. 1932 metų inventorizacijos akte yra išvardyti keturiasdešimt parapijos kaimų ir vienkiemių. Metams bėgant Alovės parapijos kaimų
sąrašas tapo paprastesnis: vienkiemiai įsiliejo į kaimus, iš kelių Alovių
dvarų ir palivarkų liko viena Alovė. Kai kuriuose kaimuose yra tik po
kelias sodybas ir vos po keletą gyventojų. Toks gyventojų skaičiaus
mažėjimas yra pražūtingas netgi kaimų pavadinimams, nekalbant apie
vienkiemius.
Šiais laikais Alovės parapijoje yra 27 pavadinimų kaimai: Alovės,
Ilgų, Janapolio, Obelaičių, Bogušiškių, Akalyčios, Mieliūnų, Pocelonių, Pavartėnų, Švobiškių, Slabadėlės, Poteronių, Manciūnų, Davainiškių, Meškasalio, Plikionių, Pagurnių, Švabalaukio, Kudariškių, Kaciolkų, Šaukėnų, Dabrovolės, Novoplentos, Žarnaučiznos, Klaučiškių,
Bokštų, Skirgailių.
Parapijos kaimuose yra visai negyvenamų sodybų. Yra nemažai
sodybų, į kurias paveldėtojai, vaikai ar vaikaičiai, atvažiuoja keletą
kartų per vasarą: gal pasiaugina daržovių, gal šiaip pavasaroja, apšienauja dilgėlynus apie namus. Tačiau kai kur akį ir sielą džiugina
gražiai tvarkomi arba naujai statomi pastatai. Ir tai žadina viltį, kad
ateis laikas ir apleistos sodybos atgims, jose vėl šeimininkaus darbštūs
žmonės, linksmai klegės vaikų balsai.
Parapijos pakeles tarsi saugo, o gal netgi laimina, kryžiai. Visi
jie papuošti gražiais ornamentais, saulytėmis. Tai yra kaimų kryžiai,
kurie statomi kaimų gyventojų lėšomis: tai – Meškasalio, Slabadėlės,
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Meškasalio kaimo kryžius

Pocelonių kaimo kryžius

Švobiškių, Davainiškių, Butrimiškių, Mieliūnų, Pocelonių kaimų kryžiai. Alovės ir Poteronių kaimų kryžiai pastatyti kaimų kapinėse.
Beveik kiekvienas parapijos kaimas turi savo kapines. Kaimo kapinės – tai tikras, nepaneigiamas kaimo metraštis. Žinoma, nevisiškai
tikslus, nes yra kapų be paminklų, be užrašų. Yra jau, be abejo, ir išnykusių kapų, tačiau tuose kapuose, kurie yra, – tikros pavardės ir
nesumeluotos datos.
Parapijos kapinės ne tik Alovėje, bet ir kaimuose yra gražiai prižiūrimos.
Alovės Švč. Trejybės parapijos teritorijoje yra net devynerios
kaimų kapinės: Alovės, Pocelonių, Bogušiškių, Poteronių, Mieliūnų,
Meškasalio, Davainiškių, Švobiškių, Plikionių.
Alovės kapinėse prie bažnyčios yra palaidota daug metų Alovėje
gyvenusi ir dirbusi mokytoja poetė Jadvyga Černiauskienė. Švobiškių
kapinėse, nuo kurių kalnelio matosi visa Alovė, amžino poilsio atgulė
dar viena Dzūkijoje žinoma poetė – Aldona Kazlauskienė.
Keliais Aldonos Kazlauskienės eilėraščio posmais baigiu aprašymą apie Alovės Švč. Trejybės bažnyčią.
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Aldona Kazlauskienė
ALOVĖS BAŽNYČIA
Skamba varpas ir kviečia ateiti
Pasimelst po bažnyčios skliautais.
Ši šventovė – visų mūsų kraitis,
O ir metų jai – jau du šimtai.
Scholastika
Kavaliauskienė

Pareinu aš iš savo kelionių
Ir lyg vaikas klaupiuosi prieš ją.
Ji – širdy man šviesi lyg svajonė,
Mane veda šventa jos dvasia.
Dega žvakės ir jų vaško kvapas,
Kaip vaikystėj, toks šventas, brangus.
Čia mamos ir močiutės čia kapas,
Mano šaknys ir mano dangus.
Ir meldžiu karštai Viešpatį brangų,
Kad bažnyčią globotų ilgai.
Tegul varpas per tolumas skamba,
Tegul grįžta iš tolių vaikai.
L it e ra t ū r a
1. Deksnys, J. 1985. Apgyventų vietų pavadinimų kitimas 13–20 amžiais. Kaunas.
2. Kavaliauskienė, S. 2007. Alovės Švč. Trejybės bažnyčia, Alytus.
3. Kiškis, S. 1966. Kristaus pašauktieji. Kaišiadorys.
4. Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija, I tomas. 1966–1975. Vilnius.
5. Semaška, A. 2004. Pasižvalgymai po Lietuvą. Vilnius.
6. Vikipedija, Laisvoji enciklopedija.

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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PIRMOSIOS ALYTAUS GIMNAZIJOS
KAPELIONAI IR TIKYBOS MOKYTOJAI
				

Ar žalia, geltona, raudona ar balta,
Žiema ar pavasaris, šilta ar šalta,
Palinkęs po kryžium galva karūnuota
Ėjau per gyvenimą – savo Golgotą.

1919 m. ypatingi Alytaus švietimo istorijoje – buvo įkurta vidurinė mokykla, vėliau tapusi gimnazija. Ji kūrėsi ant Pirmojo pasaulinio
karo griuvėsių, po vokiečių okupacijos. Dzūkija, kaip ir visa Lietuva,
buvo nualinta, tačiau tamsoje suspindėjo šviesos židinys.
1923 m. mokyklos direktorių Kazį Klimavičių pakeitė kunigas
Juozapas Jakštys.
Naujajam direktoriui kunigui teko dirbti sunkiomis sąlygomis, didelių permainų metais. Jam vadovaujant, 1923 m. rugpjūčio 1 d. įsteigus penktąją klasę, mokykla buvo pertvarkyta į progimnaziją. Tuo
pačiu metu prie mokyklos pradėjo veikti dvejų metų mokytojų kursai.
1925 m. rugpjūčio 1 d. švietimo ministro įsakymu mokykla pertvarkyta į Alytaus valstybinę gimnaziją, atidaryta septinta klasė,
1926 m. liepos 10 d. – ir paskutinė aštunta klasė.
Progimnazijos direktorius kunigas Juozapas Jakštys pradėjo vadovauti pedagogų bendruomenei, kuriai priklausė: P. Rapševičius, J. Pašukonis, I. Miknevičiūtė, S. Slavėnas, A. Butauskaitė,
M. Gavelis, S. Haškerienė, S. Navickas, A. Varankaitė, U. Palukaitienė
ir kun. A. Žigas. Iš jų aukštąjį išsilavinimą turėjo tik direktorius, baigęs Petrapilio dvasinę akademiją licenciato laipsniu, ir kunigas Antanas Žigas, baigęs Seinų kunigų seminariją, kiti mokytojai buvo įgiję
vidurinių mokyklų mokslo cenzą, buvę studentai ir kt.
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Direktorius kunigas Juozapas Jakštys dėstė lotynų kalbą ir
istoriją. Mokiniai jį mylėjo, bet kartais mėgdavo ir piktnaudžiauti
mokytojo gerumu. Jie labai greitai suprato, kad mokytojas nuolaidžiauja neišmokusiajam pamokos. Tada jiems į galvą šovė mintis, kad
lotynų kalbos pamokai ruoštųsi tik 2–3 mokiniai. Mokytojas kviečia
atsakinėti Joną, o jis nutaiso liūdną veido išraišką ir vos ne vos išlemena:
– Pone mokytojau, man labai galvą skaudėjo... negaliu šiandien
atsakinėti.
Mokytojas kviečia atsakinėti Petrą, tas išsigandęs šiaip taip iškošia pro dantis:
– Pone mokytojau, aš šiandien nenoriu atsakinėti... kitą sykį, pone
mokytojau.
Mokytojas kviečia trečią, o kartais ir ketvirtą, kol pagaliau pataiko tą, kuris pamokai pasiruošęs. Tada visa klasė lengviau atsidūsta,
nes tai, kas baisiausia, jau praėjo. Mokytojas daug neklausinėdavo, ko
nepasakydavo mokinys, jis pats papildydavo. Naujos pamokos ilgai
neaiškindavo, dar likdavo laiko pakalbėti apie kasdienius dalykus arba
pajuokauti. Kartais vyresniųjų berniukų paklausdavo:
– Kada ketini ženytis?
– Kai gimnaziją pabaigsiu, – valiūkiškai atsakydavo drąsesnis
vaikinas, nes kiti varžydavosi, raustelėdavo ir nudelbę akis tylėjo.
Lotynų kalbos mokytojas kunigas Juozapas Jakštys mokiniams
negailėdavo gerų pažymių ir, žinoma, tuo jie buvo labai patenkinti. Tačiau lotynų kalbos egzamino visi labai bijojo, o didžiausi gudragalviai,
kurie išsisukdavo nuo atsakinėjimo, labiausiai. Matyt, jie ir surado
išeitį, verkšlendami iškvotė mokytoją ir sužinojo egzamino užduotis
(tada egzamino medžiagą ruošė patys mokytojai).
Žvelgiant į tuometinę situaciją dabar, daugelį mokytojo poelgių galima pateisinti. Juk daugeliui mokinių gyvenime galbūt labiau
pravertė ir geriau įsiminė pokalbiai negu lotynų kalbos žinios. Be to,
Juozapas Jakštys buvo baigęs Peterburgo dvasinę akademiją, pedagoginio darbo patirties neturėjo, o jo pečius iš karto užgriuvo ir mokytojo
darbas, ir vadovavimas sunkiomis sąlygomis besikuriančiai mokyklai.
Apie šiltus mokytojo ir mokinių santykius sužinome iš buvusio
mokinio Stasio Griškevičiaus atsiminimų:
„Kovo 19-oji – Juozapinės. Sumanėme direktorių Jakštį vardinių
proga pasveikinti. Klasės vadovas Žigas šiam sumanymui pritarė. Susimetėme po litą, nupirkome stalinį laikrodį, kurį atitinkama klasės delegacija, nuėjusi pasveikinti ir įteikė. Jakštys gyveno ten pat ir tą die-
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ną nedirbo. Savo pamokos metu jis pats atėjęs mus iš klasės nusivedė
į savo butelį ir visus pavaišino silpnu vynu bei saldainiais. Tas trumpas
pobūvėlis praėjo jaukiai. Ir toliau visą laiką jis mūsų klasę mėgo, nors
dažnokai ir „bezmėnais“ išvadindavo.“1
Direktorius kunigas Juozapas Jakštys darbą pradėjo kareivinėse
įrengtose patalpose, o jam vadovaujant, 1924 m., progimnazija persikėlė į naujas patalpas. Mokymosi sąlygos pagerėjo, visi džiaugėsi
nuosavu mokyklos pastatu. O tam, kad įsivaizduotume, kaip tuo metu
jis atrodė, vėl pasitelkime buvusio mokinio atsiminimus:
„O tie naujieji gimnazijos rūmai biednokai atrodė. Klasių vidaus
sienos netinkuotos – tik į sienojų tarpus prikrėsta molio ir kalkėmis
išbaltinta. Vėliau tie moliai pradėjo byrėti. Krosnys buvo pamūrytos iš
paprastų plytų ir taip pat tik moliu aptinkuotos. Bet vis dėlto jau buvo
savi rūmai. Visi jais džiaugėmės. Buvo arti miesto. Jautėme kažkokį
pagyvėjimą. Rūmuose buvo, kaip tuomet manėme, gera erdvoka salė,
kurios lubas laikė išilgai ištįsęs ilgas balkis, per vidurį sudurtas ir geležine juosta per sudūrimą apjuostas. Rodos, ateitininkų kuopa 1925 m.
vasario mėnesį toje salėje surengė pirmąjį vakarą.“2
Kiekvienoje klasėje buvo ir gerų dainininkų, ir muzikantų. Jaunimas visada nori linksmintis, tačiau tam, kad surengtų pasilinksminimo
vakarus mokykloje, reikėjo gauti direktoriaus leidimą. Tą nelengvą
darbą turėjo atlikti energingiausi organizatoriai. Dažniausiai tykodavo
direktoriaus koridoriuje, nes eiti į jo kabinetą buvo nedrąsu, todėl pamatęs Albinas staiga pribėga ir kuo įtaigiau prašo:
– Pone direktoriau, prašyčiau leisti šeštadienį surengti šokius...
– Šmikiai... neleisiu... nesimokote, o tik šokate ir šokate... – ir direktorius nutolsta koridoriumi, o Albinas lieka it musę kandęs, tačiau
jaučia, kad toks sprendimas dar ne galutinis.
Ir nuojauta pasitvirtina. Prabėga viena ar dvi pamokos, ir vėl pamato direktorių koridoriuje, o šis, akimis susiradęs Albiną, jam pamoja, kad prieitų, ir linksmai ištaria:
– Šokit, kad jau taip norit... Ką čia dabar su jumis... Tik žiūrėkit
tvarkos...
Direktorius nueina, o Albinas paskleidžia linksmą naujieną apie
būsimus šokius, ir visi džiūgauja. Pasižiūrėkime, kaip tuos pasilinksminimo vakarus prisimena Stasys Griškevičius:

1
2

Griškevičius, S. 1969. Atsiminimai. Mašinraštis. Kaunas, p. 25.
Griškevičius, S. 1969. Atsiminimai. Mašinraštis. Kaunas, p. 21.
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„O tie mūsų šokiai praeidavo sklandžiai. Susirinkdavome, pašokdavome, pažaisdavome ir visi gražiausiai išsiskirstydavome, visi taikiai, ramiai. Neatsimenu nė mažiausio nesusipratimėlio, jokio išsišokimo ar pan. Į tuos šokius dažnai ateidavo vienas kitas mokytojas. Ir jie
su mokiniais pašokdavo. O pats direktorius Jakštys ateidavo visuomet.
Atėjęs, būdavo, atsisėda kur pasieny ir stebi šokančiuosius... Ir visuomet su lazda, palto ar apsiausto nenusiimdavo. Kartais su kuo nors iš
mokinių ar mokytojų kiek pasikalbėdavo, bet dažnai sėdėdavo vienas.
Tik žiūrėk, kuriam šokančiam lazda bakst į užpakalį ir kvatojasi. O jau
pirmadienį ar kitą dieną, pamokai baigiantis, poras apkalba, ženija ir
pan. Būdavo, baigiantis numatytam šokių laikui, Jakštys pamoja Ivanauskui, nurodo viską baigti, o pats flegmatiškai linguoja namo. Mes
šokius nedelsdami gražiai ir užbaigdavome.“3
Tuo metu progimnazijoje buvo skiriamas tinkamas dėmesys mokinių religiniam ugdymui. Tam buvo palankios sąlygos: direktorius
buvo kunigas, dar dirbo kapelionas ir tikybos mokytojas. Pavasario
atostogos (tada jas vadino Velykų atostogomis) tęsdavosi nuo Verbų
sekmadienio iki Atvelykio – dvi savaites. Paprastai prieš atostogas
visiems mokiniams vykdavo 2–3 dienų rekolekcijos. Direktorius pasirūpindavo pakviesti iš kitur gerą pamokslininką. 1925 m. rekolekcijas
vedė iš Kauno atvykęs tėvas jėzuitas Kippas. Jis jau gerai kalbėjo lietuviškai, tik su vokišku akcentu.
Direktorius kunigas Juozapas Jakštys sekmadieniais 6 val. ryto
aukodavo šv. Mišias Šv. Angelų Sargų bažnyčioje. Greitai tarp mokinių pasklido šnekos, kad jis patarnautojams (klapčiukams) visada
už patarnavimą užmoka, duoda vieną litą. Tuo metu mokiniai gyveno
bendrabutyje, o vėliau – samdomuose butuose, tėvams nelengva buvo
savo atžalas leisti į mokslus, todėl daugelis vaikų gyveno gana skurdokai. Daugelis berniukų labai troško užsidirbti tą vieną litą. Tačiau visi
žinojo direktoriaus geležinę taisyklę – ne daugiau negu keturi patarnautojai. Vadinasi, kiekvienam tekdavo po 25 centus. Ir toks uždarbis
labai visus viliojo, todėl buvo sutarta, kad į laimingųjų skaičių pateks
tie, kurie ateis pirmieji.
Ir prasidėjo lenktynės: būdavo dar tamsu, o prie užrakintų bažnyčios durų jau stūksodavo keletas laukiančiųjų. Tie, kurie mėgo ilgiau
pamiegoti, vėliau atbėgę suprasdavo, kad pavėlavo, ir nunarinę galvas kinkuodavo atgal arba pasilikdavo išklausyti šv. Mišių. Tik vienas
gudruolis Antanas niekada nekreipdavo dėmesio į susidariusią eilę.
3

Griškevičius, S. 1969. Atsiminimai. Mašinraštis. Kaunas, p. 35.
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Vos atrakindavo bažnyčios duris, jis jėga pro visus prasibraudavo ir
nerdavo į zakristiją. Netrukus prisistatydavo ir sušalę keturi pirmieji,
ieškodavo savo kamžų, o Antanas paslaptingai šypsodavosi, nes jau
laikė jas apglėbęs ir tvirtai prispaudęs prie savęs. Greitai visi perprato
berniuko gudrybę:
– Antanai, atiduok kamžas... – pirmiausiai gražiai prašydavo, o
paskui ir griežtesniu balsu.
Tačiau berniukas ir toliau šelmiškai šypsodavosi, o laikas žaibiškai
bėgo. Antanas pakeldavo kamžas, vieną priglausdavo prie savęs, o tris
laikydavo kitoje rankoje:
– Už vieną tris galiu atiduoti.
Nelaimėliams nieko kito nelikdavo, tik vienam iš keturių pasitraukti ir palikti įsibrovėlį. Bebaigiant gimnaziją, Antaną ištiko didžiulė nelaimė – jis apako, o vėliau, sovietiniais metais, išgarsėjo kaip
poetas.
***
Besikeičiantys istoriniai įvykiai keičia ir žmonių gyvenimus.
1926 m. įvyko Seimo rinkimai; juos krikščionys demokratai pralaimėjo ir į valdžią atėjo valstiečiai liaudininkai su socialdemokratais.
1926 m. gruodžio 17 d. įvyko karinis perversmas. Dėl visiems suprantamų priežasčių 1926 m. direktorius kunigas Juozapas Jakštys buvo
atleistas iš vadovo pareigų ir paliktas lotynų kalbos mokytoju. Po to
buvo perkeltas į Kybartus dirbti vidurinės mokyklos, tapsiančios gimnazija, direktoriumi.
Kunigas Juozapas Jakštys Alytaus švietimo įstaigai vadovavo
trejetą metų, sunkiu ir sudėtingu laikotarpiu, per kurį įvyko daug pokyčių. Mokykla iš kareivinių persikraustė į nuosavas patalpas, vidurinė mokykla tapo progimnazija, o 1925 m. jai suteiktas gimnazijos
statusas. 1922–1923 m. m. veikė 7 klasės, mokėsi 256 mokiniai, 1925–
1926 m. m. – 11 klasių, mokėsi 404 mokiniai.
1925–1926 m. m. veikė ateitininkų, skautų, šaulių, aušrininkų organizacijos, o 1927 m. pavasarį organizuota jaunalietuvių organizacija. Leido laikraštėlius „Aušros spinduliai“, „Tikrasis kelias“, „Pelėda“
ir kt.
Direktorius kunigas Juozapas Jakštys buvo inteligentiškas, mielas, nuoširdus, gerbiamas mokinių ir visuomenės. Likimas lėmė, kad
po kelerių metų vėl sugrįžo į Alytų ir dirbo gimnazijoje tikybos mokytoju. Kunigas, buvęs pirmosios Alytaus gimnazijos direktorius ir
mokytojas Juozapas Jakštys, žemiškąjį gyvenimą baigė Dzūkijos sos-
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tinėje, kurios vaikams atidavė dalį savo gyvenimo. Palaidotas netoli
Šv. Angelų Sargų bažnyčios.
***
Pirmojoje Lietuvos Respublikoje iki 1940–1941 mokslo metų tikybą mokyklose dėstė kunigai: pradinėse mokyklose – parapijų klebonai ir vikarai, o vidurinėse mokyklose ir gimnazijose – vyskupų paskirti kunigai (kapelionai). Be to, kapelionams priklausė rūpintis jiems
paskirtos švietimo įstaigos bendruomenės religiniu ugdymu.
Todėl neatsitiktinai į naujai įsikūrusią Alytaus vidurinę mokyklą
buvo paskirtas ir kapelionas.
Pirmasis mokyklos kapelionas – Bronislovas Vaišnora. Tai – dzūkas, kilęs iš Lipniūnų kaimo, Kapčiamiesčio valsčiaus. Baigęs Druskininkų pradžios mokyklą, išvyko į Seinus, čia įgijo vidurinį išsilavinimą, o 1919 metais baigė Kunigų seminariją. Tais pačiais metais priėmė
kunigystės šventimus ir buvo paskirtas į Alytų vikaru ir mokyklos
kapelionu. Dzūkijos sostinėje jaunasis kunigas Bronislovas Vaišnora
žengė pirmuosius tarnystės ir pedagoginio darbo žingsnius. Darbo
naujai besikuriančioje mokykloje buvo daug, be to, 1920 m. vyko vasaros mokytojų kursai, kuriuose teko dėstyti tikybą. Ir mokinius, ir
būsimuosius mokytojus žavėjo kunigo išmintis ir nuoširdumas.
Gaila, kad ilgai darbuotis neteko, buvo iškeltas į Leipalingį vikaru, po keleto metų – į Seirijus ir Šeštokus. Tada paskirtas klebonu
Šakiuose ir dekanu, o 1940 m. tapo Vilkaviškio vyskupijos garbės kanauninku. Kunigas Bronislovas Vaišnora turėjo literatūrinių gabumų,
nes jo straipsniai nuolat pasirodydavo to meto spaudoje: „Ateityje“,
„Šaltinyje“, „Laisvėje“, „Ryte“, „Ūkininke“, „Žvaigždėje“ ir kt.
Baigiantis karui, vėl grįžo į Leipalingį, tik dabar jau klebonu ir
dekanu, vėliau buvo Baisogaloje ir Kybartuose.
Pirmasis Alytaus vidurinės mokyklos kapelionas kunigas Bronislovas Vaišnora (1895–1967) amžinojo poilsio sugrįžo į Dzūkiją, kurią
labai mylėjo, palaidotas Leipalingio kapinėse.
***
Kapelionui kunigui Bronislovui Vaišnorai išvykus iš Alytaus, kapelionu buvo paskirtas tikybos mokytojas, kunigas Petras Balasevičius.
Buvusios mokinės, pradėjusios mokytis 1919 m., Onos Norušytės, liudijimu, jis buvo pirmasis tikybos mokytojas:
„Kunigas Balasevičius apsigyvenęs čia pat – už plento, netoli kareivinių, išlikusioje stačiatikių šventiko klebonijoje, ir, pradėjęs pamal-
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das atšventintoje cerkvėje, tapo mūsų religijos mokytoju. Sekmadieniais mes eidavome į bažnytėlę šv. Mišių išklausyti, matydavome čia
mokytojus Butauskaitę ir Slavėną, Klimavičiaus žmoną, bendrabučio
šeimininkę Krušnytę ir jos padėjėjas. Nesijautėm vieniši.“4
Kiek vėliau, matyt, dėl mokytojų stygiaus, kunigui Petrui Balasevičiui teko dėstyti istoriją. Nelengva mokiniams buvo priprasti prie
naujo mokytojo, juo labiau kad per porą metų jie buvo pamilę mokytoją Adelę Butauskaitę ir jos dėstymo metodus. Mokytoja teturėjo vieną
vadovėlį, bet ji pateikdavo glaustą Lietuvos istorijos konspektą, sugebėdavo įsimintinus dalykus trumpai paaiškinti, o, svarbiausia, porai
dienų paskolindavo knygą, kad būtų galima ją pavartyti ir paskaityti
mokytojos pažymėtas vietas.
Mokytojo kunigo Petro Balasevičiaus pamokose mokiniai pasigedo to mokėjimo aiškiai pabrėžti svarbiausius dalykus, be to, jis labai
dažnai vartojo įkyrų priežodį „panie“. Mokiniams pasitaikė labai gera
proga mokytoją paerzinti. Mokytojas pasako „panie“, vienas kitas mokinys tyliai atkartoja „panie“, o visi patenkinti šypsosi. Vieną kartą,
kai mokytojas ištarė „panie“, tai kone visi choru sugriaudėjo „panie“.
Po to visa klasė nuščiuvo ir žiūrėjo į sutrikusį, tylintį mokytoją. Tyloje
pasigirdo mokinio ateitininko Kazimiero Berulio balsas:
– Atsiprašom, buvom nemandagūs.
Kazimieras stovėjo šalia suolo ir laikė sulenktą ranką prie krūtinės, tarsi kalbėdamas ateitininkų susirinkimuose. Tada visi berniukai
atsistojo suoluose. Mokytojas kunigas patylėjo, priėjo prie Kazimiero
ir, uždėjęs ranką ant peties, nusišypsojęs ištarė:
– Ačiū... ačiū, kad man padedate atprasti nuo kvailo priežodžio.
Įpratau vartoti girdėdamas kitus, senesnius, kunigus kone nuolat jį
kartojant.
Mokytojas kunigas garsiai nusijuokė ir mokiniai laimingi šypsojosi. Nuo tos dienos nejučiomis atsirado šiltesni santykiai tarp istorijos mokytojo kunigo ir mokinių. Ypač mokiniams patikdavo, kai po
egzamino mokytojas kunigas Petras Balasevičius juos pakviesdavo
į kleboniją pavakarių. Išalkusiems paaugliams stiklinė pieno su duonos rieke buvo tikras skanumėlis.
Mokytojas kunigas Petras Balasevičius per pirmuosius darbo metus mokykloje įgijo patirties, susipažino su mokiniais, todėl paskyrimą kapelionu jis priėmė ramiai, vildamasis surasiąs bendrą kalbą su
mokiniais ir mokytojais. Iš tiesų mokiniams prireikdavo pagalbos ar
4
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patarimo, kai sunkmečiu tėvai nepajėgdavo sumokėti už mokslą ar
butą. Kapelionas visada stengėsi padėti, patarti ir kaip nors surasdavo
išeitį.
***
Po metų kapelioną kunigą Petrą Balasevičių pakeitė kariuomenės
kapelionas, kunigas Vincentas Vaičiulis. Jis buvo kilęs iš Alvito parapijos, Viščiakiemio, pasiturinčių ūkininkų šeimos. Būsimasis kunigas
vidurinį mokslą įgijo mokydamasis Vilkaviškyje ir Marijampolėje.
Baigė Seinų kunigų seminariją ir 1915 m. Petrapilyje buvo įšventintas
kunigu. Kunigystės ir pedagoginio darbo pradžia buvo Vilkaviškyje.
Po vienų darbo metų Alytuje vėl perkeltas į Vilkaviškį gimnazijos kapelionu. Po to klebonavo Aukštadvaryje ir buvo mokyklų kapelionu.
Ilgiausiai dirbo Jiezne, daug jėgų atidavė, remontuodamas bažnyčią.
Visada užsiiminėjo ir švietėjiška veikla: rengė kursus, platino spaudą,
steigė ir gaivino katalikiškas organizacijas.
Prelatas Vincentas Vaičiulis (1891–1960) palaidotas Jiezno bažnyčios šventoriuje.
***
Kiek ilgesnį laiką kapeliono pareigose teko darbuotis kunigui Antanui Žigui. Tai buvo aukštas, stambus, valdingas, savimi pasitikintis,
staigaus būdo vyras, kuris greitai supykdavo, bet greitai ir atsileisdavo. Jis dėstė tikybą ir lietuvių kalbą bei literatūrą vyresnėse klasėse.
Kapelionas kunigas Antanas Žigas pirmadieniais mėgdavo patikrinti, kas nebuvo sekmadienį bažnyčioje. Ši apklausa vykdavo pamokos pradžioje.
– Vincai, ką kunigas per pamokslą kalbėjo?
Mokinys kažką rezga...
– Viskas aišku, nebuvai bažnyčioje, tai ir dairaisi kaip iš medžio
iškritęs, – griežtokai pasakydavo kapelionas.
Ir klausdavo kitą mokinį. Aišku, kurie tą pamokslą buvo girdėję,
nesunkiai atsakydavo, o kiti rausdami nuleisdavo galvas. Tačiau mokiniai visada nesunkiai suranda išeitį, kaip išsigelbėti iš keblios padėties.
Tie, kurie nebūdavo sekmadieniais bažnyčioje, pirmadienį prieš
pamokas išsiklausinėdavo klasės draugų ir tada jau rečiau pakliūdavo
į kapeliono nemalonę.
Matyt, tuo metu trūko mokytojų, nes kunigas Antanas Žigas
buvo ne tik kapelionas, dėstė du mokomuosius dalykus, bet turėjo ir
auklėjamąją klasę. Tai patvirtina ir buvę mokiniai:
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„Klasės vadovas (auklėtojas) buvo kapelionas kunigas Žigas.
Jis buvo plikas ir, matyt, dėl to baigiantis mokslo metams, pavasarį,
mums visiems įsakė nusikirpti galvas plikai. Šis jo įsakymas buvo neatšaukiamas. Būdami jau vyriausios klasės mokiniai plaukų gailėjome,
juo labiau, kad anksčiau, būdami žemesnėse klasėse, juos auginome.
Kitais metais Žigas tą savo įsakymą atšaukė, vėl auginome plaukus.“5
Labiausiai mokiniams kapelionas įsiminė kaip lietuvių kalbos ir
literatūros mokytojas. Jis pats save laikė geriausiu lietuvių kalbos žinovu Lietuvoje po Rygiškių Jono ir prelato Juozapo Laukaičio. Mokiniams mėgdavo pabrėžti, kad iš meilės lietuvių kalbai net savo pavardę sulietuvino: iš Žiginsko tapo Žigu. Kai mirė kalbininkas Kazimieras
Būga, mokytojas kunigas savo dėstomose klasėse skyrė visą pamoką,
per kurią pasakojo apie jo nuopelnus lietuvių kultūrai, apgailestavo ir
svarstė, ar kada nors Lietuva turės tokią iškilią asmenybę.
Gimnazijoje įkūrė literatų būrelį, su jo nariais plačiau aptardavo
literatūros problemas, džiaugėsi, kad poetas Motiejus Gustaitis rašo
stilistikos vadovėlį. Mokiniai mėgo vaidinti, o kapelionas noriai padėdavo, režisavo veikalus, į kuriuos įtraukdavo ir mokytojų kursų dalyvius. Jis buvo muzikalus, gerai skambino pianinu, kai ką net harmonizavo.
Kapelionas Antanas Žigas dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą gimnazijoje veikiančiuose mokytojų kursuose. Visiems įsiminė pavasarį
organizuojamos gegužinės ant pylimo, į kurias atvykdavo ne tik mokytojai, bet ir gimnazijos kapelionas. Tada daug kam buvo neįprasta
matyti kunigą be sutanos, vasariškais rūbais. Jis žaidė, šoko ir dainavo
drauge su visais.
Gimnazijos kapelionas, mokytojas Antanas Žigas buvo iškeltas
į Santaiką – kurti naują parapiją ir statyti bažnyčią. Jo ir parapijiečių
rūpesčiu buvo pastatyta medinė bažnyčia.
Vėliau teko darbuotis Igliaukoje ir Zapyškyje klebonu.
***
Perėmus direktoriaus vairą Stasiui Totoriui, mokslo metų pradžioje kapeliono nebuvo, jis atsirado tik po Naujųjų metų, 1927 m.
pradžioje, – tai buvo kunigas Pijus Kirvelaitis. Jis buvo labai išsilavinęs: teologijos mokslus baigęs Žitomiro ir Seinų kunigų seminarijose,
o 1926 m. – humanitarinių mokslų studijas Vytauto Didžiojo universitete Kaune. Į Alytų atvyko turėdamas pedagoginio darbo patirties.
5
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Darbo pradžia gimtojoje Suvalkijoje buvo Vilkaviškio „Žiburio“ gimnazijoje. Vėliau dirbo Lietuvos kariuomenės kapelionu.
Alytaus gimnazijoje dėstė tikybą, turėjo auklėjamąją klasę, globojo ateitininkiją, rūpinosi kuopos dešimtmečio paminėjimu.
Kapelionas kunigas Pijus Kirvelaitis buvo poetiškos sielos, be to,
1929 m. pasirodė jo knyga „Katalikų dorovės mokslas“, to meto spaudoje dažnai pasirodydavo įvairaus pobūdžio straipsniai. Mokiniams
kapelionas tapo dideliu autoritetu, kurį jie mylėjo ir gerbė. Neapsiriko
jame matydami rašytoją. Vėliau dienos šviesą išvydo kunigo Pijaus Kirvelaičio knygos: „Šviesa ir gyvenimas“, „Kristaus bažnyčia“ ir kt., jis
parengė keletą maldaknygių, išvertė į lietuvių kalbą teologijos veikalų.
Kunigas Pijus Kirvelaitis visada dirbo ir pedagoginį darbą. Karo
metu Vilniuje vadovavo suaugusiųjų mokyklai, dirbo inspektoriumi.
1944 m. pasitraukė į Vokietiją, iš ten emigravo į Čikagą.
***
Trumpai, vos vienus metus, Alytaus gimnazijos kapelionu dirbo
kunigas Feliksas Sruoginis. Kunigas buvo gerai pasirengęs ir pedagoginiam darbui, todėl iki antrosios sovietų okupacijos beveik visą laiką
dirbo įvairiose mokyklose. Tikriausiai jaunystėje svajojo tapti mokytoju, nes, baigęs dvimetę Kazlų Rūdos geležinkelininkų mokyklą, privačiai pasirengęs, įstojo į Ilūkštos mokytojų seminariją, kurią baigė
1918 m. (tuomet ji buvo evakuota į Jaroslavlį). Grįžęs į Lietuvą, pasuko į kunigystę, įstojo į Seinų kunigų seminariją. Ją baigęs, buvo
paskirtas į Kudirkos Naumiestį vikaru. Matyt, žinių troškimas atvedė
į Vytauto Didžiojo universitetą Kaune, kurį baigė 1929 m. ir gavo teologijos licenciato laipsnį.
Kunigas Feliksas Sruoginis kapelionu dirbo Kalvarijoje ir Lazdijuose, jo įgyta patirtis buvo labai reikalinga besikuriančioje Alytaus
gimnazijoje. Todėl santūrų ir išsilavinusį kapelioną pamilo ir mokytojai,
ir mokiniai. Kapelionas Feliksas Sruoginis po vienų mokslo metų buvo
paskirtas į Marijampolę, matyt, čia jis buvo reikalingesnis, nes dirbo keleto mokyklų ir kalėjimo kapelionu. Antroji sovietų okupacija uždraudė
dėstyti tikybą mokyklose. Kunigas Feliksas Sruoginis klebonavo įvairiose parapijose: Paežerėlių, Balbieriškio, Lukšių, Marijampolės. Pastaroji buvo paskutinė, kunigas, mokytojas, teologijos licenciatas Feliksas
Sruoginis (1897–1969) palaidotas Marijampolės kapinėse.
***
1935 m. Alytaus gimnazija sulaukė naujo kapeliono Augustino
Vaitiekaičio. Jis buvo baigęs Peterburgo dvasinę seminariją ir gavęs
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kanonų teisės licenciato ir civilinės teisės diplomą. Dirbdamas Alytuje, parašė ir išleido knygas: „Visuomenės mokslo pagrindai“ (1934),
„Trumpa Bažnyčios istorija“ (1937).
1935–1936 m. m. Alytaus gimnazijoje veikė 11 būrelių. Kapelionas Augustinas Vaitiekaitis įsteigė religinio pobūdžio organizaciją
„Šv. Sakramento brolija“ ir jai vadovavo.
***
Kapelioną Augustiną Vaitiekaitį pakeitė kunigas Jonas Kuzmickis. Tuo metu jis buvo gerai žinomas kaip rašytojas, išleidęs keletą
knygų, spaudoje publikavęs daug straipsnių. Jo tėvas buvo Kunigiškių
pradžios mokyklos (Anykščių r.) mokytojas. Šeimoje augo šeši vaikai,
iš kurių būsimasis kunigas buvo jauniausias. Šeimai buvo būdinga tai,
kad visi vaikai buvo leidžiami į mokslus. Zigmas tapo mokslininku,
kalbininku, Leonardas, Marijona ir Romualdas pasuko tėvo pėdomis –
tapo pedagogais, Eugenija – medike.
Jonas Kuzmickis studijavo Kauno kunigų seminarijoje ir Vytauto Didžiojo universitete, Teologijos-filosofijos fakultete. 1936 m. iš
vyskupo Juozapo Skvirecko priėmė kunigo šventimus. Po to Vytauto
Didžiojo universitete studijavo lietuvių kalbą bei literatūrą ir pedagogiką. Baigęs studijas, padirbėjo kapelionu ir lietuvių kalbos mokytoju
Kaune ir buvo perkeltas į Alytų. Alytaus gimnazijoje dirbo kapelionu
ir lietuvių kalbos bei literatūros mokytoju iki 1941 m.
1944 m. pasitraukė į Vakarus.
***
Kaip jau buvo minėta, per pirmąją sovietinę okupaciją nustota
dėstyti tikybą, buvo nukabinti klasėse kryžiai, nereikalingi tapo ir mokyklų kapelionai. Raudonąją okupaciją pakeitė rudoji, buvo grąžinti
kryžiai, vėl mokoma tikybos. Todėl istorinių įvykių sūkuriuose Alytaus gimnazijoje kapelionai dažnai keisdavosi.
Alytaus gimnazijos ir naujai įkurtos Mokytojų seminarijos kapelionu buvo paskirtas kunigas dr. Antanas Milius. Tai – dzūkas, kilęs
iš Seirijų parapijos ir pasiekęs mokslo aukštumas. Baigęs Vilkaviškio
kunigų seminariją, netrukus studijavo Friburgo universitete, Šveicarijoje, kur gavo teologijos mokslų daktaro laipsnį. 1940 m. tapo Vilkaviškio kunigų seminarijos profesoriumi. Aktyviai dalyvavo to meto
spaudoje.
1944 m., kaip ir kiti Lietuvos šviesuoliai, vengdamas tremties
į Sibirą, pasitraukė į Vokietiją ir kurį laiką dirbo lietuvių gimnazijos
mokytoju bei kapelionu. Vėliau emigravo į Argentiną ir Braziliją.
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***
Vokiečių okupacijos metais Alytaus gimnazijos kapelionu dirbo
tikybos mokytojas, kunigas Pijus Čižauskas. Per keletą darbo metų
tikybos mokytoju jis buvo ne tik susipažinęs su šia švietimo įstaiga,
bet ir ją pamilęs. Kunigas Pijus Čižauskas 1935 m. Romoje buvo įgijęs krikščioniškosios archeologijos daktaro laipsnį. Rūsčiomis karo
dienomis kapelionas tapo didžiule žmogiška atrama ir mokiniams, ir
mokytojams, mokėjo juos atjausti ir paguosti. Be to, jo rūpesčiu veikė
gimnazijos bažnytinis choras, kuris giedodavo per moksleivių pamaldas Šv. Angelų Sargų bažnyčioje.
Kunigui Pijui Čižauskui laikotarpis buvo labai sunkus, KGB ne
kartą bandė jį užverbuoti agentu, tačiau nesugebėjo tvirtos valios
žmogaus palaužti.
Vengdamas represijų, jau pasibaigus karui, kunigas, mokytojas
Pijus Čižauskas pasitraukė į Kauną, slapstėsi Joniškyje. Vėliau kunigo
tarnystę tęsė Upininkuose ir Jonavoje, išvyko į Vilnių ir tapo Šv. Onos
bažnyčios rezidentu.
Mokytojas, kunigas dr. Pijus Čižauskas (1908–2000) palaidotas
Jonavos bažnyčios šventoriuje.
***
Gimnazijoje mokinių daugėjo, vienam kapelionui aprėpti savo
darbą ir dėstyti tikybą buvo per sunku, todėl beveik visada dirbo ir
tikybos mokytojas kunigas. 1934 m. grįžo buvęs direktorius Juozapas
Jakštys ir tikybą dėstė iki 1940 m. Tikybą dėstė kunigas Kazimieras
Katilius, baigęs Petrapilio universiteto teologijos ir filologijos fakultetą. Kunigas Juozas Juraitis turėjo literatūrinių gabumų, todėl meniškos
prigimties gimnazistai konsultavosi su tikybos mokytoju ir literatūros
klausimais.
Nuo 1941 m. gimnazijoje tikybą dėstė kunigas Albinas Žilinskas.
Tai – tragišką likimą patyręs kunigas, nes praslinkus keleriems metams buvo ištremtas į Sibirą.
Neilgai teko darbuotis kunigui teologijos licenciatui, filosofijos
mokslų daktarui Antanui Sidaravičiui. 1940–1941 m. jis dėstė rusų
kalbą Alytaus gimnazijoje. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją.
***
Antrosios sovietinės okupacijos metu nustota dėstyti tikybą visose Lietuvos mokyklose. Penkis dešimtmečius buvo stengiamasi išguiti
iš žmonių tikėjimą ir iškilių dvasininkų vardus. Pirmojoje Lietuvos
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Pirmas iš kairės kapelionas Pijus Kirvelaitis, trečias direktorius Steponas
Vaitkevičius 1931 m.

Respublikoje Alytaus gimnazijoje doriniu mokinių ugdymu rūpinosi daug savo darbui pasišventusių kunigų, tačiau buldozerinis ateizmas jų vardus ištrynė iš žmonių atminties. Kai kalbame apie iškilius
gimnazijos mokytojus, išugdžiusius daug mokslininkų, menininkų,
puikių žmonių, kažkodėl pamirštami čia dirbę dvasininkai, kurių indėlis į gimnazijos klestėjimą, kol ji tapo miesto kultūriniu židiniu, yra
svarus. Be to, visi gimnazijoje dirbę kapelionai ir tikybos mokytojai
savo, kaip kunigo, tarnystę atliko Šv. Angelų Sargų bažnyčioje. Taigi
jie visi prisidėjo formuojant Alytaus kultūrinį veidą.
Ne vienam Alytaus gimnazijos mokytojui ar vadovui teko iškęsti
tremties ar lagerio kančias. Profesorius, vadovėlių autorius Augustinas Vaitiekaitis kentėjo lageryje, teologijos licenciatas Albinas Žilinskas atsidūrė tremtyje. Ilgiausiai Alytaus gimnazijai vadovavęs Steponas Vaitkevičius už nuopelnus švietimui su pirmaisiais ešelonais buvo
išvežtas į Sibiro platybes ir 1942 m. iš bado ir šalčio mirė Sverdlovsko
kacete, prie Šiaurės Uralo kalnų.
***
Senosios Alytaus gimnazijos auklėtiniai. Gimnazijos vadovai,
mokytojai ir joje dirbantys kunigai tuo metu buvo vieninteliai Dzūkijoje kultūros nešėjai ir skleidėjai. Kilniadvasiai šios gimnazijos mokytojai išugdė daug tautos patriotų, mokslininkų ir 30 dvasininkų (apytiksliai duomenys). 1930-aisiais, Vytauto Didžiojo metais, net penki
jaunuoliai, baigę Alytaus gimnaziją, pasuko į kunigystę.
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Ne vienas gimnazijos auklėtinis kunigas buvo apkaltintas antisovietine veikla, patyrė lagerių ar tremties kančias: kunigas Valentas
Balčius buvo išduotas ir nužudytas, kunigas Bernardas Baliukonis
(Baliukas) kalintas Kemerovo srityje, Zigmas Neciunskas-Elytė kančios Kalvarijas ėjo Karelijos ir Mordovijos lageriuose, tačiau juose
nenutrūko kunigo pastoracinis darbas. Liudvikas Puzonas 1946 m.
suimtas ir nuteistas 15 m. griežtojo lagerio už tai, kad klausė miško
brolių išpažinčių ir jiems teikė ligonių sakramentus. Bausmę atliko
Kazachstano, Intos ir Abezės lageriuose, tremtį – Troicko-Pečiorske
ir Uchtoje. Kunigas Jonas Rusinas 1949 m. buvo suimtas, kaltinamas
antisovietine agitacija, žiauriai kankinamas ir nuteistas 25 metų laisvės atėmimo bausme. Ją atliko Vorkutos anglies kasyklose. Kartu su
kitais nuteistaisiais jis dalijosi vargo, šalčio ir badmirio duona. Stasys
Šivokas bausmę atliko Sibiro lageriuose. Kunigas Juozapas Voveris
1947 m. buvo areštuotas ir nuteistas aštuoneriems metams už antisovietinę veiklą, kalinamas Sibiro lageriuose.
***
Nemažai gimnazijos auklėtinių, kunigų, vengdami sovietinio teroro, savo noru pasitraukė iš Lietuvos, tačiau nuo jos nenutolo, gyvendami svetur puoselėjo tautines ir religines vertybes.
Kunigas Jonas Borevičius SJ pasitraukė į Šveicariją, o vėliau –
į JAV. Jis aktyvus išeivijos lietuvių veikėjas. 1959–1963 m. buvo
Kanados lietuvių bendruomenės krašto valdybos vicepirmininkas.
1973 m. – JAV lietuvių bendruomenės ir pasaulio lietuvių bendruomenės vicepirmininkas. Čikagoje įsteigė lietuvių katalikų namus, buvo
lietuvių jėzuitų generalinis ekonomas. Bendradarbiavo katalikiškoje
spaudoje. Mirė ir palaidotas Čikagoje.
IGNAS URBONAS (1910–1935–2012). Gimė dzūkų Andriaus ir
Marcelės Urbanavičių šeimoje Valėniškių kaime, Nemunaičio valsčiuje (Alytaus r.). Buvo antras iš septynių vaikų, kuriam atiteko laimė
mokytis. 1930 m. baigė Alytaus gimnaziją. Besimokydamas gimnazijoje, savo gyvenimą susiejo su ateitininkija. Mokslus tęsė Kauno kunigų seminarijoje ir Vytauto Didžiojo universitete. Įgijo filosofijos ir
Bažnyčios istorijos daktaro laipsnius. Iš vyskupo Juozapo Skvirecko
priėmė kunigystės šventimus. Kunigo tarnystė prabėgo keliose parapijose: Želvoje, Varėnoje, Kaišiadoryse, Aukštadvaryje.
Kunigą Igną Urboną frontas nubloškė į Vokietiją. Vėliau nuvyko į JAV, dirbo įvairiose parapijose klebonu. Kaip ateitininkas, buvo
lietuvių studentų stovyklų kapelionu. 1990 m. kunigui Ignui Urbonui
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suteiktas prelato titulas. 1992 m. pirmą kartą po priverstinės emigracijos apsilankė Lietuvoje. Jau būdamas garbaus amžiaus, turėjo labai
gerą atmintį, iškilmingai atšventė kunigystės ir savo amžiaus jubiliejus. Visą gyvenimą buvo aktyvus spaudos bendradarbis, rašė meno ir
religijos temomis šiuose žurnaluose ir laikraščiuose: „Naujas gyvenimas“, „Aidai“, „Lietuvių praeitis“, „Tėviškės žiburiai“, „Draugas“ ir
kt. 2006 m. išleido knygą „Ilga mano kelionė“.
Kunigas prelatas dr. Ignas Urbonas palaidotas šalia savo brolio
šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Čikagoje.
LADAS TULABA (1912–1934–2002). Gimė Berčių kaime, Metelių parapijoje, Alytaus apskrityje. 1930 m. baigė Alytaus gimnaziją. Studijavo Vytauto Didžiojo universitete, Teologijos ir filosofijos
fakultete įgijo teologijos licenciato laipsnį. 1935–1938 m. studijavo teisę Popiežiškajame Biblijos institute Romoje – gavo licenciato,
1949 m. – Šventojo Rašto daktaro laipsnį. Dėstė Šventąjį Raštą Vilkaviškio kunigų seminarijoje ir Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos
fakultete; nuo 1942 m. – Vilniaus kunigų seminarijos rektorius. Baigiantis karui, pasitraukė į Vokietiją. 1951 m. popiežius Pijus XII kunigą
Ladą Tulabą paskelbė prelatu. 1960 m. paskirtas Vyriausiosios komisijos emigracijos reikalams prie šv. Konsistorijos kongregacijos nariu.
1966 m. pakeltas apaštališkuoju pronotaru.
Prelatas Ladas Tulaba – ilgametis Popiežiškosios lietuvių šv. Kazimiero kolegijos steigėjas ir jos rektorius, Šventojo Rašto į lietuvių
kalbą vertėjas, Vatikano radijo lietuviškosios redakcijos bendradarbis.
Homiletinio turinio ir memuarinio pobūdžio knygos, kurių autorius
jis yra: „Romos popiežiškoji šv. Kazimiero lietuvių kolegija“ (1998),
„Kentėjimų problema“ (1937), „Marija Mergelė“ (1936–1937), „Kad
kūrentųsi“ (1954), „Nuo Dusios iki Tiberio“ (1993–1995), „Šventojo
Rašto temomis“ (2000), „Vatikanas ir Lietuva“ (2001).
Prelatas Ladas Tulaba palaidotas Romoje, Šv. Petro bazilikos kanauninkų koplyčioje.
***
Daug pirmosios Alytaus gimnazijos auklėtinių, tapusių kunigais,
darbavosi Lietuvoje. Už tai, kad sakė tiesą, rengė pogrindžio spaudą ir
ją platino, sovietinių pareigūnų buvo ujami ir persekiojami, iš jų buvo
atimami registracijos pažymėjimai. Tačiau kunigai nepabūgo – darbavosi toliau Lietuvoje arba tapo misionieriais ir skelbė Dievo žodį savo
tautiečiams, gyvenantiems Sibire.
Kai sovietinė valdžia iš kunigo Albino Dumbliausko atėmė
registracijos pažymėjimą, tada jis suspausta širdimi paliko Lietuvą.

135

136

Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė

1977 m. sugebėjo užregistruoti Karagandoje katalikų religinę bendruomenę, kurios dauguma buvo lietuviai. Albinas Dumbliauskas čia
buvo vienintelis kunigas, pirmiausiai pradėjo aukoti šv. Mišias barake,
o 1978 m. jo rūpesčiu pradėta statyti bažnyčia. Vietos valdžia visaip
stengėsi trukdyti ir tai uždrausti, bet nepavyko. 1980 m. bažnyčia buvo
konsekruota (nuo 1997 m. tai – katedra). Tuo metu Lietuvoje nebuvo
grąžinta tikintiesiems nė viena bažnyčia, o apie naujų statybas niekas
nedrįso net pagalvoti.
Kunigas Albinas Dumbliauskas SJ lankė tikinčiuosius Krasnojarske, Vorkutoje, Tomske, Irkutske, Novosibirske ir kt. Visur tikinčiųjų buvo laukiamas, o sovietinės valdžios nekenčiamas ir įvairiausiais
būdais baudžiamas. Tačiau liko didžiuliai jo darbai: Vidurinės Azijos ir
Sibiro platybėse išauklėjo maždaug 20 jaunuolių, kurie studijavo Kauno, Rygos, Vokietijos seminarijose ir tapo kunigais, paruošė seselių
vienuolių.
LIONGINAS KUNEVIČIUS (1932–1958–1994). Gimė ir mokėsi Alytuje. 1951 m. baigė Alytaus 1-ąją (berniukų) vidurinę mokyklą
(dabar – Alytaus Dzūkijos mokykla). Tais pačiais metais įstojo į Vilniaus valstybinio universiteto Filologijos fakulteto bibliotekininkystės
studijas. Po dvejų metų įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1958 m. priėmė kunigo šventimus. Dievo žodį skleidė daugelyje
parapijų: Šventežerio, Prisikėlimo bei Aukštosios Panemunės (Kaune), Marijampolės, Didvyžių, Gerdašių, Būdviečio, Lukšių, Šv. Angelų
Sargų (Alytuje).
Sovietmečiu valdžios išpuoliai prieš aktyvius kunigus buvo tarsi įprastas dalykas. Kunigui Lionginui Kunevičiui irgi daug grasinta,
keletą kartų bandyta atimti darbo registracijos pažymėjimą, o nepavykus to padaryti jis buvo pašauktas dviem mėnesiams į sovietinę
armiją. Kunigas Lionginas Kunevičius buvo įtrauktas į KGB operatyvinę įskaitą, jam suteiktas „Mistiko“ (rus. Mistik) slapyvardis. Visas gyvenimas buvo kupinas pavojų, tačiau jis niekada nesusvyravo ir
nesuabejojo. 1977 m. ėmėsi redaguoti pogrindžio leidinį „Aušra“. Per
beveik devynerius tarnystės metus Būdvietyje išleido daugiau kaip 30
„Aušros“ numerių. Be abejo, ne vienas straipsnis „Aušroje“ yra parašytas ir jo ranka, žinoma, konspiraciniais sumetimais slapyvardžiu,
todėl autorystę sunku nustatyti.
Atgimimo sąjūdis Lietuvoje daug ką pakeitė. „Aušros“, ėjusios
be pertraukos trylika metų, leidyba nutrūko, kaip ir kitų pogrindžio
leidinių. Ilgametis „Aušros“ redaktorius kunigas Lionginas Kunevi-
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čius apie šį laiką prasitarė: „Pasijutau kaip bėgikas, baigęs maratono
distanciją. Vieną vakarą užsidengęs langus verkiau...“
Kunigas Lionginas Kunevičius – įvairiaspalvė asmenybė:
vaikystėje – linksmas ir nenuorama, vėliau – susimąstęs poetas, rimtas kunigas, kartais užsisklendęs savyje, visuomenininkas, nebijantis
išdrožti tiesą į akis valdžios atstovui ir kolegai, todėl galbūt daugelio
buvo nesuprastas. (Plačiau apie kunigą Lionginą Kunevičių Elvyros
Biliūtės-Aleknavičienės knygoje „Aušros sūnus“.)
JONAS ZUBRUS (1924–1957–2010). Buvo vyriausias penkių
vaikų šeimoje. 1943 m. baigė Alytaus gimnaziją. Tais pačiais metais
įstojo į Jėzaus draugiją (toliau – SJ), o 1945 m. davė amžinuosius
įžadus. Jo didžioji svajonė pildėsi, įstojo į Kauno kunigų seminariją.
Teko mokytis sudėtingu laikmečiu. Sovietų valdžia nutarė sumažinti
klierikų skaičių, todėl studijas teko nutraukti. Tačiau grįžo, sėkmingai
baigė ir 1957 m. vyskupas Julijonas Steponavičius įšventino kunigu.
Jonas Zubrus SJ kunigo tarnystę pradėjo gimtojoje Dzūkijoje,
Pivašiūnų parapijoje (Alytaus r.). Po aštuonerių metų tarnystės perkeltas į Šešuolėlių parapiją (Širvintų r.). Kunigas ėmėsi iniciatyvos –
remontuoti bažnyčią, jo turiningi pamokslai pritraukdavo vis daugiau
tikinčiųjų. Į sovietinės valdžios akiratį jis buvo patekęs besidarbuodamas Dzūkijoje, todėl dabar buvo imtasi griežtesnių priemonių, kaip ir
iš kitų „nepaklusnių“ kunigų, iš jo atimtas registracijos pažymėjimas.
Tada dirbo miško darbininku. Kai buvo leista toliau tarnauti kunigu,
kilnotas iš parapijos į parapiją. 1965–1968 m. tarnavo kunigu šiose
parapijose: Vytautavos (Trakų r.), Molėtų, Stirnių (Molėtų r.), Palomenės (Kaišiadorių r.), Žilinų (Varėnos r.).
Sovietmečiu nelegaliai leido vieną iš katalikiškų pogrindžio leidinių „Tiesos kelias“. Jis tęsė kunigams skirto žurnalo (1925–1940)
tradicijas. Rašė straipsnius „LKB kronikai“.
Sovietiniai pareigūnai kunigą Joną Zubrų SJ nuolat persekiodavo,
todėl jis 1979 m. pirmą kartą išvyko į misijas Ukrainoje. Aptarnavo
keturias katalikų bendruomenes, melsdavosi kapinių koplytėlėse, nes
ten tikintieji buvo labiau persekiojami nei Lietuvoje.
Trumpam grįždavo į Lietuvą ir keliaudavo iš parapijos į parapiją, o tada vėl į misijas – Kazachstaną, Altajaus kraštą. 1993–1994 m.
buvo sugrįžęs į savo pirmąją parapiją, Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų, kur buvo klebonas.
Paskutinį kartą iškeliavo į misijas 1996 m. – į Sibirą.
Parengė ir 2003 m. išleido maldynėlį „Pasitikiu Tavimi“.

137

138

Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė

Kunigas Jonas Zubrus SJ, misionierius, nepavargdamas skelbė
Dievo žodį Sibire ir Kazachstane, darbavosi daugelyje Lietuvos parapijų. Paskutinė kunigiškos tarnystės vieta – Kauno Šv. Pranciškaus
Ksavero (Jėzuitų) bažnyčia; ten buvo vicerektorius. Čia ir buvo paskutinė jo turiningo gyvenimo stotelė.
***
Pirmojoje Alytaus gimnazijoje svarbų vaidmenį atliko ir dvasininkai (kapelionai, tikybos mokytojai), jie padėjo formuoti tuometinį kultūrinį miesto veidą; gimnazija tapo šviesos židiniu visoje Pietų
Lietuvoje, joje išugdyta daug taurių asmenybių, tarp jų ir didžiadvasių
kunigų. Per du nepriklausomybės dešimtmečius išaugo ir pasikeitė
Alytus. 1939 m. Alytuje buvo 9 tūkst. 207 gyventojai.
Labai svarbų vaidmenį atliko Bažnyčia: dvasininkų indėlis svarus tiek politiniame, tiek kultūriniame miesto gyvenime. Tai patvirtina šiame straipsnyje pateikti faktai: dvasininkai dalyvavo įvairiose
organizacijose (netgi joms vadovavo), katalikiškos krypties partijų
veikloje.
Visi pirmojoje Alytaus gimnazijoje dirbę dvasininkai paliko ryškų pėdsaką Alytaus švietimo istorijoje. Stebina, kaip jie bendravo ir
bendradarbiavo su gimnazistais ir kolegomis. Kunigai, dirbdami kapelionais ir tikybos mokytojais, neapsiribojo darbo valandomis ar pamokomis. Jie įsitraukė į popamokinę veiklą, meno saviveiklą, vykdavo į
išvykas; tai ugdė auklėtinių pasitikėjimo, pagarbos jausmus, meilę savo
kraštui. Ne kartą filosofas Stasys Šalkauskis yra pabrėžęs, jog „praktika be teorijos akla, o teorija be praktikos yra bergždžia“. Pamokinė
ir popamokinė veikla pirmojoje Alytaus gimnazijoje buvo grindžiama
tautos kultūros patirtimi, moksleivis ugdytas kaip sąmoningas tautos
kultūros, jos papročių, tradicijų puoselėtojas ir kūrybiškas tęsėjas.
Mokykla ir bažnyčia glaudžiai bendradarbiavo, bendri tikslai ir kryptingas ugdymas davė gražius rezultatus – išugdyta iškilių asmenybių.
Daugelio kunigų mokytojų likimai tragiški, tačiau jie visi įprasmino tautos kankinio, iškilaus mokytojo Konstantino Bajerčiaus žodžius:
„Mokytojas yra didis žmogus. Ir jo rankoje yra didi galybė. <...> Tikras mokytojas yra ne kas kitas, kaip visuomenės siela, nes mokytojas
visuomenėje visuomet įsikūnija. Koks bus mokytojas, tokia bus ir visuomenė. Bet tik, žinoma, tikras mokytojas, o ne spekuliantas.“
Trumpai žvilgtelėjome į keleto kunigų, kurie mokėsi arba baigė
pirmąją Alytaus gimnaziją, likimus. Jų tarnystę aptemdė atžlegėję sovietų tankai, vėliau – okupacija, buldozerinis ateizmas, kai buvo naiki-
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namos vertybės, įdiegtos tėvų ir mokyklos. Tuo metu Lietuva neteko
daug kunigų. Nukentėjo ir pirmąją Alytaus gimnaziją baigę kunigai.
Kunigas Valentas Balčius nužudytas 1941 m. Kunigai Albinas Dumbliauskas SJ ir Jonas Zubrus SJ, nepakeldami okupantų persekiojimų,
tapo misionieriais Sibire, Kazachstane, Vidurinėje Azijoje lietuvių
kolonijose. Kunigams Bernardui Baliukoniui (Baliukui), Zigmui Neciunskui, Jonui Rusinui, Liudvikui Puzonui, Juozapui Voveriui teko lagerio ir tremtinio dalia Sibiro platybėse. Kunigas Jonas Borevičius SJ
ir prelatas dr. Ladas Tulaba Dievo žodį ir lietuvybę skleidė užsienyje.
Kiti kunigai gražiai darbavosi okupantų persekiojamoje Lietuvoje, kiek įmanydami stengėsi atstatinėti sugriautas bažnyčias, skleisti
tikėjimo tiesas įvairiais, netgi tuo metu neleistinais, būdais.
Visi pirmosios Alytaus gimnazijos auklėtiniai, tapę kunigais, patyrė skaudžių laikotarpio išbandymų, tačiau nepalūžo, o kantriai nešė
savo gyvenimo kryžių, tapdami atrama silpnesniesiems, pavyzdžiu
jaunesniems kunigams ir pasauliečiams. Kodėl? Jie augo ir brendo
pirmojoje Lietuvos Respublikoje, kurioje dar buvo tvirtos katalikiškos
šeimos ir kryptingas dorinis auklėjimas pamokose bei popamokinėje
veikloje. Filosofas Stasys Šalkauskis ne kartą yra pabrėžęs, kad „auklėjimu siekiama išugdyti „vertingą asmenybę“, auklėtinį padaryti
tokiu, „koks jis turi būti“. Išanalizavus keleto auklėtinių biografijas,
darytina išvada, kad jų asmenybes formavo šeima ir to meto ugdymo įstaigos. Jiems nuo mažens buvo skiepytos tautiškumo ir Lietuvos
valstybingumo idėjos, jie rengti aktyviam visuomenės gyvenimui.
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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Lietuvos vietinės rinktinės Lazdijų
(Seinų) apskrities komendantūra
1944 m. pavasarį
Antrajam pasauliniam karui artėjant į pabaigą, Lietuva siekė
atgauti nepriklausomybę, kaip ir 1918-aisiais. Dėjo viltis į Atlanto chartiją, skelbusią apie kiekvienos tautos ir valstybės teisę pačiai
apsispręsti dėl savo ateities, vidaus santvarkos ir sąjungų su kitomis
valstybėmis. Lietuvoje siautėjo ginkluotos gaujos ir nebuvo kam jas
sutramdyti. Buvo reikalinga sava kariuomenė, kad apgintų tautos teisę
gyventi, išlikti. Vokiečių karinė vadovybė priešinosi lietuvių reikalavimui sukurti visų ginklo rūšių tautinę kariuomenę, todėl generolas
Stasys Raštikis atsisakė vadovauti būsimai kariuomenei. Padėtį gelbėjo tai, kad generolas Povilas Plechavičius sutiko sukurti Lietuvos vietinę rinktinę (LVR) ir jai vadovauti. Tuo pagrindu 1944 m. pradžioje
pradėjo kurtis vadinamoji Generolo Plechavičiaus armija tautai apginti nuo vidaus ir užsienio priešų, veikianti pagal prieškarinės Lietuvos
karinius statutus.
1944 m. vasario 12 d. lietuvių karių savaitraščio „Karys“ Nr. 6
pirmame puslapyje stambiomis raidėmis, išskirtinai ir pabrėžtinai
buvo skelbiama:
Steigiama Lietuvos Vietinė Rinktinė
Kovai su vis labiau plintančiu banditizmu
steigiama
LIETUVOS VIETINĖ RINKTINĖ
(Litauische Sonderverbande)
VIETINĖS RINKTINĖS Vadu paskirtas gen. ltn.
Plechavičius, Povilas
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1944 m. vasario 16 d. generolas Povilas Plechavičius per Kauno
radiofoną kreipėsi į Lietuvos jaunimą, kviesdamas stoti į organizuojamą Lietuvos vietinę rinktinę ir ruoštis ginti tėvynę nuo artėjančio
raudonojo maro. LVR veikimo plotas – Lietuvos teritorija. Be rinktinės
vado sutikimo joks jos dalinys negali būti panaudotas kovai už Lietuvos ribų. Rinktinei vadovaus tik lietuviai karininkai. Gen. P. Plechavičiaus kalba buvo labai patriotiška, uždeganti. Jis kalbėjo:
<...> Lietuviai kariai! Kai Tėvynė pavojuj, imkime tvirtai ginklą į
savo rankas, kad, visi susibūrę į Lietuvos Vietinę rinktinę, išvalytume
savo žemę nuo visų tų iš Rytų beslenkančių banditų, kurie žudo mūsų
brolius, niekina mūsų moteris, plėšia ir degina mūsų turtą. O tu, Lietuvos jaunime, kuris neturėjai ginklo rankose, seki savo vyresniųjų
brolių pėdomis.
Lietuvos vyrai, aš jus kviečiu stoti į mano organizuojamą Vietinę
rinktinę. Visi vykite pas savo apskričių komendantus, nes atėjo laikas
ginti Tėvynę.
Nepriklausomybės kovose žuvusių savanorių ir partizanų kraujas ne veltui pralietas, tęsime jų pradėtą darbą ir neužmirškime mūsų
Tautos himno žodžių: Lietuva, Tėvyne mūsų, tu didvyrių žeme.
Tat, vyrai už ginklų!
LVR vado gen. P. Plechavičiaus 1944 m. vasario 16 d. įsakymu
Nr. 1 LVR apskričių komendantais buvo paskirti 25 karininkai. Komendantai paskirti nuo 1944 m. vasario 10–12 d., nes jie šias pareigas
ėjo dar prieš generolo Povilo Plechavičiaus kreipimąsi per radiją Lietuvos Nepriklausomybės dieną. Komendantai skubiai vykdė paruošiamuosius darbus Vietinės rinktinės formuotėms sukurti.
Pagal LVR štabo nurodymus, apskričių komendantūrose turėjo
tarnauti komendantas, žinių karininkas, ūkio vedėjas-raštvedys, du
raštininkai, puskarininkis ūkio reikalams ir vertėjas. Komendantūros žinių karininkas savo darbo srityje buvo pavaldus LVR štabo II
skyriaus viršininkui. Pagal LVR štabo nurodymus, žinių karininkai
privalėjo neatidėliotinai užmegzti ryšius su vietine saugumo policijos įstaiga ir viešosios policijos pareigūnais, kad „vykdytų netinkamo
politine ir kriminaline prasme elemento atranką iš stojančių į LVR savanorių tarpo“. Žinių karininkai privalėjo rinkti informaciją apie savo
ir gretimose apskrityse veikiančius raudonuosius partizanus. Prie LVR
apskričių komendantūrų buvo steigiami kariniai daliniai. Į šiuos dalinius, be kaimo vaikinų, labai gausiai savanoriais stojo gimnazijų ir
specialiųjų vidurinių mokyklų paskutinių klasių moksleiviai. Švietimo
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Plk. ltn. Jonas Kazitėnas-Kaziutis.
1940 m.
Nuotrauka iš Vytauto Zabielsko
rinkinio

įstaigų vadovai šiam kilniam jaunuolių pasiryžimui neprieštaravo ir
rėmė jaunų patriotų iniciatyvą.
Lazdijų (Seinų) apskrities komendantu buvo paskirtas plk. ltn. Jonas Kazitėnas-Kaziutis. Komendanto pavaduotoju ir ūkio vedėju paskirtas mjr. Stasys Vladas Asevičius. Lazdijų apskrities komendantūra
buvo suformuota 1944 m. kovo mėn. Iš archyvinių šaltinių yra žinoma, kad Lazdijų komendantūroje tarnavo: ltn. Kazimieras Batūra, ltn.
Juozas Krakauskas (būrio vadas) ir ltn. Pranas Razminas, o raštininku
tarnavo Zenonas Šarka (g. 1923 m., iš Leipalingio mstl.).
LVR vado 1944 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 8 šaukiamųjų
sveikatai tikrinti į apskričių komisijas buvo paskirti gydytojai: Lazdijų
apskrityje – ltn. Viktoras Miliauskas ir Steponas Norkus.
Prie Lazdijų apskrities komendantūros buvo įsteigta kuopa, kurią
sudarė trys būriai. Kuopos vadu paskirtas ltn. Baltrus Jurkša. Kuopoje
tarnavo 112 karių, jie buvo apginkluoti 9 lengvaisiais kulkosvaidžiais
ir 103 šautuvais. Iš archyvinių šaltinių žinomos ir kelių karių pavardės: Balys Černiauskas (g. 1917), Juozas Krikščiūnas (g. 1924), Julius
Kaleininkas (g. 1925).
Pagrindinės tarnybos užduotys – patruliuoti mieste ir saugoti komendantūrą. Plechavičiukai dėvėjo vokiškas uniformas ir buvo
ginkluoti prancūziškais šautuvais. Yra žinių, kad Lazdijų apskrities
komendantūros dalinys kelis kartus buvo išvykęs ieškoti raudonųjų
partizanų. Pirmą kartą 1944 m. balandžio mėn. pabaigoje apie 20 karių
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Ltn. Kazimieras Batūra.
Iki 1940 m.
Nuotrauka iš Vytauto Zabielsko

būrys, vadovaujamas ltn. Juozo Krakausko, „šukavo“ mišką Kapčiamiesčio apylinkėse, bet raudonųjų partizanų nerado. Antroji operacija
prieš raudonuosius partizanus buvo surengta gegužės mėn. pradžioje
Leipalingio apylinkėse. Joje dalyvavo apie 20 karių grupė, kuriai vadovavo Jonas Pinkevičius. Į paieškos vietas plechavičiukai vykdavo
sunkvežimiu. Abiejų operacijų metu Lazdijų apskrities komendantūros dalinys su raudonaisiais partizanais nesusidūrė ir nuostolių nepatyrė. Gegužės mėn. grupė ltn. Juozo Krakausko būrio karių buvo
išsiųsta į Šulnelių mišką (12 km nuo Lazdijų) kirsti malkų. Miške plechavičiukai netikėtai susidūrė su grupe raudonųjų partizanų. Susišaudymo metu lietuvių kariams pavyko paimti į nelaisvę vieną ginkluotą
raudonąjį partizaną. Kartą Lazdijų apskrities komendantūros kuopos
kariai kartu su policininkais buvo išvykę į Žaliosios mišką gaudyti
raudonųjų partizanų. Plechavičiukai šios operacijos metu sulaikė kelis
raudonuosius partizanus.
Naciams likviduojant Lietuvos vietinę rinktinę dauguma Lazdijų
apskrities komendantūros ir kuopos karių, savo vadų nurodymu, išsivaikščiojo su ginklais ir vokiečių nebuvo suimti. Būrio vadas ltn. Juozas Krakauskas (g. 1914), komandiruotas į Kauną, 1944 m. gegužės
13 d. buvo areštuotas vokiečių Marijampolėje, vėliau išvežtas į Kauną.
Lazdijų apskrities komendantūra likviduota 1944 m. birželio 1 d.,
kai iš pareigų buvo atleisti paskutinieji tarnautojai: puskarininkis
Truska, raštininkas Vailionis ir vertėjas Tadas Palionis.

143

144

Gintaras Lučinskas

Mjr. Stasys Asevičius. 1933 m.
Nuotrauka iš Vytauto Zabielsko
rinkinio

1944 m. rugpjūčio 3 d. dalis buvusių Lazdijų apskrities komendantūros karių iš Lazdijų traukėsi link Žemaitijos, tačiau Kalvarijoje
vokiečių žandarmerijos buvo nukreipti į Tilžę. Karininkai buvo atskirti
ir išvežti į Drezdeną, o kariai įtraukti į vokiečių priešlėktuvinės apsaugos dalinį. Dalis jų ten pasiliko ir vėliau emigravo į Vakarus. Tačiau
kai kurie plechavičiukai po sovietų reokupacijos buvo represuoti Lietuvoje.
Apie tarnybą LVR Lazdijų (Seinų) apskrities komendantūroje
1944 m. pavasarį trumpus atsiminimus yra parašę tų įvykių liudininkai.
Emigravęs į Kanadą, 1970–1971 m. Stasys Asevičius (1895–1972)
parašė atsiminimus „Praeitin atsigręžus“, kurie 1993 m. atskira knyga
išleisti Lietuvoje. Paskutinis šios knygos skyrelis pavadintas „Dar viena
tarnyba“ – jis apie tai, kaip Vietinės rinktinės padalinys įsteigtas Lazdijuose, likviduotas ir kaip dalis „plechavičiukų“ traukėsi į Vakarus.
1944 metų pradžioje, vasario mėnesį, gavau telegramą iš generolo Plechavičiaus: skubiai atvykti į Kauną apskričių komendantų
pasitariman, nes esu skiriamas Lazdijų apskrities komendantu. Komendantų pasitarime generolas Plechavičius pasakė man, kad aš
skiriamas padėjėju, o komendantu – pulkininkas leitenantas Kaziutėnas. Jeigu su šiuo paskyrimu nesutinku, tuomet skirtų kurio nors
bataliono vadu, bet reikėtų išvykti. Pagalvojęs sutikau, nes nenorėjau keltis toliau nuo savo ūkio ir skirtis su šeima. Taip nuo 1944 metų
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vasario mėnesio 25 dienos pradėjau dirbti Lazdijų apskrities komendantūroje kaip ūkio viršininkas. Didelio darbo nebuvo, nes iš vokiečių nieko negalėjom gauti. Iš buvusios komendantūros darbuotojų
niekas negrįžo. Reikėjo pasitenkinti visai naujais raštininkais, netgi
netarnavusiais kariuomenėje. Kovo 18-ąją buvo priimti du eiliniai
– kaip sargai. Reikėjo saugoti kareivines, numatytas formuojamai
kuopai prie komendantūros. Su kuopos formavimu nesiskubinta, nes,
kaip minėjau, nebuvo galima gauti nei ginklų, nei apmundiravimo.
Nors savanorių atsirado gana daug ir jie buvo priimami, bet tą pačią
dieną ir paleidžiami atostogų ligi atskiro pašaukimo. Tik balandžio
mėnesį buvo gauta šiek tiek aprangos ir šautuvų, tad nuo balandžio
1 dienos ir kuopos organizavimas pagyvėjo. Tos kuopos vadu paskirtas gimnazijos inspektorius, atsargos leitenantas Jurkša.
Apie gegužės mėnesio vidurį kažkurią dieną atsirado Lazdijuose dvi vokiečių tanketės ir vienas sunkvežimis su SS kareiviais. Netgi nesustoję, tik pasivažinėję po Lazdijus, vėl išvyko. Pradėjo sklisti
gandai, kad vokiečiai rinktinę likviduoja. Skambinom į Kauną, nieko
neprisišaukėm. Pradėjom nerimauti, ypač kuopos vadas, kuris tarp
kareivių kėlė tikrą paniką. Paskiau sužinojome, kad Marijampolėje
stovintis batalionas buvo nuginkluotas, daugumas žmonių išsibėgiojo, kiti gi susodinti į sunkvežimius ir išvežti. Po šios žinios ir mūsų
kuopos vadas visus kareivius paleido ir pats išvažiavo iš Lazdijų į
Marijampolės apskritį, savo gimtinėn. Komendantūra liko be kareivių. Netgi raštininkai nuo birželio 1 dienos dingo, į darbą jau neatėjo.
Komendantas pulkininkas leitenantas Kaziutėnas birželio 21 dieną
parašė paskutinį įsakymą, kuriuo buvo skelbiama, kad puskarininkis Truska, raštininkas Vailionis ir vertėjas Palionis, kaip nustoję eiti
savo pareigas, išbraukiami iš komendantūros sudėties nuo birželio
mėnesio 1 dienos.
1944 metų birželio mėnesio 16 dieną pasinaudojau vokiečių 1944
metų birželio mėnesio 5 dienos įsakymu Nr. 12, kuriame buvo pasakyta, kad aukštesnių laipsnių karininkai, pradedant majorais, nuo
šaukimo į pagalbinius vokiečių kariuomenės dalinius atleidžiami. Tad
padaviau prašymą ir buvau atleistas iš komendantūros.
Grįžau vėl į ūkį. Bet neilgai galėjau čia būti. Jau liepos mėnesio 29 dieną teko su visa šeima apleisti namus ir važiuoti į Vakarus.
Skubiai traukėmės ir jau rugpjūčio mėnesio 2 dieną buvome pasiekę
vieną kaimą prie Vištyčio, kuriame radome Lazdijų apskrities komendantą su keletu kareivių. Prisijungėm ir mes prie jų. Rugpjūčio
mėnesio 3 dieną komendantas buvo pašauktas į Vištytį pas vokiečius.
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LVR Lazdijų apskrities komendantūros kuopos kariai prie komendantūros
pastato. 1-oje eilėje (iš kairės): 1. Kostas Pranskevičius, 2. Mjr. Stasys Asevičius,
3. Kęstutis Asevičius, 4. Vincas Mikalonis. 2-oje eilėje (iš kairės): 2. Tadas
Palionis, 3. Lynikas (centre su švarku). Lazdijai, 1944 m. kovo mėn.
Nuotrauka iš Kęstučio Asevičiaus archyvo

Iš ten parvežė naujieną, kad visi ryt iš ryto skiriami apkasų kasti
netoli nuo mūsų stovėjimo vietos. Ką darysi, rengėmės rytojaus dienai. Bet praėjus kokiai valandai, atvažiavo vokiečių SS leitenantas ir
įsakė vykti į Tilžę. Tam tikslui komendantui įteikė raštišką įsakymą.
Pradėjome rengtis tolimesnei kelionei. Rugpjūčio mėnesio 4 dieną
anksti rytą peržengėm sieną ir leidomės Tilžės link. Keliavom jau
neskubėdami, nes rusai pasiliko toli, nors artilerijos kanonada dar
buvo girdima. Kautynės vyko prie Vilkaviškio, kuris kelis sykius ėjo
iš rankų į rankas.
Po poros dienų neskubėdami pasiekėm Tilžę. Sutikę žandarai
mus nukreipė į vieną iš Tilžės aikščių. Tenai išbuvome po atviru dangumi dvi dienas. Trečiąją dieną atvažiavo SS pulkininkas su leitenantu ir pasakė, kad visi karininkai su šeimomis šiandien po pietų
bus nuvežti į geležinkelio stotį ir važiuosime į Drezdeną, į policijos
mokyklą, o kiti visi jauni vyrai, per pusę valandos pasirengę, žygiuos
į kareivines. Kas turi arklius, privalo pristatyti į kareivines. Tenai
arkliai su vežimais bus įkainoti ir paimti. Taigi, atsisveikinę su savo
vaikais, rengėmės ir mes į geležinkelio stotį. Prieš apleidžiant aikštę, dar buvo atvykęs SS leitenantas ir įdavė pulkininkui leitenantui
Kaziutėnui dokumentus važiuoti traukiniu, taip pat raštą Drezdeno
policijos mokyklai.
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Rugpjūčio mėnesio 10 dieną, jau vėlai vakare, susėdome į vagonus ir išvažiavome į Drezdeną. Atvykę į Drezdeno stotį, buvome
sutikti vokiečių ir nugabenti į Drezdeno priemiestį Klacę (Klatze),
kur įsikūrusi policijos mokykla. Jau buvo vėlus vakaras. Atskyrę moteris nuo vyrų, visus čia ir apnakvydino. Rytojaus dieną į pavakarę
padavė vežimus ir visas moteris susodinę išvežė į Klacės privačius
butus, mus gi paliko mokykloje. Porą dienų leido ilsėtis ir susitvarkyti
patalpose.
Vėliau kai kuriuos iš jaunesniųjų paskyrė į lietuvių kuopas,
kurios stovėjo netoli Drezdeno. Visus likusius, išskyrus majorus ir
pulkininkus, kiekvieną dieną vokiečių policijos kapitonas išsivesdavo į čia pat esantį miškelį užsiėmimams. Taip dienos ir bėgo. Vėliau
susiradome savo šeimas Klacėje ir jas lankydavome. Visos moterys,
neturėjusios mažų vaikų, buvo paskirtos į darbus, be to, aprūpintos
pasais ir maisto kortelėmis.
Mes, gyvendami mokykloje, maitinomės iš bendro katilo. Maistas
buvo pakenčiamas. Pagyvenę mokykloje porą savaičių, vieną dieną
visi buvome perkelti į miesto centrą, zoologijos sodo restoraną, kuris tuo laiku buvo paverstas kareivinėmis. Tenai toks pat gyvenimas:
jaunesnieji – kiekvieną dieną į užsiėmimus, vyresnieji – laisvi. Dienos ilgos, tad beveik kiekvieną dieną lankėme zoologijos sodą. Reikia
pasakyti, kad jis atrodė gana turtingas, buvo į ką pasižiūrėti. Taip
gyvenome iki rugsėjo 21 dienos, kada buvome išrikiuoti visi iki majoro laipsnio imtinai, perduoti pulkininkui leitenantui Pranckoniui,
susodinti į vežimus ir išvežti į geležinkelio stotį.
2004 m. rugpjūčio mėn. Juozas Krikščiūnas savo gyvenimo aprašyme rašė:
Gimiau 1924 m. gruodžio 8 d. Lazdijuose tarnautojo šeimoje. Tėtis, Bronius Krikščiūnas, buvo Lazdijų pašto tarnautojas bei šaulių
organizacijos narys (priklausė IX Seinų rinktinei). Buvo apdovanotas Gedimino ordino medaliu. Motina Izabelė Launikonytė-Krikščiūnienė buvo namų šeimininkė. <...>
1944 m. kovo mėn. pradžioje iš 8-os Lazdijų gimnazijos klasės
įstojau savanoriu į Vietinę rinktinę Lazdijuose. Lazdijų komendantūrai vadovavo komendantas pulkininkas Kazitėnas. Kuopą sudarė
apie 100 karių. Mums vadovavo majoras Asevičius, Lazdijų gimnazijos mokytojai – atsargos leitenantai Jurkša, Razminas, Batūra. Apginklavimas buvo, galima sakyti, tik simbolinis. Kuopos kariai saugo-
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jo komendantūrą, o pasirodžius raudoniesiems ar kitiems įtartiniems
asmenims, kartu su policija dalyvavo jų gaudynėse. Tokios gaudynės
vyko Lazdijų apskrityje, Žaliosios miške. Kelis partizanus suėmėme,
nes tose gaudynėse teko dalyvauti.
1944 m. gegužės mėn. Lazdijų komendantūros kuopą likvidavo,
mane išvežė į Vokietiją darbams, teko kasti apkasus. Frontui artėjant, teko trauktis toliau į Vokietijos gilumą. Po didelių kančių ir išgyvenimų, tik atsitiktinumo dėka, patekau į Tubingeną, ir čia gerų žmonių dėka patekau į universitetą. Nuo 1945 m. universitete studijavau
filosofijos fakultete.
1949 m. pabėgėliai buvo verbuojami į Australiją. Tokiu būdu atsidūriau jau su šeima Australijoje. Čia vėl prasidėjo sunkus gyvenimas, diplomai nebuvo pripažįstami. Dirbau įvairius darbus. <...>
2010 m. išleistoje kraštotyrininko Juozo Kuckailio knygoje „Dzūkai 2“ publikuoti LVR kario Zano (Zenono) Šarkos atsiminimai apie
tarnybą:
<...> Leipalingio valsčiaus sekretorius Juozas Mikas parašė
rekomendaciją. Su ja prisistačiau į Lazdijus Seinų apskrities komendantui pulkininkui leitenantui Jonui Kazitėnui-Kaziučiui. Prie
komendantūros buvo įkurta kuopa. Trys būriai. Iš viso 107 vyrai.
Komendanto padėjėjas, ūkio viršininkas buvo atsargos majoras Stasys Asevičius, būrių vadai – atsargos leitenantai Juozas Krakauskas,
Baltrus Jurkša, Razminas (vardo neprisimenu), bemaž visi – Lazdijų
gimnazijos mokytojai. Mane paskyrė kuopos raštininku. Paskui dar
davė padėjėją – Bronių Kuliešių iš Veršių kaimo. Buvo ir daugiau
leipalingiečių. Be jų – vyrų iš Kapčiamiesčio, Seirijų, kitų valsčių.
Apginkluoti buvome prancūziškais karabinais, kiekvienam buvo duota po 30 šovinių. Nei rusiški, nei vokiški šoviniai netiko. Taigi tiesiog
pasijuokta iš mūsų. Iš kitos pusės žvelgiant, vokiečiai žinojo, ką daro:
bijojo, kad neatsuktume ginklų prieš juos. Aprengė vokiškomis uniformomis. Tik ant rankovės buvo prisiūtas Lietuvos vėliavos spalvomis papuoštas skydelis.
Šiek tiek mokėmės rikiuotės. O pagrindinis mūsų uždavinys buvo
neleisti, kad įsisiautėtų rusų banditai. Apie Leipalingį, Kapčiamiestį
dideli miškai ir jie čia bandė įsitvirtinti. Liepiškių, Dulgininkų gyventojai, pastebėję banditus, mums pranešdavo. Tada mes kartu su Lazdijų, Veisiejų, Seirijų, Merkinės, Kapčiamiesčio, Leipalingio policija
puldavome į miškus jų ieškoti. Du kartus buvau tose gaudynėse. Bet
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jau minėjau, kaip buvome apginkluoti, tad ir mūsų žygiai ne visada
buvo sėkmingi.
Vokiečiai paskelbė Lietuvoje vyrų mobilizaciją į jų kariuomenę.
Vyrai nėjo. Už tai buvo apkaltinta ir Vietinės Rinktinės vadovybė.
Gen. P. Plechavičius, rinktinės štabo nariai suimti, išvežti į Rygos
kalėjimą, Salaspilio koncentracijos stovyklą. Pradėta nuginkluoti ir
suiminėti rinktinės karius. Kilo ginkluotų susirėmimų Marijampolėje,
Kalvarijoje, Vilniuje.
Mane jau buvo pasiuntę į Marijampolės mokomąjį batalioną. Tačiau nespėjau nė kojų sušilti. Išgirdome, kad vokiečiai mus jau supa.
Su ginklais sprukome iš miesto. Tuos, kurie uždelsė, vokiečiai suėmė.
Per susišaudymą du mūsų kariai žuvo.
Lazdijų kuopos kariai paspruko ir į jų nagus nepakliuvo. Tik buvęs mano padėjėjas Bronius Kuliešius tokio likimo neišvengė. Tądien
jis su leitenantu važiavo sunkvežimiu iš Marijampolės kažko parsivežti. Kelyje juos sulaikė vokiečiai. Leitenantui pasisekė pabėgti, o
Kuliešių suėmė ir išvežė į Vokietiją.
Aš dar sugrįžau į Lazdijus. Buvome likę septyniese: du karininkai ir penki kareiviai. Nakvoti eidavome į Katkiškių malūną. Dieną
sugrįždavome. Dar gyvenome pagal seną tvarką. Mūsų virėjas, pravarde Kūdas, išvirdavo mums pietus. Taip gal kokias porą savaičių.
Paskui matome, kad nieko gero nebus – išsiskirstėme savais keliais.
Rinktinėje teko tarnauti bene tris mėnesius, gal ir su keliomis dienomis, iki gegužės mėnesio vidurio.
2010 m. išleistoje Stasio Gvildžio knygoje „Plechavičiukų – emigrantų dalia“ (prisiminimai ir dokumentinės apybraižos) publikuoti
LVR kario Kęstučio Asevičiaus atsiminimai apie tarnybą „Plechavičiaus armijoje“ ir prievartinę tarnybą Vokietijos kariuomenėje:
<...> 1944 m. vasario 15 d. į Lazdijų komendantūrą buvo paskirtas plk. ltn. Kaziutėnas, o jo padėjėju – mano tėvas mjr. Stasys Asevičius. Kuopos vadas buvo Lazdijų gimnazijos inspektorius ltn. Baltrus
Jurkša. Kiek prisimenu, komendantūroje tarnavo mano svainis ltn.
Kazimieras Batūra, ltn. Stasys Jucevičius, Lazdijų gimnazijos mokytojai Vaišvila ir ltn. Pranas Razminas. Vertėju buvo Palionis, raštvedžiai – Marcelius Meškauskas ir Zenonas Šarka. Kitų tarnautojų
pavardžių neprisimenu.
Buvo sutverta kuopa karių, bet neturėjome nei ginklų, nei uniformų. Vykdytos tik rikiuotės pratybos. Vėliau gavome ginklų, mo-
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LVR Lazdijų apskrities komendantūros kuopos kariai prie komendantūros
pastato. 1-oje eilėje (iš kairės): 2. Kostas Pranskevičius, 3. Kęstutis Asevičius.
2-oje eilėje (iš kairės): 2. Ltn. Kazimieras Batūra, 3. Vincas Mikalonis. Lazdijai,
1944 m. kovo mėn. Nuotrauka iš Kęstučio Asevičiaus archyvo

kėmės juos išardyti ir vėl surinkti. Šautuvą gavo tik kas dešimtas, o
kulkosvaidžio negavome nė vieno.
Vieną dieną, kada vokiečiai pradėjo nuginkluoti mūsų vyrus Vilniaus apylinkėje ir Vietinės rinktinės kariai išbėgiojo, buvęs mano
draugas Griškonis, kuopos kulkosvaidininkas, pasitraukė su kulkosvaidžiu – parsinešė jį net iki mūsų sodybos Kurdimakščių kaime. Aš
eidamas perrišti karvių žiūriu – pareina pilna uniforma, užsikabinęs
lengvąjį kulkosvaidį. Be to, dar šovinių trys apkabos. Pasisveikinom,
jis man sako: „Gaudyk“. Aš žiūriu, ką jis daro. O jis nusikabino kulkosvaidį ir man meta poros metrų atstumu. Aš pagaunu. Jis man vėl
sako: „Dabar pats nešiok. Jis man daugiau nereikalingas“. Davė ir
šovinių. Parsivedžiau Griškonį į namus, daviau civilines kelnes ir
baltinius. Motina pavalgydino. Tada pakinkiau arklį į brikelį ir nuvežiau į Lazdijus, į jo namus. Tas lengvasis kulkosvaidis ir liko pas
mane.
Lazdijų–Krosnos plentu padaugėjo nuo rusų bėgančių žmonių
– ištisos vilkstinės. Bėgliai dažnai iš ūkininkų atimdavo kiaules ir neatsiskaitydavo. Lazdijų apskrities komendantūros mus keturis vyrus:
mane, mano brolį Vytautą, Vytautą Vyšniauską ir ltn. Stasį Jucevičių
apgyvendino mūsų sodyboje uniformuotus – jeigu reikėtų padėti plė-
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šiamiems ūkininkams, kad būtume čia pat, netoliese. Tačiau jie buvo
gudresni – paskersdavo kiaulę ir, įsimetę į sunkvežimį, nuvažiuodavo. O arkliu jų nepagausi.
Mums keturiems apsistojus mūsų namuose, turimą lengvąjį kulkosvaidį pasistačiau svirne ant stalo, prie lango. Vieną dieną pas mus
užsuko vokiečiai – vienas iš jų priėjo prie svirno lango ir pamatė
kulkosvaidį. Jis tuojau sėdo į automobilį ir išvažiavo. Po kokio pusvalandžio atvažiavo tanketė. Iš jos išlipęs vienas vokietis pradėjo klausinėti, kas esame, klausė ir apie tą kulkosvaidį. Mes paaiškinome, kad
mus siuntė iš komendantūros, nes apylinkėje buvo daug apiplėšimų,
kad jiems nėra ko bijoti, nes esame jų draugai. Po šitokio paaiškinimo
jie visi išlipo iš tanketės ir, pasižiūrėję į kulkosvaidį, tikrino mūsų kareivių pasus. Pavartę pasus pasakė, kad ginklą reikia įrašyti į pasą ir
išvažiavo. Daugiau mūsų niekas netikrino. Vėliau, kada reikėjo pasitraukti iš sodybos, nes rusų frontas buvo netoli, tą kulkosvaidį laikiau
vežime prie savęs, nes niekas daugiau nemokėjo su juo šaudyti.
Mūsų kolona važiuojant vis pasipildydavo ir prie Kalvarijos
buvo jau didelė. Pati Kalvarija buvo jau užimta rusų tankų, tai vokiečių žandarmerija nurodė, kur mums važiuoti, kad nepatektume į
rusų rankas. Privažiavę netoli Vokietijos sienos apsistojome miškely-

LVR Lazdijų apskrities komendantūros kuopos kariai prie komendantūros pastato.
1-oje eilėje (iš dešinės): 1. Kęstutis Asevičius. 2-oje eilėje (iš kairės): 1. Kostas
Pranskevičius. 3-ioje eilėje (iš dešinės): 1. Ltn. Kazimieras Batūra. Lazdijai,
1944 m. kovo mėn. Nuotrauka iš Kęstučio Asevičiaus archyvo
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je pavalgyti ir pailsėti. Čia prie mūsų prisistatė vokiečių karininkai
su palydovais ir kalbėjosi su komendantu Kaziutėnu, norėdami mūsų
vilkstinės žmones palikti kasti apkasus, bet komendantas nesutiko.
Kol vokiečiai kalbėjosi su mūsų komendantu, jų viršila praėjo pro
mūsų koloną iki manęs. Kai pamatė kulkosvaidį ant mano vežimo,
tuoj apsisuko ir, nuėjęs prie karininkų, atraportavo. Jiems nuvažiavus po kokio pusvalandžio atvažiavo motociklu žandarmerijos pareigūnas ir nurodė mums maršrutą į Tilžę. Po keleto dienų pasiekėme
Tilžę ir apsistojome vienoje aikštėje.
Kitą dieną atėjo vokiečių žandaras ir liepė visiems vyrams ir
kariams su ginklais susirinkti jo nurodytų kareivinių kieme. Čia mes
visi turėjome plikai nusirengti, ginklus ir dokumentus palikti kieme,
o patys eiti į pirtį. Nors sakė, kad išsimaudę grįšime prie savo drabužių, tačiau buvo kitaip. Kai pirtyje išsimaudėme, durys, pro kurias
įėjome, jau buvo uždarytos ir turėjome išeiti pro kitas duris tiesiai į
sandėlį. Čia gavome kitas uniformas (Luftwafes). Sandėlyje niekas
neleido pasimatuoti drabužių. Vokietis pro langelį padavė kelnes,
tada reikėjo eiti prie kito langelio pasiimti kitų drabužių. Svarbiausia, kad viskas tiko. Apsirengę po 30 vyrų sulipome į vagonus ir traukiniui sušvilpus pajudėjome prie jūros, kur matėsi Borhorsto sala.
Čia mokė dvi savaites ir pasiuntė prie fabriko paleisti miglą (dūmų
uždangą), kad per bombardavimą nesudaužytų fabrikų. Mums sekėsi neblogai, bet už tas bombas kliuvo patiems, nes užkūrus dervą
prie išmūryto kamino, iš lėktuvų atrodydavo, kad čia yra tikrasis fabrikas. Bet ačiū Dievui, per tuos bombardavimus nė vieno mūsiškio
nesužeidė ir nė vienas nežuvo.
Priartėjus rusų frontui mus visus, galima sakyti, beginklius nuvedė į apkasus, kad atrodytų daug karių – esą tada rusai nepultų.
Tačiau naktį rusai puolė su tankais ir mes beginkliai turėjome nuo
jų bėgti. Po kiek laiko mus surinkę perkėlė prie Vakarų fronto, prie
Berlyno kanalo, bet po savaitės tą kanalą subombardavo, o vanduo
užliejo apylinkes. Visi laivai parvirto ant šono.
Laikui bėgant paaiškėjo, kad čia mes nereikalingi. Mus permetė
į fronto liniją šalia britų, bet irgi buvome beveik beginkliai, nes tik
kas antras turėjome seną Pirmojo pasaulinio karo laikų šautuvą. Čia
labai išvargome, nes virtuvė nuo mūsų atsiskyrė, o mes be davinio
turėjome būti apkasuose dieną, o naktį trauktis. Po nakties, kada visi
turėjo trauktis, aš su Bagdonu buvome smarkiai įmigę ir negirdėjome, kada visi pasitraukė. Kai pabudome, nieko nebuvo, girdėjosi tik
paukščių čiulbėjimas. Išėjome iš miško pasidairyti ir papuolėme pas
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LVR Lazdijų apskrities komendantūros kuopos kariai. 1-oje eilėje (sėdi iš kairės):
1. Vytautas Vyšniauskas, 2. Vytautas Asevičius, 3. Kostas Pranckevičius,
4. Mečys Meškauskas, 5. Lazdijų gimnazijos mokytojas Jazbutis, 6. Vincas
Mikalonis, 7. Kęstutis Asevičius, 8. Lazdijų gimnazijos mokytojas Vaišnora.
2-oje eilėje (stovi iš kairės): 1. Vincas Mikailionis. Tilžė, 1944 m. rugpjūčio mėn.
pradžia. Nuotrauka iš Kęstučio Asevičiaus archyvo

anglų kareivius. Nuo čia ir prasidėjo belaisvio dalia. Už ištarnautą
pas vokiečius vienerių metų laikotarpį, reikėjo išbūti už vielų dar vienerius metus. Iš Belgijos mus pervežė atgal į Vokietiją, anglų zoną,
Borhorstą. Brolis Vytautas iš amerikiečių zonos Selingestat atvažiavo pas mane ir kartu parvažiavome pas tėvus. Po kelių metų, kada
pradėjo imti darbams į kitas šalis, aš pasirinkau Kanadą.
Neilgai gyvavusi Lietuvos vietinė rinktinė vokiečių smurtu buvo
likviduota. Išskyrus prancūziškus šautuvus ir lengvuosius kulkosvaidžius su mažu kiekiu šovinių, įsigyti galingesnės ginkluotės LVR
neturėjo galimybės. Tai nulėmė mažesnio masto karinius veiksmus,
tačiau siautėjančias ginkluotas gaujas apramino. Apie 9 000 karių LVR
vadovybės nurodymu išsiskirstė ir daugelis jų dalyvavo vėlesnėse rezistencinėse kovose. Tragiško likimo sulaukė keturi batalionai, buvę
Rytų Lietuvoje. Jų karius SS daliniai nuginklavo, internavo ir išvežė į
Vokietiją priverstiniams darbams. Iš ten mažai kas sugrįžo – ir tai tik
per sovietinius filtracijos lagerius, kentėję badą ir priverstinius katorginius darbus. Dalis buvo nuteisti arba vargo mobilizuoti į sovietinius
darbo batalionus. Dalis internuotų LVR karių pateko į Vakarus, var-
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gingai įsikūrė užsienio valstybėse ir mirė ten amžinai atskirti nuo savo
tėvų, brolių ir seserų. Su ginklais rankose partizanų gretose kovęsi plechavičiukai žuvo ir kapai jų nežinomi.
Iš Lietuvos vietinės rinktinės istorijos matyti, kaip jaunimas
1944 m. pavasarį, generolo Povilo Plechavičiaus pakviestas, nedvejodamas nuskubėjo ginti Tėvynės, lygiai taip, kaip jų tėvai atliko savo
pareigą Tėvynei 1918-aisiais.
L it e ra t ū r a i r š a l t i n i a i
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Asevičius, S. 1993. Praeitin atsigręžus. Kaunas, p. 117–121.
Gildys, S. 2000. Generolo P. Plechavičiaus kariai savanoriai. Kaunas, p. 27,
199, 200.
Gvildys, S. 2001. Kruvini likimai, t. 1. Kaunas, p. 7, 8, 42, 115, 117, 652.
Gvildys, S. 2004. Kruvini likimai, t. 2. Kaunas, p. 63, 64, 65.
Gvildys, S. 2008. Generolo P. Plechavičiaus Vietinės rinktinės kariai ir vadai. Kaunas, p. 173, 179, 261–267.
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NEPALŪŽUSI IR NEPRARADUSI TIKĖJIMO...
Izabelė Skliutaitė-Navarackienė
Sugrįžusi apkabinau gimtojo namo slenkstį,
Išbučiavau takus vaikystės, beržus po langais.
Čia ir jaunystė pašauta manoji prašuoliavo
Laukais ir pievom, pasipuošusiom žiedais.
Nepatikėtų ir dabar bežadė stepė,
O jai pritardamas ir uraganas užkvatos,
Kad tavo ežerų mažytę nuotraukėlę
Slėpiau po šimtasiūle prie širdies karštos.
Izabelė Skliutaitė-Navarackienė „Gimtinei“

Rašyti apie gerai pažįstamą žmogų, apie išskirtinę asmenybę yra
labai smagu. Džiaugiuosi, kad likimas man suteikė tokią progą.
Su Izabele Skliutaite-Navarackiene esame pažįstamos senokai,
žinau jos nelengvą gyvenimo kelią, visada pritariu jos kilniems tikslams. Tikriausiai todėl tokiu eilėraščio posmeliu pradėjau šį rašinį.
Jau daugiau negu 20 metų abi esame Alytaus apskrities literatų klubo
„Tėkmė“ narės. Šių metų, t. y. 2020 m., kovo 9 dieną Izabelė šventė
95 metų Jubiliejų. Ta proga grupelė literatų klubo „Tėkmė“ narių važiavo į Druskininkus ją pasveikinti. Druskininkų krašto savaitraštyje
„Druskonis“ buvo išspausdintas didelis straipsnis apie Izabelės Skliutaitės-Navarackienės gyvenimą. Straipsnį pateikė Tėviškės pažinimo
draugijos Druskininkų skyriaus narė Eugenija Sidaravičiūtė.
Izabelė – nuostabi pasakotoja, savo šviesia atmintimi grįždama į
praeitį ji dažnai pamini gimtinę. Nuo to gražaus Dzūkijos kampelio ir
noriu pradėti pasakojimą apie šios moters gyvenimą.

Izabelė SkliutaitėNavarackienė
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I. Skliutaitė-Navarackienė prie paveikslo, kurį nutapė
tremtyje, savo bute Druskininkuose 2020-04-09.
Scholastikos Kavaliauskienės nuotrauka

Gimė I. Skliutaitė-Navarackienė 1925 m. kovo 9 dieną Dvarčėnų kaime, Daugų valsčiuje, Alytaus apskrityje – gražiame Dzūkijos
kampelyje, tikrų dzūkų šeimoje. Tėvas – Adomas Skliutas, gimęs tame
pačiame Dvarčėnų kaime, motina – Elena Skerniškytė, gimusi Sapiegiškių kaime, netoli Nedzingės.

Skliutų sodyba Dvarčėnų kaime

NEPALŪŽUSI IR NEPRARADUSI TIKĖJIMO... Izabelė Skliutaitė-Navarackienė

Šeimoje augo dvylika vaikų – užaugo septyni, Izabelė buvo penktoji. Skliutų šeimoje vaikai nuo mažens buvo pratinami prie darbo,
mokomi globoti gamtą, mylėti tėvynę, gerbti žmogų... Tokioje aplinkoje ugdyta ir palaikyta patriotinė dvasia. Du Izabelės dėdės buvo
1918–1920 metų Lietuvos Nepriklausomybės kovų savanoriai. Tėvas Adomas Skliutas ir jo vyriausias sūnus Vincas, Izabelės brolis,
dalyvavo 1941 m. birželio 23 dienos Tautos sukilime Dauguose – jie
priklausė „Geležinio vilko“ rinktinei. 1945 m. brolis kalėjo Vorkutos
lageriuose, tėvai buvo tremiamųjų sąrašuose. 1948 m. gegužės 22 d.
tėvas buvo ištremtas iš Lietuvos, motina su vaikais pabėgo, paskui
kurį laiką slapstėsi.
Pirmoji Izabelės mokykla buvo Rimėnų pradinė. Jau tada Izabelę
viliojo visuomeninė veikla: ji priklausė jaunųjų ūkininkų rateliui, dalyvaudavo jaunųjų ūkininkų rengiamose parodose ir net būdavo premijuojama. Jaunųjų ūkininkų ratelių nariai turėjo nario knygeles, į kurias
būdavo įrašomi visi jų pasiekimai ir laimėjimai, susiję su ratelio veikla.
Vėliau mokėsi Daugų mokykloje, o 1940 m. įstojo į Alytaus gimnaziją. 1941 m. šešiolikmetė I. Skliutaitė įstojo į Alytaus mokytojų
seminariją, ir jau 1942 m. įsijungė į pogrindinę Ateitininkų ir LLA
(Lietuvos laisvės armijos) organizacijas. Alytaus mokytojų seminarijos pogrindininkams vadovavo seminarijos mokytojas Konstantinas

Pirmoji Izabelės Skliutaitės mokykla – Rimėnų pradinė, 1937 m. Mokinių būrelio viduryje kairėje stovi mokytojas V. Talkačiauskas, dešinėje – kun. Vladas
Mironas, vyriausias kariuomenės kapelionas, Lietuvos vyriausybės ministras
pirmininkas. Izabelė šalia kunigo, balta palaidinuke
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Bajerčius, jo slapyvardis – Garibaldis (1946 m. gruodžio mėn. nukankintas Alytaus saugume). Prieš įsijungiant į Tautininkų ir LLA organizacijas reikėjo duoti priesaiką „Dievui ir Tėvynei“. I. Skliutaitė ir keli
kiti nariai iškilmingai prisiekė Rumbonių bažnyčioje, priesaiką priėmė
mokytojas K. Bajerčius-Garibaldis ir kapelionas kun. Antanas Milius.
1943 m., vykdydama LLA užduotį, gelbėjo suimtus moksleivius,
kad nebūtų išvežti į Vokietiją priverstiniams darbams: A. Pigagą,
A. Volungevičių ir Talandį. Izabelė su drauge į areštinę slapta įnešė
pjūklelį grotoms išpjauti – jaunuoliai pabėgo. Leidimus lankyti suimtuosius parūpindavo mokytojai. Ne kartą reikėdavo perduoti informaciją nuo suėmimų besislapstantiems kaimų vyrams, iškilus pavojui yra
plukdžiusi žmones valtimi į Papiškių salą.
Izabelė Skliutaitė 1943 m. buvo pradėjusi dirbti mokytoja Kucakiemio pradinėje mokykloje. Padirbo vos porą mėnesių, mokytojų
seminarijos direktorius Juozas Mičiulis įkalbėjo ją vėl grįžti į seminariją. 1945 m. balandžio 25 d. prie partizanų prisijungė ir į mišką išėjo
mokytojų seminarijos mokytojai: A. Ramanauskas, A. Kulikauskas ir
A. Perminas. Palaikyti su partizanais ryšį buvo įkurtos „Legaliai veikiančių slapukų partizanų grupelės“. Merginų grupėje buvo: O. Lekavičiūtė, O. Vyšniauskaitė, I. Skliutaitė, L. Aleškevičiūtė ir G. Vitkauskaitė. Reikia paminėti ir vaikinų grupę, nes jiems reikėdavo dažnai
derinti savo veiksmus. Vaikinų grupėje buvo: J. Šarakauskas, A. Nedzinskas, J. Jakavonis, K. Urmanavičius ir J. Juška. Jaunieji partizanai

„Žaibo“ ryšininkės Vilniuje 1946-04-03. Sėdi: iš kairės – M. Truncaitė-Smilga,
Albina Gavelytė-Žibutė, Žvalgo sesuo Danutė; stovi: iš kairės – Žvalgo sesuo
A. Mačionytė-Adelė, Izabelė Skliutaitė-Ramunė (Jūratė) ir Stasė Jazdauskaitė
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„slapukai“ atliko svarbų vaidmenį partizanų kovoje su okupantais.
Šioms paminėtoms grupelėms vadovavo Konstantinas Bajerčius-Garibaldis. Izabelė Skliutaitė pakeitė anksčiau turėtą Ramunės slapyvardį
į Jūratės.
Reikėdavo gauti ir partizanams perduoti vaistus, iš vienų kitiems perduoti reikiamą informaciją, platinti tarp gyventojų lapelius,
kviečiančius kovoti prieš okupantus. Būdavo ir šovinių bei ginklų...
Besimokydama Alytuje gyveno išsinuomotame kambarėlyje Birutės
gatvėje, netoli seminarijos pas Sarnickus, gerai sutarė su šeimininke.
Vaistus, reikalingus partizanams, Izabelė gaudavo iš šeimininkės sesers Pranės Gertlingienės, kuri tuo metu dirbo Alytaus Stasio Kudirkos ligoninėje; šovinius perduoti paduodavo draugės Genutės brolis
Viktoras Petraškevičius.
Kaip ryšininkė, I. Skliutaitė partizanų vadams pavedus lankydavosi Nedzingėje pas kunigą Z. Neciunską, pas reikalingus partizanams
žmones Rokančiuose, Varčioje, Miklusėnuose, Nemunaityje ir kitur,
kur tik reikėdavo. Platino antitarybinę spaudą, pranešdavo reikalingą
informaciją. Pagelbėti partizanams ypač reikėdavo žiemą, parūpindavo šiltų drabužių, paklodžių... Tėviškėje įrengtoje slėptuvėje glausdavosi „Žaibo“ ir „Rugio“ būrių kovotojai. 1945 metų vasarą ji slaugė sunkiai sergantį partizaną Alfonsą Paulauską-Suvalkietį, tų pačių
metų lapkričio 6 dieną slapčiomis naktį dalyvavo žuvusio partizano
Kosto Mačionio-Žvalgo laidotuvėse Vieciūnų kapinėse.
Kostas Mačionis-Žvalgas buvo poetinės sielos jaunuolis, karštai
mylintis savo Tėvynę. Izabelė yra išsaugojusi vieną „Žvalgo“ eilėraštį,
kurio porą posmelių noriu pateikti:
Lietuvi, ar nematai ant dangaus gaisrų pašvaisčių,
Ar negirdi aimanuojančių savo tėvų?
Ar neatjauti savo verkiančių seselių,
Savo brolių, savo tautiečių lietuvių?		
								
Bet, okupantai, tas viskas yra neamžinas dalykas,
Baigsis mūs ašaros akyse, išnyks veide nusiminimas.
Kelsis Tėvynė laisva, laiminga ir atšvęs Velykas,
Ir išsipildys tada tautos baisus jums prakeikimas.
Ištrauka iš partizano Kosto Mačionio-Žvalgo eilėraščio

Izabelė Skliutaitė kruopščiai vykdydavo visus vadovybės pavedimus. 1946 metų birželio 20 dieną Kaniūkų kaime, J. Šarakausko

Partizanas Kostas
Mačionis-Žvalgas,
„Žaibo“ grupės vado
V. Voverio
pavaduotojas.
Žuvo 1945-11-07
netoli Daugų
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Alytaus mokytojų seminarijos pedagogai 1943 m. Pirmoje eilėje iš kairės:
A. Ramanauskas, Šarkienė, Kuklytė, J. Mičiulis, Vainauskas, A. Kulikauskas,
P. Batūraitė-Matusevičienė; stovi iš kairės Bansevičius, K. Bajerčius ir Šarka

sodyboje, vyko išplėstinis ateitininkų susirinkimas, kuriame Izabelė,
K. Bajerčiaus įpareigota, skaitė pranešimą tema „Mokytojas – švyturys išsivadavimo kovoje“. Jaunieji ateitininkai susirinkime skaitė Brazdžionio, Maironio, Miškinio eiles. Ankstų 1946 metų birželio
23 dienos rytą Izabelės gyvenimas tarsi sustojo. Tai buvo diena prieš
paskutinį valstybinį lietuvių kalbos egzaminą. Tą sekmadienį Alytuje buvo moksleivių sporto šventė, kurioje turėjo dalyvauti ir Izabelė.

Alytaus mokytojų seminarijos pirmosios metinės, fotografuota Birutės g. 20, prie
pradinės mokyklos
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Moksleivių sporto šventė Alytuje 1946-06-23

Siekiant įamžinti tas šviesias jaunystės dienas, norisi įkelti kelias nuotraukas, kurias Izabelė labai brangina.
Kalbamės su Izabele Skliutaite-Navarackiene, žiūrime nuo laiko
jau gelstančias ir nuo prisilietimų lūžinėjančiais kampučiais nuotraukas ir vėl grįžtame prie tos baisios jos gyvenime dienos.
Izabelė šypsosi, prisimindama jaunystę. Šypsosi gal truputį graudžiai, o gal tai – tik paprasčiausia nostalgija... Nebuvo jos jaunystė
nerūpestinga, bet tai buvo gražiausias jos gyvenimo laikotarpis. Įvertinant tai, kad tada Izabelei likimas lėmė bendrauti ir kartu siekti kilnių
tikslų su žymiais ir svarbiais Lietuvai žmonėmis, tas laikas yra tiesiog
neįkainojamas.
Pokalbis ir vėl atveda į tą ankstų 1946 m. birželio 23 dienos rytą.
Apie šeštą valandą ryte Izabelė dar miegojo, kai į kambarį atėjo
buto šeimininkė ir pasakė, kad ateina rusai tikrinti dokumentų. Mergina iššoko iš lovos, padėjo ant stalo pasą ir vėl atsigulė. Į kambarį įėjo
keturi vyrai (kaip vėliau sužinojo – Alytaus saugumiečiai). Patikrinę
dokumentus, pradėjo kratą. Išpurtė visas knygas ir visus kampelius. Iš
purtomų knygų byrėjo pogrindiniai partizanų agitaciniai lapeliai, laiškai, rado pogrindinės spaudos... Rado suruoštą perduoti partizanams
vaistų siuntinuką, pačios Izabelės rašytų patriotinių eilėraščių ir 120
šovinių. Šovinius perduoti partizanams jai buvo padavęs V. Petraškevičius. Viską susirinkę kaip įkalčius, išsivedė Izabelę Skliutaitę į KGB
būstinę. Ten ji tardyta ir kankinta. Mergina visam gyvenimui įsiminė
kankintojų veidus ir pavardes. Tardė ir žiauriai kankino Alytaus saugumiečiai: M. Gulbinas, S. Ševčenko, Kuliešius, Makarenka, Grigorenka ir kiti; budeliai: Kvietkauskas ir Burinskas – ypač žiaurus buvo
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Buvusi KGB būstinė Alytuje, Dariaus ir Girėno g. 17. Čia buvo tardoma Izabelė
Skliutaitė ir kiti suimtieji. Čia buvo tardomas ir nužudytas mokytojas Konstantinas Bajerčius-Garibaldis

Kvietkauskas, buvęs kaimynas, vaikystės žaidimų draugas... Mušė
be gailesčio, praradus sąmonę atgaivindavo užpylę šaltu vandeniu,
kartais mergina atsipeikėdavo užrakinta tualete ant šaltų cementinių
grindų. Visas šias neapsakomo žiaurumo egzekucijas Izabelė Skliutaitė-Navarackienė vėliau aprašė savo knygoje „Brydė išlieka ne tik
pievoj“.
Lygiai po dviejų mėnesių, 1946 m. rugpjūčio 23 d., Izabelė buvo
išvežta į Vilnių, į Lukiškių kalėjimą. Sunkvežimio kėbule, keturių
kareivių saugomi, iš Alytaus vidurnaktį buvo išvežti trys jaunuoliai:
Izabelė Skliutaitė, Viktoras Petraškevičius ir Juozas Grincevičius.
Penktas kareivis sėdėjo prie vairuotojo sunkvežimio kabinoje. Kelionė
įsiminė tuo, kad pro Gedimino ir Pocelonių miškus sunkvežimis pralėkė kaip viesulas. Gal tai buvo egzekutorių baimė?
Prasidėjo naujas Izabelės gyvenimo kančių etapas. 1946 metų
spalio 19 dieną Pabaltijo karinis tribunolas (teismo pirmininkas – Fiodorovas, nariai – Kovariova ir Savickas, sekretorė – Ponamariova,
vertėjas – leitenantas Burokas) nuteisė dešimt metų kalėti sugriežtinto režimo lageryje ir penkerius metus praleisti tremtyje su teisių
apribojimu. Su ja kartu teisė dar du jaunuolius: V. Petraškevičių ir
J. Grincevičių.
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Teismo procesas truko neilgai – tik perskaityti kaltinimai ir nuosprendis. Bijodama iš naujo vyksiančių tardymų ir nesitikėdama laimėti, Izabelė Skliutaitė nepareiškė noro rašyti kasacinio skundo. Teismo
proceso metu mergina, žiūrėdama į žmogystas už raudonu audeklu
uždengto stalo, mintyse kartojo likimo draugės, kalinės Stasės Niūniavaitės, Lukiškėse parašytą eilėraštį „Teisėjams“:
Tegu jie teisia mus.
Tegu jie veja mus basus į speigą.
Tegu pasigeria pamišusio žmogaus klyksmu.
Žibės ir degs lašeliai kraujo kalinių gyvi,
O alpstanti širdis kartos tik vieną žodį – Lietuva.
Teisėjai jie? O gal benamiai valkatos,
Užpuolę svetimus, ramius namus?
Savim patenkinti tie sotūs elgetos
Priverst vergaut panoro laisvą šalį mūs.
Bet vienąkart ir jums, teisėjai,
Paskelbs likimas žiaurųjį sprendimą.
Pakils tauta, nutrenkus pančius,
Jums išlydėti salvėm švino.
Į Lietuvą Izabelė Skliutaitė grįžo po devynerių metų. Per tuos metus teko daug patirti ir apkeliauti nemažai lagerių Sibiro platybėse:
Kemerovo srityje, Karagandos sustiprinto režimo lageryje Karabase,

Politinės kalinės Aktaso lagerio plytinės kieme 1954 m. Izabelė Skliutaitė pirmoji
iš dešinės
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Politiniai kaliniai Aktaso lageryje 1954-12-31. Izabelė Skliutaitė sėdi pirma
iš kairės

Aktase, Spasko lageryje. Teko dirbti įvairius darbus: plytinėse vagonėliais vežioti plytas į džiovinimo kameras ir iš jų, dirbti katilinėse,
miške, akmens skaldykloje, cemento gamykloje, fabrike...

Susitikimas su šeimininke Sarnickiene ir jos dukromis Genute, Irena ir Julija.
Izabelė nuotraukoje antra iš dešinės
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1955 metų birželio 1-oji buvo ta diena, kai Izabelė išgirdo, kad
yra išleidžiama į laisvę. Nors po Stalino mirties lageryje jau jautėsi
gaivesnio oro gūsiai, ta naujiena mergina iš karto net ir nepatikėjo.
Galvojo, kad gal taip iš jos tyčiojasi... Šį kartą tai nebuvo patyčios ir po
dviejų dienų, birželio trečiąją, Izabelė paskutinį kartą peržengė Spasko
lagerio vartus.
Į Lietuvą! Į Tėvynę! Pagaliau...
Alytuje pirmiausia užsuko į Birutės g. 22 namą, pas buvusius šeimininkus, iš kurių namų ją išsivedė saugumiečiai. Šeimininkė labai
apsidžiaugė, emocijos tiesiog liejosi... ir prisiminimai, ir klausimai, ir
atsakymai... Iš tiesų, atsakymai nespėjo paskui klausimus.
Žinia apie grįžtančią Skliutų dukrą kaime pasklido greitai. Izabelė tikėjosi tyliai pareiti ir nustebinti namiškius, bet ją kelyje jau dviračiais pasitiko broliai. Dirbę prie kelio kaimo žmonės metė darbus ir
bėgo į kelią pasisveikinti. Gimtosios sodybos vaizdas buvo liūdnas, po
žaibo sukelto gaisro buvo likęs tik tvartas, kuriame ir įsikūrė šeima.
O šeima buvo sumažėjusi: tėvas dar buvo tremtyje Krasnojarske, vyriausiasis brolis Vincas ir jauniausias Vytas buvo lageriuose. Izabelė
įsikūrė irgi tvarte, naktimis už plonos lentinės pertvaros alsavo savi
gyvulėliai... Kaimynai – geri žmonės, pakviesdavo patalkinti jų ūkiuose, atsilygindavo ir šiaip sušelpdavo maistu. Visi kaimuose tada vargo,
bet užuojautos jausmas ir gailestis buvo kaimiečiams nesvetimas, ir
pagelbėti retai kas atsisakydavo...

Su mama gimtinėje 1955 m.

Tėvas Adomas Skliutas tremtyje 1955 m.
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1956 metų pradžioje Izabelė iš Dvarčėnų kaimo iškeliavo ieškoti
laimės į Druskininkus. Tolokai – 70 kilometrų pėsčiomis. Druskininkuose pavyko įsidarbinti sezoniniam darbui „Mokslininkų“ sanatorijos valgykloje padavėja. Sanatorijos vyr. gydytojas Gaidys padėjo
prisiregistruoti. Sanatorijoje sezoninis darbas baigėsi ir Izabelę Skliutaitę dirbti aukle priėmė vaikų darželio vedėja Z. Grigienė, visada padedanti tremtiniams. Be to, mažame kambarėlyje prie darželio leido
apsigyventi.
Izabelę neramino nebaigti mokslai, juk tam, kad gautų diplomą,
liko vienas neišlaikytas egzaminas. 1958 metais sėkmingai baigė vakarinę vidurinę mokyklą. O 1959 metais įvyko dar vienas stebuklas.
Eidama į darbą ji užsuko prie spaudos kiosko pasiteirauti naujų žurnalų, juose būdavo straipsnelių apie tremtinius. Prie kiosko beveik kartu
priėjo vyras ir abu, vėl beveik kartu, paprašė to paties žurnalo. Tada
nustebę pažiūrėjo vienas į kitą. Vėliau išsiaiškino, kad abu yra buvę
ten... Susipažino... Susituokė ir 1960 metais jiems gimė dukrelė Gintvilė.
Adolfas Navarackas, buvęs politinis kalinys (1947–1959), 194711-06 areštuotas (tuo metu mokėsi ketvirtam medicinos instituto
kurse) ir 1948-03-06 vadinamojo „ypatingojo pasitarimo“ nuteistas
dešimt metų kalėti lageryje. Kalėjo Jakutijos lageriuose: Magadano

Izabelė Skliutaitė-Navarackienė su vyru Adolfu, dukrele Gintvile ir draugėmis
Švendubrėje prie „Velnio“ akmens. Izabelė pirmoji iš dešinės
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Lietuvos ypatingojo archyvo pažymėjimas

srityje, Irkutsko srityje ir kitur. Grįžo į Lietuvą 1959 metais, dar septynerius metus neturėjo teisės gyventi Lietuvoje. Paslapčiomis lankydavo šeimą, yra ne kartą mokėjęs baudas už teismo nurodymų nevykdymą.
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Skliutų šeimos narių,
pasmerktų tremčiai,
sąrašas

Nepriklausomybės metais gyveno Vilniuje. Archeologas, kraštotyrininkas, Etnografijos muziejaus, paminklų konservavimo tarnybos
darbuotojas, publicistas. Mirė 1994 m. kovo tryliktą dieną.
Gimus dukrelei, I. Skliutaitė-Navarackienė nepamiršo ir neapleido mokslo. 1964 metais pasiruošė ir, eksternu išlaikiusi valstybinius
egzaminus Marijampolės (tuomet Kapsuko) pedagoginėje mokykloje,
tapo pradinių klasių mokytoja. 1971 metais įstojo į Šiaulių pedagoginį
institutą – ikimokyklinio ugdymo specialybės neakivaizdinį skyrių,
sėkmingai baigė ir gavo aukštojo mokslo mokytojos diplomą.
Jau nepriklausomybės metais, kai buvo galima pamatyti archyvuose politinių kalinių bylas, Izabelė susirūpino savo ir savo artimųjų
bylomis. Iš archyvų gavo visų dokumentų, kokių tik prašė, kopijas.
Izabelė neliko abejinga prasidėjusiam disidentiniam judėjimui
Lietuvoje. Susirašinėjo su politiniais kaliniais Aušrėnaitės, Izokaitės,
Inokaitės ir A. Juraitės slapyvardžiais, padėjo siųsti siuntinius politiniams kaliniams. Nuo 1982 metų I. Navarackienė dalyvaudavo visuose slaptuose buvusių politinių kalinių karagandiškių susitikimuose.
1987 metais, dalyvaudama Lietuvos laisvės lygos organizuotame Juodojo kaspino dienos minėjime prie A. Mickevičiaus paminklo, mitin-
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Pabaltijo karinio tribunolo
pranešimo Karagandos
miesto lagerių viršininkui
Kulaginui dėl Izabelės
Skliutaitės teistumo laiko
sumažinimo nuo 10 iki 8
metų kopija

ge deklamavo politinės kalinės poetės Stasės Niūniavaitės eilėraščio
paskutiniąją strofą: Bet vienąkart ir jums, teisėjai, / Paskelbs likimas
žiaurųjį sprendimą. / Pakils tauta, nutrenkus pančius, / Jums išlydėti
salvėm švino. Šitą eilėraštį Izabelė mintyse kartojo žvelgdama į teisėjus karinio tribunolo teisme 1946-aisiais.
Sausio 13-ąją Izabelė budėjo Vilniuje prie Televizijos bokšto ir
buvo sužeista. Apdovanota Sausio 13-osios medaliu. 1990–1995 metais Izabelė Navarackienė buvo Druskininkų miesto tarybos narė. Dalyvavo antrojoje 1991 m. politinių kalinių surengtoje ekspedicijoje į
Karagandą, aplankė daugumą Karlago lageryje kalėjusių, ten nužudytų ir nukankintų, Lietuvos patriotų kapų. Dalyvavo akcijoje „Kaliniai grįžta į kameras“, protestuodama prieš KGB archyvų naikinimą.
Ilgą laiką buvo Druskininkų politinių kalinių ir tremtinių tarybos narė,
dvejus metus vadovavo Druskininkų tremtinių chorui. Jos vardas įrašytas į „Žymiausių pasaulio moterų tarptautinį žinyną“1.

1

Voverienė, O. 2005. Žymiosios XX amžiaus Lietuvos moterys: partizanės, ryšininkės,
tremtinės, kovotojos.
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Izabelės Skliutaitės-Navarackienės sukauptame asmeniniame archyve – didelė šūsnis įvairiausių apdovanojimų, garbės raštų, padėkų ir
diplomų... Manau, kad tikslingiausia būtų paminėti pačius žymiausius.
1998 metais Izabelė Skliutaitė-Navarackienė „Už kilnų pavyzdį
ir veiklos bendruomenės labui pasiekimus, ryšium su Lietuvos valstybingumo atkūrimo 80-mečiu“ Amerikos biografų instituto buvo
pripažinta Pasaulio moterimi, apdovanota diplomu ir 2000-ųjų metų
aukso medaliu.

2000 m. pripažinta neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos)
dalyve ir išduotas laisvės kovų dalyvio pažymėjimas Nr. 2051. Laisvės kovų dalyvio pažymėjimas (po mirties) išduotas ir Izabelės vyrui
Adolfui Navarackui (Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras).
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2002 metais Kembridžo universiteto centro už indėlį kovoje dėl
laisvės ir teisingumo apdovanota diplomu ir sidabro medaliu.

2006 metais apdovanota Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžiumi
už ištvermę ir atsidavimą didvyriškai ginant Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę (Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu).
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Izabelė Skliutaitė-Navarackienė gauna apdovanojimą iš Lietuvos Respublikos
Prezidento Valdo Adamkaus rankų. 2006 m. lapkričio 17 d.

Visą gyvenimą Izabelė mėgo skaityti knygas, knygos jai buvo
tarsi kelrodė šviesa. Taip pat jai patikdavo ir pačiai išlieti susikaupusias skriaudas ar džiaugsmo akimirkas eilėraščio posmeliu. Tačiau
svarbiausia buvo palikti ateinančioms kartoms aprašytus tų baisių
metų įvykius, tikrus, išgyventus... Aprašyti taip, kaip iš tikrųjų buvo,
kad vėliau tos istorijos nepasimirštų ar nebūtų nudažytos kitomis, patrauklesnėmis spalvomis. Likimo duota dar viena skriauda – 2010 m.,
būdama 50 metų, staiga mirė jos dukra Gintvilė; tai taip pat atsispindėjo Izabelės eilėse.
Izabelės Skliutaitės-Navarackienės išleistos knygos:
„Aukos ir vilties diena“. Proza (Sausio 13-ajai atminti). Druskininkai, 1997 m.
„Brydė išlieka ne tik pievoj“. Dokumentinė proza. Druskininkai, 2000 m.
„Pažadinta atmintis“. Proza ir poezija. Druskininkai, 2005 m.
„Gerdašiai“ (lankstinukas). Druskininkai, 2005 m.
„Prie vaikystės slenksčio“. Pirmojo Druskininkų lietuvių vaikų darželio metraštis. Druskininkai, 2008 m.
Be to, kūryba spausdinta rajoninėje ir respublikinėje spaudoje.
2015 m. I. Skliutaitei-Navarackienei įteiktas Garbės mecenato
diplomas. Tėviškės pažinimo paramos fondas, leidykla „Gimtinė“ –
Laisvės kovų dalyvei, pedagogei publicistei, literatei, tautotyros žinių
rinkimo savanorei 90-ojo jubiliejaus proga už nuopelnus kaupiant ir
puoselėjant lietuvių tautos savasties faktus ir reliktus, žadinant tautinę
savimonę ir orumą, visapusiškai remiant tautotyros sąjūdį (Direktorius dr. Kazys Račkauskas).

NEPALŪŽUSI IR NEPRARADUSI TIKĖJIMO... Izabelė Skliutaitė-Navarackienė

Laikau rankose man dovanotą autorės knygą „Brydė išlieka ne
tik pievoj“, gėriuosi tituliniame puslapyje įdėta autorės nuotrauka ir
skaitau užrašą po ja...
Aš iš tos prarastos karo metų kartos,
Įrašytos seniai į Raudonąją knygą...
		

Izabelė Skliutaitė-Navarackienė

Žemai lenkiuosi tai karo metų kartai, nepalūžusiai per negailestingas to laikotarpio audras ir niekada nepraradusiai tikėjimo Tėvynės
laisve.
						
Lit e rat ū r a ir š al t i n i a i
1.
2.
3.

Autentiški Izabelės Skliutaitės-Navarackienės prisiminimų pasakojimai.
Skliutaitė-Navarackienė, I. 2000. Brydė išlieka ne tik pievoj. Prisiminimai,
Druskininkai.
Nuotraukos ir dokumentų kopijos iš Izabelės Skliutaitės-Navarackienės
asmeninio archyvo.
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VAIKAI BE VAIKYSTĖS
				Lietuvi. Kančios ištremtųjų
				
Ir kraujo žuvusių lašai
				
Tebūnie priesaika gyvųjų,
				
Kurią širdin įsirašai:
				
Kantrybė, darbas ir kova,
				
Ir vienas tikslas – Lietuva.
					Kazys Bradūnas
Vaikai... Jų buvo daug, tačiau jie nežaidė, nesišypsojo, tik baugščiai dairėsi į naująjį, svetimą pasaulį, tarsi benamiai paukščiai, išmesti
iš savojo lizdo. Dar buvo per maži, kad kiltų klausimas, kodėl čia atsidūrė. Kodėl? Už ką? Atsakymo į šį klausimą ieškos ateityje, ieškos
daugelį metų ir, kai suras, jau bus ne tik užaugę, bet ir bąlančiais plaukais. Dabar jie suvokė, kad atsidūrė kitame, jiems nesuprantamame
pasaulyje. Aplink tiek daug nepažįstamų žmonių, kurie keistai kažką
šūkaloja. Nesuprato vaikai, iš Lietuvos atbildėję užkaltuose vagonuose, ką kalba jų bendraamžiai iš Ukrainos, Rusijos ir kitur. Tačiau visiems buvo aišku, kad jų namai liko labai toli, o ten – ir žaislai, ir
dangus kitoks, žydėjo medžiai ir čiulbėjo paukščiai. Prarastas pasaulis
atrodė tarsi pasakų pilis, kuri staiga sugriuvo. Tą akimirką jie tarsi
subrendo ir suaugusio žmogaus akimis pradėjo žvelgti į klaikų juos
supantį pasaulį. Nematomos dvasinės žaizdos, kurias negailestingai
įbrėžė likimas, bus tokios gilios, kad išliks visam gyvenimui.
Romualdas buvo penkerių metų, o Liudas vienais jaunesnis. Tą
ankstyvą rytą jie buvo išplėšti iš gimtojo Kauno: Romualdas – iš Aleksoto, Liudas – iš Panemunės. Dabar jie buvo suvienyti vienos baisios
nelaimės.
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Romualdas su tėvais
ir broliu Kaune. 1947 m.

				***
Žmogui nelengva atverti savo širdį, atrodo, kad metai prislopina
skausmą, sunkiausios žaizdos surandėja, tačiau prisilietus, ypač prie
vaikystės žaizdų, jos vėl ima kraujuoti. Esu dėkinga Romualdui Požėrai, kuris atvertė skausmingą savo gyvenimo puslapį. Vieno žmogaus
gyvenimo istorija – dalelytė mūsų tautos istorijos.
Romualdas – karo metų vaikas. Kaip ir daugelio šeimų, taip ir Pažėrų šeimos laimė buvo užtemdyta viena po kitos besikeičiančių okupacijų ir karo dūmų. Todėl Romualdas dar būdamas kūdikis išgirdo
grėsmingą bombardavimą, lėktuvų kauksmą, nors nuo aplink vykstančių baisybių saugojo švelnios mamos rankos, tačiau ji buvo bejėgė
prieš negailestingą laiką. Berniukas vis stiepėsi aukštyn, tačiau lydėjo
patirta baimė, ypač pakraupdavo išgirdęs lėktuvų ūžesį. Pirmieji kūdikiški potyriai tarsi rengė vaiką dar didesniems išbandymams.
Išaušo penktasis Romualdo pavasaris. Baltuose žieduose paskendo sodas, o Romualdas, jodinėdamas ant savo mylimo medinio arkliuko, plyšavo visa gerkle: „Aš josiu ginti Lietuvos“.
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Brėško lemtingas 1948 m. gegužės 21-osios rytas. Pasigirdo
triukšmingas beldimas į duris, netrukus tarpduryje išdygo ginkluoti
vyrai, vienas iš jų grėsmingai įsakė:
– Skubiai ruoškitės, pasiimkit maisto, vandens... Kelionė bus ilga.
Drebančiomis rankomis Janina Pažėrienė vieną po kito čiupo
daiktus, nematydama, ką ima, nesuprasdama, kodėl. Pravirko trimetis
sūnus Albinas, o Romualdas atsisėdo ant savo brangiausio turto – arkliuko, manydamas, kad nieku gyvu jo neatiduosiąs. Išgirdę triukšmą
ir širdį veriantį verksmą, subėgo kaimynai, stengdamiesi kaip nors
padėti nelaimėliams. Ši trėmimų banga tuo metu nuvilnijo per visą
Lietuvą, tikriausiai tada gimė daina, už kurią grėsė areštas ir nelaisvės
metai, tačiau ji nepaliovė skambėjusi.
Dar pirma aušrelė ryto netekėjo,
Į duris pabeldė budelio ranka,
Gryčioj pasigirdo žiaurūs stribo žodžiai, –
Jūs jau areštuoti ir išvežami.
Pažėrai krovė daiktus, rengė vaikus, nuolat girdėdami uniformuotų vyrų komandas: „greičiau“, „daug neimkit“, „niekada negrįšit, ar
supratot, niekada“. Ir kai buvo sukrauta kukli manta ir jie, nei gyvi,
nei mirę, slinko prie durų, o Romualdas tempė savo arkliuką, tada stribas jį išplėšė iš vaiko, šaukdamas: „Tau jis nereikalingas.“ Kiek reikia
žmogui sužvėrėti, kad negirdėtų net širdį veriančio vaiko verksmo?
Penkiamečiui tai buvo baisus triukšmas, dar tos kaimynų ir tėvų ašaros, ir, pagaliau, jis neteko savo žirgo... Pirmą kartą berniukas susidūrė
su žmogaus žiaurumu ir graudžiai verkdamas gailėjosi savo mylimo
žaislo ir to gražaus pasaulio, iš kurio jis varu išvaromas.
Kas vyko toliau, sunkiai rinkdamas žodžius, pasakojo Romualdas
Požėra:
„Visą kelionę verkiau savo arkliuko. Vagone buvo labai daug
žmonių, tvanku ir tamsu, nes langai užkalti. Mes, vaikai, suradome
nedidelį plyšelį ir pasikeisdami pro jį žiūrėjome: matėme nepažįstamus
laukus, miestus, po to – aukštus kalnus. Kartais traukinys sustodavo,
tada prisistatydavo ginkluoti kareiviai ir garsiai surikdavo: „Ar yra
mirusių?“ Jeigu tokių būdavo, o jų atsirasdavo beveik visada, tada prižiūrėtojai juos kišdavo į maišus ir ištempdavo. Kartais tuose maišuose
atsidurdavo dar leisgyvi žmonės. Niekas nekreipė dėmesio į aimanas,
prašymus ar maldas. Mes visi buvom beteisiai. Be abejo, niekas nekasė
duobės, mirusiųjų nelaidojo, juos, paprasčiausiai, išmesdavo. Taip ir
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liko Sibiras lietuvių kaulais nusėtas. Stotelėse suaugusieji, apsupti sargybinių, eidavo parsinešti karšto vandens. Tai trukdavo labai trumpai
ir vėl į tolius dundėjo traukinys.
Pagaliau atsidūrėme Usolje Sibirskoje. Tada dalį vagono iškrovė,
o kitus pakrovė į geležines mašinas ir vežė tolyn. Iki reikiamos vietos
net tos mašinos negalėjo privažiuoti, todėl persodino visus į traktorius.
Pagaliau atsidūrėme Taljanų gyvenvietėje, kurioje buvo likę caro laikų
lageriai. Uždarė į labai didelį baraką. Atėjo kareivis ir, kažką kalbėdamas man nesuprantamai, kreida aplink mūsų šeimą apibrėžė ratą, iš
kurio nebuvo galima išeiti. Tokius ratus apibrėžė apie kiekvieną šeimą
ir griežtai pasakė: „Čia tavo namai.“ Žmonės sėdėjo žado netekę, o
vaikai lįsdavo iš tos ribos, vadinamos namais. Prie durų stovėjo sargybinis, kuris viską akylai stebėdavo ir duodavo pastabas. Po kelių parų
perkraustė į kitą baraką, kuriame irgi vietos buvo labai mažai, tik jau
kreida neapibrėžė rato. Barake prie pat žemės buvo mažytis langelis.“1
Kaip atrodė Taljanai, kuriuose atsidūrė lietuviai, sužinome iš Liuduko vyriausiojo brolio Vytauto:
„Mūsų kelionės pabaiga Taljanai, kuriuos pasiekėme 1948 m. birželio 13 d., po 23 dienų kelionės. Taljanai – tai lygumėlė, iš visų pusių
supama Sajanų kalnų papėdės. Kalnų grandinės viena už kitą aukštesnės, apaugusios pušynais; protarpiais žemiau lopais baltavo beržų
kamienai. Kalnų viršūnėse juodavo nusmailėjusios uolos. Skaidrią,
saulėtą rudens dieną matėsi snieguotos Sajanų viršūnės. Apačioje,
Taljanų lygumoje, tarpupiuose žaliavo senų kėnių masyvai, vietomis –
kedrų giraitės. Nuplikę kalnų slėniai atokaitoje birželio mėnesį raudonavo pražydusių krūmokšnių – bogulnikų – plotais. Tarpukalnėse vinguriavo skaidrūs, švarūs, krištoliniai šaltiniai, smėlio sąnašose kažkas
žvilgėjo saulėje lyg tikro aukso žvyneliai. Tačiau tai buvo ne auksas,
žėrutis.“2
Ar galėjo šį gamtos grožį matyti tremtiniai, išplėšti iš gimtosios žemės? Žinoma, kad ne. Liko vienintelis ir svarbiausias tikslas
– kaip gintis nuo bado. Ir kiekvienas gynėsi, kaip išmanė. Vaikai valgė
sprogstančius pumpurus, todėl pradėjo viduriuoti. Nuo bado gelbėjosi
ir miškiniais česnakais, moterys išsigudrino ir iš jų virė lapienę, nuo
kurios sklisdavo nemalonus kvapas. Vasarą surasdavo serbentų, rudenį – bruknių, grybų. Uogaudavo ir grybaudavo vaikai, nes suaugusieji
buvo pristatyti prie sunkių darbų.
1
2

Iš autorės pokalbio su Romualdu Požėra 2020 m. sausio 24 d.
Vitkus, V. 2001. Pulkininkas Kazimieraitis, Vilnius, p. 185.
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Taljanai

Atvykus į Taljanus, Romualdą ištiko dar viena nesėkmė. Tėvelį išvežė kažkur labai toli, jis tik trumpam sugrįždavo, praslinkus kelioms
savaitėms. Netrukus išaušo diena, kai ir Janina Pažėrienė apkabino
savo sūnus ir pasakė:
– Romualdai, tu vyresnis, globok savo broliuką Albiną... O tu,
Albinėli, klausyk savo vyresniojo brolio... Vaikeliai, aš tikrai sugrįšiu.
Moteris dar norėjo kažką pasakyti, bet jautė, kad ašaros smaugia
gerklę, tuoj pratrūks raudoti, o taip norėjosi išlikti prieš vaikus ramiai.
Ir ji atsidūrė nelaimingų moterų būryje. Jos, sargybinių suskaičiuotos
ir prižiūrimos, buvo išvežtos dar į vieną nežinią. Apstulbę vaikai ilgai
žvelgė į tą pusę, kur išnyko brangiausias žmogus. Tada Romualdui
dienos virto mėnesiais, o mėnesiai – metais. Laukti, kada išvys tėvus,
buvo kankinančiai sunku.
Ir prasidėjo vienišų vaikų gyvenimas darželyje. Pasiklausykime,
ką apie tai pasakoja Liuduko brolis Vytautas:
„Komendantas Stefakinas išreikalavo iš miškų ūkio valdžios,
kad mama organizuotų vaikų darželį, kuriame žmonės galėtų palikti
mažus vaikus ir eitų dirbti valdiškų darbų. Darželiui patalpų nebuvo,
apie du mėnesius dirbo po atviru dangumi. Jam buvo skirta puodų,
o vaikams maitinti – po truputį kruopų, duonos. Maistą virė lauke,
ant sumūrytos viryklės, ir dalijo vaikams. Komendantas savo nuožiūra
mamai paskyrė antrą moterį – Arlauskienę, kuri virdavo. Vaikai buvo
maitinami jo nurodymu pagal sąrašą.
<...> Maisto trūko, duonos nebuvo. Parduodavo po truputį sojos
išspaudų miltų, sudarė sąrašus duonai pirkti. Nustatė duonos normą
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dirbantiesiems – po 600 gramų, nedirbantiems ir vaikams – po 200
gramų, tačiau ir paskirtos normos negaudavo, nes neatveždavo. Tremtiniai per naktį laukdavo atvežant duonos. <...>
Per rudenį ir žiemos pradžią miškų ūkis tremtinių rankomis pastatė keletą namų. Juose apgyvendino komendantūrą ir dalį gyventojų,
kurie buvo sugrūsti darželiui ir mokyklai skirtame pastate. Vasario
mėnesį darželio pastatą ištuštino ir jame jau galėjo įsikurti darželio ir
organizuojamos pradinės vaikai. <...>
Aišku, tuometinio darželio negalima lyginti su dabartiniais – žaislų nebuvo, žaisdavo su primityviais savo darbo žaisliukais iš pagaliukų, kankorėžių, popieriaus lankstinukų, mamos pasiūtomis lėlėmis.“3
Štai šioje aplinkoje liko gyventi prievarta nuo mamos atplėšti ir likimo valiai palikti Romualdas su jaunesniuoju broliu Albinu. Žinoma,
buvo ir daugiau tokių nuskriaustųjų, kurie visą laiką būdavo darželyje,
čia ir miegodavo, ir keldavosi, ir žaisdavo. Jie vaikiškai pavydėjo Liudui ir kitiems savo bendraamžiams, kuriuos tėvai vakare parsivesdavo
į barakus. Vaikams atrodė, kad ypač laimingas Liudukas, nes jo mama
– darželio vedėja. Praslinks daug metų, kol Romualdas supras, kad jo
tėvą ir motiną, kaip ir daugelį tremtinių, išveždavo darbams už keliasdešimt kilometrų, ir jie labai sunkiai dirbdavo, o laisvadieniai, kada
galėdavo aplankyti šeimą, buvo retai.
Darželio prižiūrėtoja dirbo rusė, kuri, matyt, labai nekentė mažųjų tremtinukų. Nors darželyje prieglobstį surado įvairių tautybių
tremtinių vaikai, lietuviai greitai pramoko rusiškai, jau galėjo ir vieną
kitą žodį pasakyti, tačiau tarp savęs visada kalbėjosi tik lietuviškai.
Vieną kartą, matyt, prižiūrėtojos kantrybė trūko, nes ji papurtė Albinėlį ir užriko:
– Milijonus kartų sakiau, kad nekalbėtumėt fašistine kalba.
Šalia stovėjęs Romualdas pamatė, kaip brolio skruostais nesulaikomai ritosi skaudžios ašaros. Tarsi žaibas galvoje praskriejo mamos
prašymas – „globok jaunesnį brolį“. Romualdas mikliai pasilenkė ir
krimstelėjo prižiūrėtojai į koją. Kilo didžiulis aliarmas. Atlėkė sargybinis, keikdamasis griebė Romualdą už pakarpos ir kažkur nutempė. Pasilikusieji vaikai nuščiuvę stovėjo, o išsigandusio Albinėlio net ašaros
nudžiūvo. Romualdas jautė skausmą, nes ginkluotas vyras taip stipriai
spaudė didįjį nusikaltėlį, kad tas vos kvėpuoti galėjo. Jautė, kad jį tempia
kažkur žemyn, atsivėrė sunkios durys ir Romualdą stumtelėjo į kažkokią

3

Vitkus, V. 2001. Pulkininkas Kazimieraitis, Vilnius, p. 189–190.
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tamsią patalpą. Berniukas girdėjo, kaip, keikdamasis ir vis kartodamas
žodį „fašistai“, vyras užrakino duris, nusispjovė ir nukaukšėjo tolyn.
Tada vaikas ramiai apsidairė, kur pateko. Kadangi šviesa sklido
tik pro mažą plyšelį, visko negalėjo matyti, pajuto, kad po kojomis
šlapia, pabandė žengti ir užkliuvo už akmenų. Romualdui buvo baisu,
purtė drebulys, skaudėjo ranką, tačiau jis neverkė. Prisiminė mamos
išmokytus maldos žodžius ir pradėjo garsiai melstis. Pamažu nurimo,
aplankė kažkokia ramybė, kad pasielgė teisingai, išpildė mamos prašymą, gynė brolį.
Praslinko pora metų, tėvai buvo įdarbinti arčiau gyvenamosios vietos ir visa šeima gyveno barake. Mama mokė sūnus juos vadinti tėveliu ir mamyte. Taip vaikai tėvus visą gyvenimą ir vadino.
1950 m. šeimoje gimė dukrytė Birutė. Gyvenimas pasikeitė, kai visa
šeima buvo kartu. Romualdas prisimena:
„Iš darželio pareidavom į baraką. Jie buvo aptverti vadinamąja
raudonąja zona, kurios peržengti nevalia. Septintą valandą keldavomės, išeinant iš barako, šlagbaumas pakyla, vartai atsidaro, kai grįždavome, vakare, nuo 19 val., už raudonosios zonos išeiti negalima.
Buriatas kareivis rytais skaičiuodavo visus išeinančiuosius, o vakarais
– sugrįžtančiuosius.
Kai baigiau darželį, mama nuvedė į mokyklą. Komendantas pažiūrėjo ir grėsmingai išrėžė: „Mes jus atvežėm ne mokytis, o kad pastiptumėt.“ Mama mokėjo kalbėti rusiškai, paprašė ir mus priėmė.
Mokykla – didelis medinis barakas, suskirstytas į klases. Tualetas lauke. Klasėje buvo rusų, ukrainiečių, buriatų, bet daugiausia lietuvių.
Visi dalykai dėstomi rusų kalba, užsienio kalba – vokiečių, bet mes
jos nemokėjom. Mokytoja ne kartą pabrėždavo, kad fašistai nemoka
savo kalbos.
1955 m. šlagbaumas buvo nuimtas, tada galėjom išeiti į miestą, į
mišką – uogauti ar grybauti, į upę – žvejoti“4.
				***
1955 m. sužibo dar vienas šviesos spindulys niūrioje tremtinių
padangėje, – atlikęs bausmę Intos lageriuose, į Taljanus atvyko kunigas Pranciškus Šliumpa. Po Stalino mirties jam buvo leista pasirinkti
tremties vietą, jis keliavo į Taljanus, kur buvo ištremtas brolis Antanas
su šeima. Tiesa, iki Usoljės kunigas buvo vežamas kaip kalinys per
persiuntimo punktus.
4

Iš autorės pokalbio su Romualdu Požėra 2020 m. sausio 24 d.
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1955 m. Taljanai. Kun. P. Šliumpa su vaikais po Pirmosios Komunijos

Kunigo Pranciškaus Šliumpos pirmoji tarnystės vieta buvo Alytaus Šv. Angelų Sargų parapija, į kurią atvyko 1942 m. Jaunas, ką tik
kunigo šventimus priėmęs, vikaras pasinėrė į pastoracinę veiklą. Netrukus kunigo Zigmo Neciunsko-Elytės paskatintas įsijungė į partizaninį judėjimą kaip ryšininkas, užmezgė ryšius su Konstantinu Bajerčiumi-Garibaldžiu, Adolfu Ramanausku-Vanagu, pulkininku Juozu
Vitkumi-Kazimieraičiu, Dzūkijos rinktinės partizanų vadu Domininku
Jėčiu-Ąžuoliu. Kunigas Pranciškus Šliumpa, pasirinkęs Partenijaus
slapyvardį, tapo pagrindiniu ryšininku tarp Dzūkijos krašto partizaninio judėjimo vadovų ir Kauno miesto pogrindininkų.
1946 m. kunigas Pranciškus Šliumpa-Partenijus buvo suimtas ir,
ilgai kankinamai tardytas, nuteistas 10 metų kalėti lageryje ir 5 metams tremties.
Kai 1955 m. atvyko į tremties vietą, „Taljanuose, miško kirtimo
punkte, gyveno didelė lietuvių tremtinių kolonija apie 700–800 žmonių. Tremiant iš to paties tremtinių ešelono buvo palikta gyventi artimiausiame kaimelyje Širokopadėje apie 100 žmonių, tolimesniame
Odinske už 30 kilometrų apie 80, o pačiame rajono centro mieste Usolėje, druskos kasykloje, apie 300 žmonių“5.
5

Trys Sibiro švyturiai. Sud. Danutė Vidrinskienė ir Zigmantas Vidrinskas. Kaunas, 2004,
p. 260.
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Kunigas Pranciškus Šliumpa čia atrado puikią dirvą savo sielovadiniam darbui. Šv. Mišias aukodavo didesniame barako kambarėlyje,
kuriame tremtiniai įrengdavo altorėlį. Patalpos buvo ankštos, todėl sekmadieniais tekdavo aukoti dvejas ar trejas šv. Mišias. Lietuviai tremtyje buvo sukūrę šeimas, jau ir ne vieno krykščiančio balso susilaukę,
kunigas laimino poras, kad būtų laimingas jų šeimyninis gyvenimas,
krikštijo vaikelius, laidojo mirusiuosius. Daugelį kartų keliavo pėsčias
per taigą į artimiausias gyvenvietes, kuriose buvo daug lietuvių, ir atlikdavo darbą, kuriam buvo pašauktas.
Jau savo tarnystės pradžioje Alytuje kunigas Pranciškus Šliumpa
pagarsėjo kaip jaunimo auklėtojas ir mokytojas, ateitininkų globėjas.
Taljanuose buvo daug jaunimo, tačiau su jais teko dirbti jau kitomis sąlygomis. Dainuojančiuosius ir grojančiuosius subūrė į jaunimo chorą,
kuris giedodavo sekmadieniais pamaldų metu. Netrukus saugumiečiai
užuodė šiuos lietuvių sambūrius, pradėjo kvosti tremtinius, žinoma,
daugiausia teko kunigui Pranciškui Šliumpai. Vienos kratos metu iš jo
buvo konfiskuota daugiau kaip šimtas knygų, kurias buvo atsiuntę geradariai iš Lietuvos. Šiomis knygomis kunigas naudojosi ruošdamasis
pamokslams ir kitoms apeigoms.
Vietos valdžia įsakė kunigui Pranciškui Šliumpai nedelsiant įsidarbinti. Jis pakluso valdžiai ir pradėjo dirbti lentpjūvėje sunkų fizinį
darbą. Nepaisydamas nuovargio ir gąsdinimų, kunigas uoliai atliko
sielovadinį darbą, žinoma, slaptai, kad mažiau kristų sekliams į akis.
Kunigas Pranciškus Šliumpa buvo geras pamokslininkas, jo pasiklausyti rinkdavosi netgi netikintieji ar kitų tautybių žmonės. Būdamas kunigas iš pašaukimo, jis mielai su visais bendravo. 1956 m. Taljanuose
lietuviams tremtiniams kunigas kalbėjo:
„Labai atidžiai pasvarstykime, kokią kasdien beriame sėklą savo
aplinkoje, savo artimųjų širdyse? Nuo beriamos sėklos priklausys
mūsų privataus gyvenimo ir tarpusavio sugyvenimo derlius. Ar tu žinai, kas yra tavo artimas? Ilgus tūkstančius metų Dievo vadovaujama
žydų tauta nežinojo to. Jiems artimas buvo tik žydas. O kaip tau ši
tiesa atrodo? Ką tu laikai savo artimu?
Bet ar užteks vien mūsų sėjos? Ar nereikia čia dar kai ko? Visiems
žinomas obalsis skelbia: „Ora et labora – melskis ir dirbk.“ Taigi, kad
mes sugebėtume būti gerais katalikais, mielais visiems žmonėms, gerais darbininkais, gerais visuomenės nariais ir kartu gėrio, o ne piktumo sėjėjais, privalome daug ir tai labai nuoširdžiai, tiesiog kūdikiškai
melstis, melsti Aukščiausią mūsų sėjai. „Aš sodinau, Apolis laistė, bet
Dievas davė augimą“ (Kor 3, 6), pripažįsta apaštalas šv. Povilas. Mūsų
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sėjai augimą taip pat duoda tik Dievas. Kartu su poetu B. Brazdžioniu
maldaukime:
Palaimink, Kristau, mūs žiemkenčių sėją,
Ir duonos daigo te pikta šalna nešaldo,
Sodybas saugok nuo pagairių vėjo, –
Išgirsk, Kalėdų Kristau, mūsų maldą.
		
		
Amen.“6
				
Kunigas Pranciškus Šliumpa turėjo gražų balsą, noriai padainuodavo su jaunimu, buvo labai apsiskaitęs, mėgo poeziją, filosofijos veikalus. Savo pamokslų metu cituodavo Šventąjį Raštą, filosofų mintis,
poezijos posmus. Kaip šviesus, pavyzdingas kunigas išliko daugelio
tremtinių atmintyje. Romualdas Požėra liudija:
„Mūsų gyvenimas pasikeitė, kai į Taljanus atvyko kunigas Pranciškus Šliumpa. Jis mums pasakojo apie Tėvynę Lietuvą, ragino mylėti
savąją kalbą ir papročius. Išvykų metu išmokė V. Kudirkos „Tautišką giesmę“, Maironio „Lietuva brangi“. Mus ugdė dorais savo šalies
patriotais.“7
1957 m. kunigas Pranciškus Šliumpa gavo leidimą grįžti į Lietuvą.
Nusiminusiems savo tautiečiams atsisveikindamas kalbėjo: „Aš lauksiu jūsų sugrįžtant, melsiuosi už jus, prašysiu Dievo palaimos. Kai grįšite, lankykite mane, tai bus atpildas už mano darbą čia su jumis.“
Per Sibiro Golgotą kunigas Pranciškus Šliumpa ėjo su malda,
guosdamas ir drąsindamas kitus, todėl tremtinių atmintyje išliko kaip
šviesus, idealus kunigas ir žmogus.
***
Romualdas Požėra šviesiomis spalvomis prisimena bendravimą
su kunigu Pranciškumi Šliumpa, nes jis davė tai, ko nesugebėjo duoti
sovietinė mokykla tolimuosiuose Taljanuose. Mokykloje sunkiausia
buvo ne mokytis, o būti tokioje psichologinėje atmosferoje. Baisiausia,
kad direktorė Nina Kuznecova ir jos sūnus Genadijus visus mokinius
vadino fašistais. Aišku, bėgant metams, tarp tremtinių, vadinamųjų
fašistų, ir vietos mokinių įtampa augo. Ypač žiežirbos skylinėjo tarp
6

7

Trys Sibiro švyturiai. Sud. Danutė Vidrinskienė ir Zigmantas Vidrinskas, 2004, Kaunas,
p. 321.
Iš autorės pokalbio su Romualdu Požėra 2020 m. sausio 24 d.
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Romualdo ir Genadijaus. Genadijus visada surasdavo progą, praeidamas pro klasės draugą, drėbti: „Tu fašistas... Tu amžinai būsi fašistas.“
Romualdui užvirdavo kraujas ir jis tylomis rezgė planą: „Aš tau įrodysiu, ar fašistas, ar Lietuvos karininko sūnus.“ Kai praeidamas Genadijus užriko: „Fašiste, pasitrauk iš kelio...“, Romualdas griežtai ištarė:
„Gal išbandom jėgas, matysim, kuris nugalės...“
Žinoma, ilgai laukti nereikėjo, nes kitą dieną ne juokais susikibo
Romualdas su Genadijumi. Romualdas pakėlė ranką prieš savo priešą
ir tas nugriuvo, įniršio pagautas Romualdas šoko ant jo. Mikliai prisistatė komendantas su šautuvu ir abu peštukai buvo nuvesti į mokytojų
kambarį. Direktorės Ninos Kuznecovos rūsti veido išraiška nieko gero
nežadėjo, nes ji, nieko neklausinėdama, griežtai suriko:
– Kodėl fašistas pirmas kirto?..
– Ne, mama, aš pradėjau... – vos išlemeno rausdamas Genadijus.
– Genka, neišsisukinėk, – šaukė direktorė, – fašistas pradėjo.
– Aš pradėjau, – dar kartą ištarė Genka.
– Genka, kodėl gini fašistą? – neatlyžo motina direktorė.
Galbūt pirmą kartą moteris suprato, kad pralaimėjo mūšį, ir su ne
bet kuo, o su savo sūnumi. Tačiau nuo šio įsimintino įvykio Genadijus
ir Romualdas tapo draugais, daugiau nereikėjo nei kivirčų, nei muštynių.
Po šio nelemto pirmo didelio kivirčo su klasės draugu Romualdas virpančia širdimi patraukė namo, jausdamas, kad tariama ramybė
truks neilgai. Tokios žinios greitai sklisdavo iš lūpų į lūpas ir, sūnui dar
negrįžus, tėvas jau žinojo didžiausius dienos įvykius. Todėl Romualdas, tik peržengęs namų slenkstį, pamatė jį, rankoje diržą belaikantį.
– Sūnau, tu visiems užtraukei gėdą, – virpančiu balsu ištarė Kazimieras Pažėra.
– Nereikia, – ramiai pasakė Janina Pažėrienė, – mūsų sūnus apgynė ne tik save, bet visus. Argi mes fašistai?..
Nusviro tėvo ranka su diržu, kažkas dzingtelėjo ant žemės ir nejučiomis tėvas apkabino sūnų.
***
Pagaliau atėjo išsvajotoji diena – laikas grįžti į Tėvynę. Buvo
1958-ieji. Tremtiniai iš karto pajuto, kad Tėvynė nebėra tikroji motina
savo vaikams. Kaip ir daugelis lietuvių, taip ir Pažėrų šeima negalėjo
grįžti į savo namus Kaune. Apsigyveno Vievyje. Su rimta kliūtimi susidūrė ir Romualdas – viena klase jį stumtelėjo žemyn, nes prastai mokėjo lietuvių kalbą. Tačiau vaikinas nenusiminė, juk ne tiek negandų
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buvo patyręs savo gyvenime, todėl rimtai kibo į mokslus, norėdamas
įrodyti, ką gali sibiriakas. Vievyje Romualdas Požėra gavo vidurinio
mokslo baigimo atestatą ir netrukus išbildėjo į Kauną, kur sėkmingai
išlaikė stojamuosius į tuometinį Politechnikos institutą.
Nesulaikomai bėgo vasaros dienos, o nerimas graužė Romualdui
širdį, nes artėjo dar viena lemtinga diena, kai reikėjo stoti prieš mandatinę komisiją, nuo kurios priklausys, ar jis taps studentu, ar ne. Ir
ta diena atėjo. Truputėlį sutrikęs, bet pasitempęs, Romualdas atvėrė
duris ir išvydo rimtą, per daug nieko gero nežadančią komisiją. Kaip
įprastai, pradžioje klausimai buvo nesudėtingi:
– Kur gimei?
– Kodėl renkiesi elektrotechniką?
Rimtai atsakinėdamas į klausimus, Romualdas pastebėjo, kaip
vienas komisijos narys įnirtingai varto jo dokumentus ir, suradęs autobiografiją, baksnoja pirštu tai vienoje, tai kitoje vietoje ir kažką aiškina
šalia sėdinčiam kolegai. Pagaliau ramų pokalbį nutraukė jo grėsmingas balsas:
– Jis bandito sūnus... Dar ir tokie drįsta aukštojo mokslo užsimanyti...
Romualdui žemė po kojomis susiūbavo ir tarsi švininėmis kojomis
pasuko link durų. Gerai, kad buvo tiek priblokštas, jog nepajėgė paeiti
ir čia pat atsisėdo. Greitai prasivėrė durys ir priešais Romualdą išdygo
vienas iš mandatinės komisijos narių. Kaip vėliau Romualdas sužinojo,
tai buvo Justinas Algimantas Palaima (prodekanas, vėliau prorektorius, profesorius). Vyras įsakmiai pasakė:
– Einam.
Romualdas nusekė iš paskos, galvodamas, kas dabar bus. Nepažįstamasis nusivedė vaikiną į savo kabinetą, mandagiai pakvietė atsisėsti ir vartydamas autobiografiją klausinėjo:
– Ar buvai Sibire? Kiek laiko? Kas tavo tėvai?
Išdrįsęs pasakyti tiesą, Romualdas ramiai atsakinėjo į visus
klausimus, galbūt pirmą kartą viešai teko prisipažinti ir apie tėvus:
– Tėvas Kazimieras Pažėra, Lietuvos kariuomenės karininkas, baigęs
Kauno karo mokyklą. Motina Janina Janonytė-Pažėrienė, aukštąjį išsilavinimą įgijo Vytauto Didžiojo universitete ir lietuvių kalbą bei literatūrą dėstė Kauno gimnazijose. Šiuo metu abu juodadarbiai.
Kol Romualdas pasakojo savo šeimos istoriją, Justinas Algimantas Palaima, atidžiai klausydamasis, jo autobiografijoje kažką braukė.
Pagaliau, kai pokalbis buvo baigtas, ištiesė ištaisytą tekstą vaikinui ir
pasakė:
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– Dabar perrašyk, bet būtinai praleisk mano išbraukytas vietas.
Kai sutvarkysi, atnešk į kabinetą.
Ilgai nedelsdamas, Romualdas koridoriuje, ant palangės, pasidėjo
lapą ir atidžiai perrašė savo autobiografiją, galvodamas, kuo viskas
pasibaigs. Ilgai laukti neteko. Perrašęs nunešė į nurodytą kabinetą, kuriame rado tą patį vyrą. Jis atidžiai perskaitė, pakėlęs galvą, įdėmiai
pasižiūrėjo į Romualdą ir ramiai pasakė:
– Sveikinu tapus studentu, tegul tave lydi sėkmė, – kiek patylėjęs, pridūrė: – atmink, jaunuoli, penkerius metus niekur savo snapo
nekišk...
Romualdas Požėra tapo stropiu studentu. Mokėsi Kauno politechnikos instituto Vilniaus filiale, nes buvo patogiau, – nuo Vievio iki
Vilniaus tik 30 kilometrų. Jau baigusį mokslus, likimo keliai atvedė į
Alytų. Dzūkijos sostinei atidavė darbingiausius savo gyvenimo metus,
dirbdamas Eksperimentiniame namų statybos kombinate.
Vieną kartą Romualdas Požėra išgirdo, kad serga jo buvęs geradaris Justinas Algimantas Palaima. Nieko nelaukdamas, susiruošė
į Kauno Raudonojo Kryžiaus ligoninę. Lovoje pamatė sulysusį, ligos
iškankintą žmogų, kuris mažai tepriminė tą išraiškingų akių vyrą, kadaise jį palaiminusį studentu. Akimirksniu praskriejo tie tolimi laikai,
kai profesoriaus dėka skausmą ir nežinią pakeitė džiaugsmas, kuris
tarsi prikėlė naujam gyvenimui, pažadino norą mokytis, dirbti, atrasti
savo vietą šiame, kartais tokiame negailestingame, pasaulyje. Romualdas net pats nepajuto, kaip atsiklaupė prie prorektoriaus lovos ir jį apkabino, primindamas savo gyvenimo istoriją ir nuoširdžiai dėkodamas.
Justinas Algimantas Palaima įdėmiai žiūrėjo, tarsi norėdamas išvysti
aną, nedrąsų, bet entuziazmu trykštantį jaunuolį, nors prieš jį jau buvo
vyras bąlančiais plaukais, daug matęs ir patyręs šioje žemėje. Todėl
atsiduso ir lėtai ištarė:
– Padariau, ką galėjau. Gerai, kad ir rektorius Kazimieras Baršauskas palaikė tremtinius, nes vienas būčiau niekas. – Kiek patylėjęs, pridūrė: – Rektorius mėgdavo sakyti, kad ateityje bus reikalingas
tremtinių kraujas. Be to, jis visus daug ko išmokė, netgi Tėvynę mylėti
paslapčia: ne kartą, rodydamas į krūtinę, sakydavo: „Čia Lietuva“.
Graudus ir prasmingas buvo Mokytojo ir mokinio susitikimas, be
žodžių bylojantis, kad svarbiausia šioje žemėje yra žmogiškumas ir
meilė.
***
Atgimimo rytas atvertė naują puslapį Lietuvos istorijoje, pradėjome prikelti penkis dešimtmečius į užmarštį gramzdintus vardus. Li-
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kimas lėmė, kad Romualdas tiesą apie
savo tėvus sužinojo ir ją atskleidė kitiems anksčiau negu Liudas, jo bendraamžis, su kuriuo teko dalintis tremtinio
dalia Taljanuose. Netgi jų tėvų gyvenimai turi nemažai bendrų bruožų:
abiejų tėvai baigė tą pačią Kauno karo
mokyklą – žinoma, Liudo tėvelis anksčiau, nes buvo vyresnis už Romualdo.
Ir savo didžiąsias meiles, būsimąsias
vaikų motinas, gražuoliai karininkai
sutiko Karininkų ramovėje. Tai buvo
kuklios būsimosios pedagogės, savo
jaunatvišku grožiu traukiančios vyrų
dėmesį. Meilė sujungė jaunus žmones,
apie juodas negandas tada niekas nenujautė.
Liuduko šeimoje tėvo gyvenimas ir veikla buvo didžiausia paslaptis, niekada apie tai nekalbėta.
Spaudoje pirmas priminimas pasirodė
sovietiniais metais išleistoje knygelėje „Buržuazinių nacionalistų gaujų siautėjimas Dzūkijoje“ (spaudai
paruošė V. Ditkevičius, redagavo
Ž. Vasiliauskas, pratarmę parašė
V. Ditkevičius ir Z. Vasiliauskas, Vil- Juozas Vitkus-Kazimieraitis
nius, 1964). Šio leidinio pratarmėje rašoma:
„Buržuazinės kariuomenės pulkininkas leitenantas Juozas Vitkus-Kazimieraitis ne atsitiktinai tapo ginkluotų gaujų Dzūkijoje organizatorium. Hitlerinės okupacijos pradžioje jis tarnavo buržuazinių
nacionalistų suorganizuotame Vilniaus policinių batalionų štabe, o
vėliau vadovavo vienam tų policinių batalionų. <...> Okupacijos metais jis vadovavo krikščionių-demokratų įsteigtai „Kęstučio“ karinei
organizacijai, kuri savo narius rengė kovai prieš Tarybų valdžią. Pokario metais J. Vitkus-Kazimieraitis, kartu su hitlerininkų parašiutininku
Raulynu ir kitais banditinių gaujų vadeivomis sudarė Pietų Lietuvos
partizanų (PLP) sąjungą, vėliau pavadintą „Dainavos“ apygarda.“8
8

Buržuazinių nacionalistų gaujų siautėjimas Dzūkijoje, Vilnius, 1964, p. 6.
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Štai ką sužinojo Liudukas, jauniausias iš šešių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio vaikų, ištįsęs į gražų jaunuolį Liudą Vitkų. Juk po tėvo žūties, kaip didžiausias nusikaltėlis, ketverių metų ištremtas į Taljanus.
Ką jautė tada Genovaitė Vitkienė, su penkiais vaikais grįžusi iš Taljanų
(vienas sūnus liko neištremtas), skaitydama sovietinėje spaudoje rašomus šmeižikiškus straipsnius apie savo vyrą? Niekam tada tokie dalykai nerūpėjo, nes ji buvo „bandito“ žmona, o jie – „bandito“ vaikai.
O tokio likimo žmonų ir vaikų buvo daug. Vaikai irgi norėjo gyventi,
mokytis ir, žinoma, ši publikacija dar labiau apkartino ir taip nelengvą
gyvenimą. Beliko kantriai tylėti ir kentėti. Tylėti ne mėnesius, ne metus, o ištisus dešimtmečius. Knyga, išleista 10 tūkst. tiražu, greitai pasklido po bibliotekas, ją buvo privaloma aptarinėti mokyklose klasės
valandėlių metu. „Banditų“ vaikai tuo metu sėdėdami klasėse virpėjo
iš baimės, laukdami akibrokšto iš klasės auklėtojo. Visko buvo, kartais
mokytojas nutylėdavo, tik formaliai atlikdamas iš aukščiau nuleistus
nurodymus, bet buvo ir tokių, kurie pasakydavo: „Mūsų klasėje mokosi pažiba, nusikaltėlio prieš tarybų valdžią sūnus ar dukra.“
***
Atgimimo pradžioje dienos šviesą išvydo Adolfo RamanauskoVanago „Daugel krito sūnų... Partizanų gretose“, vėliau pasirodė dar
keletas leidimų. Iš šios knygos sužinojome, kad pulkininkas Juozas
Vitkus-Kazimieraitis žuvo 1946 m. saulėtą liepos 2-ąją prie sumaniai
įrengto Kazimieraičio štabo Žaliamiškio Žagaryne, netoli tyvuliuojančio Liškiavio ežero Lazdijų rajone. Adolfas Ramanauskas savo knygoje rašo:
„Kazimieraičio asmenyje sąjūdis neteko vieno iš aukščiausiųjų
vadų, iki kraštutinumo atsidavusio savo Tėvynei. Dėl jo žuvimo buvo
nepaprastai sujaudinti visi partizanai, nes beveik visi jie asmeniškai
buvo matę Kazimieraitį ir ypač girdėję apie jį pasakojant. Keliaudamas
po dalinius aš visuomet partizanams pavyzdžiu kėliau Kazimieraičio
asmenybę: žmogaus, kuris visas savo dvasines ir fizines jėgas pašventė Lietuvos laisvinimo kovai; karininko, kuris iki paskutinio atodūsio
ištesėjo duotąją priesaiką; kovotojo, kuris pelnytai buvo ir yra laikomas partizano idealu. Per savo partizaninės veiklos laikotarpį jis pelnė
visų partizanų ir jų vadų meilę ir pagarbą ne tik kaip aukštesnysis
vadas, bet ir kaip vyresnysis brolis. Visiems partizanams didžiulę įtaką Kazimieraitis turėjo dėlto, kad buvo išsižadėjęs asmeninės gerovės,
iki kraštutinumo pasišventęs sąjūdžio reikalams, nepaprastai darbštus,
teisingas, kantrus, blaivus ir giliai religingas žmogus. <...>
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1949 m. vasario mėnesį Vakarų Lietuvos srityje įvykusiame visos
Lietuvos partizanų vadų atstovų sąskrydyje, man apibūdinus Kazimieraičio nuveiktus darbus sąjūdyje, buvo paskelbtas šis dokumentas:
LLKS Tarybos Prezidiumo Pirmininko aktas Nr. 7
Savo didvyriška mirtimi pirkusiems mūsų tautai teisę gyventi ir
savo darbais bei asmens pavyzdžiais ir šiandien nė kiek nemažėjančia
šviesa tebenušviečiantiems LLKS ir visos tautos kelią
1. Pietų Lietuvos partizanų vadui a. a. Kazimieraičiui – pulkininkui inžinieriui Vitkui (žuvusiam 1946 m. vasarą) <...>
Suteikiu Laisvės Kovotojo Karžygio vardą ir kartu juos apdovanoju I laipsnio Laisvės Kovos Kryžiumi (su kardais).
Okupuotoji Lietuva, 1949 m. vasario mėn. 1 d.
(pas) Vytautas LLKS Tarybos Prezidiumo Pirmininkas
(pas) Žadgaila LLKS Tarybos Prezidiumo Sekretorius
1949 m. rugpjūčio mėn. 1 d. data išleistame Pietų Lietuvos srities
spaudos organe „Partizanas“ Nr. 2 pažymėjau:
Liepos mėnesį suėjo treji metai nuo to laiko, kai mes esame netekę mylimo vado a. a. Kazimieraičio. Jis krito nelygioje, bet garbingoje
kovoje.
Šis aukštojo laipsnio karininkas duotą priesaiką ištesėjo ir Lietuvai atidavė ne tik savo jėgas ir žinias, bet ir savo brangiausią turtą
– gyvybę.
Brangusis Vade, Tavo nemari kovos dvasia tebėra mūsų tarpe. Su
Tavo vardu lūpose šiandien stovime nepajudinamai tvirti šventoje laisvės kovoje.
Tebūnie Tau lengva Lietuvos žemelė, kurią savo krauju aplaistei.
			
			

(pas) A. Vanagas
Pietų Lietuvos srities vadas“9

Tik išaušus Laisvės rytui, visa Lietuva sužinojo tikrąją tiesą apie
tauriausius savo šalies sūnus ir dukteris. Atgimusi Lietuva pasipuošė
naujais kryžiais ir paminklais, kuriais buvo įamžintas šventas didvyrių
atminimas.

9

Ramanauskas-Vanagas, A. 1999. Daugel krito sūnų... Partizanų gretose, Vilnius, p. 324–
325.
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***
1989 m., praslinkus daugiau kaip 40 metų, Juozo Vitkaus-Kazimieraičio šeima buvo reabilituota. Deja, reabilitacija pasidžiaugti
galėjo tik vaikai, o žmona Genovaitė Vitkienė, sulaukusi 75-erių,
1980 m. iškeliavo iš šio pasaulio, išsinešdama Laisvės troškulį ir viltį.
Nesulaukė išsvajotos laisvės ir Romualdo tėveliai. Kazimieras
Pažėra mirė 1973 m. Janina Pažėrienė išėjo jau skambant Atgimimo
varpams, 1989 m. Romualdas Požėra šiandien energingai darbuojasi
tarytum ir už savo tėvus. Jis dažnas svečias mokyklose, pasakoja jaunajai kartai apie tremtį; Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Alytaus
filialo pirmininko pavaduotojas bei Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininko pavaduotojas; Politinių kalinių ir
tremtinių sąjungos koordinatorius Alytaus apskričiai; tremtinių choro
„Atmintis“ ir Šv. Angelų Sargų bažnytinio choro dalyvis, priklauso
Pranciškonų pasauliečių draugijai; komisijos Dainavos apygardos partizanų paminklui atkurti narys.
Romualdo Požėros atmintyje visam laikui išliko „ešelonų brolių
ir sesių“ veidai. Todėl, Lietuvoje lankydamas atkurtas vadavietes, paminklus Laisvės kovotojams, nejučiomis prisimena savo dėdę, žuvusį
partizaną, Praną Bačėną, pulkininką Juozą Vitkų-Kazimieraitį, savo
krauju aplaisčiusį Tėvynės žemę, ir jo šeimą, su kuria likimas suvedė ten, tolimuosiuose Taljanuose, prezidento Antano Smetonos dėdės
Motiejaus šeimą ir visus, su kuriais teko dalintis rūsčia tremtinio dalia.
Neatsitiktinai per skruostą nurieda vyriška ašara už visus kritusiuosius nelygioje kovoje, ir Romualdas, pajutęs naują jėgų antplūdį, vėl
tvirtai žengia, jausdamas atsakomybę kalbėti už tuos, kurie jau nebegali to daryti, tarsi įrodydamas, kad šioje žemėje brangiausias turtas
– Laisvė, iškovota netektimis, aplaistyta krauju. Ir tarsi gyvas tikėjimas virš žinomų ir nežinomų kapų bei paminklų, virš laisvos Lietuvos
sklando Dianos Glemžaitės žodžių šviesa:
O juk bus dar diena, kai pro vėliavų plazdantį mišką
Baltas vytis pakils ir padangėj aukštoj suspindės.
Mūsų kraujas giedos pro gimtinės velėną ištryškęs,
Ir ant kapo nykaus šviesios taurės lelijų žydės.

VAIKAI BE VAIKYSTĖS
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Suvalkų sutartis – po šimto metų
Man praeities įvykiai niekados nėra pasibaigę, nes tai, kas buvo,
tai, ką mes vadinam istorija, tebesitęsia, tęsiasi dabar mumyse, tęsis
per amžius.
Justinas Marcinkevičius

2020 m. sukanka 100 metų, kai buvo pasirašyta Suvalkų sutartis tarp Lietuvos ir Lenkijos, sulaukusi ir tebesulaukianti prieštaringų
atgarsių ir vertinimų. Šio straipsnio tikslas – trumpai apžvelgti Lietuvos ir Lenkijos santykių raidą nuo modernių valstybių atkūrimo iki
Lietuvos sostinės aneksijos, konflikto dėl sienų. Lenkija, išnaudodama
savo geopolitinį, demografinį ir karinį pranašumą, klaidindama Santarvės nares, kad Lenkijos šiaurės ir pietryčių kaimynai nesubrendę
valstybiniam gyvenimui, ir naudodamasi jų (tiesa, vis besikeičiančia)
parama, stengėsi atkurti galingą valstybę. Tam ji naudojo strategiškai
atgyventus (pasirodo – ne?!) Abiejų Tautų Respublikos politinius refleksus. Būtina pabrėžti, kad taip besiblaškydama tarp vizijų ir galimybių, ignoruodama pakitimus, kurie įvyko po Respublikos (Žečpospolitos) užgrobties, ypač jos partnerės LDK teritorijoje, taip pat lietuvių
tautos savimonės transformaciją ir gente Lithuanus, natione Polonus
sluoksnio virsmą natione Polonus, labai apsunkino ar net užkirto kelią
taikiai abiem tautoms sugyventi. Suvalkai ir Vilnius yra apgailėtini tų
miražų ir viražų simboliai. Taigi priminsime pagrindinius faktus, susijusius su šios kontroversiškos (lietuviai dažniau ją vadina klastingąja)
sutarties pasirašymo aplinkybėmis, ir pabandysime atsakyti į klausimą, ką iš tikrųjų ji reiškė lietuvių ir lenkų santykių raidai.
Kadangi apie Suvalkų sutartį jau yra nemažai publikuotos mokslinės literatūros, dėl suprantamų priežasčių jos čia neaptarinėsiu, tačiau nurodysiu tikriausiai paskutinį šią temą apibendrinantį straipsnių
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rinkinį1. Leidinys išleistas po 90-mečio jubiliejaus proga Suvalkuose
įvykusios tarptautinės mokslinės konferencijos „Suvalkų sutartis: faktai ir interpretacijos“, kurioje pranešimus skaitė Lietuvos ir Lenkijos
istorikai. Knygoje išdėstytos Suvalkų derybų, sutarties pasirašymo ir
jos sulaužymo detalės, apžvelgiami tuometiniai abiejų šalių tarpusavio santykiai, suinteresuotų didžiųjų valstybių vaidmuo sprendžiant
teritorinius ginčus.
Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į 1920 m. spalio 7 d. Suvalkuose pasirašytos Lietuvos ir Lenkijos sutarties 91 metų sukakties proga savaitraštyje „Voruta“ išspausdintą istoriko prof. habil.
dr. Antano Tylos rašinį „Prieš 90 metų pasirašyta Suvalkų sutartis ir
jos išniekinimas“2. Paskaičius šį straipsnį galima geriau suvokti esamas ir būsimas šios sutarties interpretacijas lietuvių istoriografijoje.
Lenkų istoriografijoje jau yra iš nacionalinių pozicijų nusistovėję
lietuvių–lenkų santykių vertinimai, taip pat aptariama sutartis, ir čia,
galima sakyti, nihil novi sub sole3 .
Esminės reikšmės aptariamąja tematika turi bene naujausia
publikacija „Lietuvos ir Lenkijos santykiai: nuo Pirmojo pasaulinio karo pabaigos iki L. Żeligowskio įvykdyto Vilniaus užėmimo
(1918 m. lapkritis – 1920 m. spalis)“4.
Atkurtos Lietuvos valstybės pamatą padėjo lietuvių tautos valią
išreiškęs vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Aktas. Jame nurodoma, kad „Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lietuvių tautos atstovybė, remdamos pripažintąja tautų apsisprendimo teise ir lietuvių
Vilniaus konferencijos nutarimu rugsėjo mėn. 18–23 d. 1917 metais,
skelbia atstatanti nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą
Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų
valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis“5. Tatai nebuvo
1

2
3

4

5

Suvalkų sutartis: faktai ir interpretacijos (lenk. Umowa suwalska: fakty i interpretacje).
Mokslinė redakcija (lenk. redakcja naukowa): Česlovas Laurinavičius, Janas Jerzy
Milewski. Vilnius: Versus aureus, 2012, p. 456.
www.voruta.lt › suvalku-sutartis; internetinis puslapis.
Tiesa, Vilniaus aneksavimo būdą prof. Boguslavas Lagovskis (Bogusław Łagowski)
prilygino Putino veiksmams Kryme. Žr. https://macgregor.neon24.pl/post/113693,proflagowski-wilno-1920-krym-2014. Jis portalo skaitytojų tuoj pat buvo apšauktas „Putino
agentu“, „pamišėliu“.
Lietuvos ir Lenkijos santykiai: nuo Pirmojo pasaulinio karo pabaigos iki L. Żeligowskio
įvykdyto Vilniaus užėmimo (1918 m. lapkritis – 1920 m. spalis). Dokumentų rinkinys.
Sudarė: Edmundas Gimžauskas. Parengė: Edmundas Gimžauskas, Artūras Svarauskas, LII
leidykla, Vilnius, 2012.
Motieka, E. 2005. Didysis Vilniaus Seimas, Vilnius; Miknys, R., Motieka, E. 1990.
„Tautiškoji lietuvių demokratų partija: idėjinės – politinės kūrimosi aplinkybės“,
LAIS, t. I: Tautinės savimonės žadintojai: nuo asmens iki partijos, Vilnius; Budvytis,
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deus ex machina, kelių politikų sugalvotas (dar yra mėgstančiųjų pridurti – „nacionalistų“) aktas, o laiku vainikuotas gilias ištakas turintis
subrendęs reiškinys.
Nauja geopolitinė situacija, besiformuojanti Pirmojo pasaulinio
karo metu, reikalavo, kad atkurianti valstybingumą lietuvių tauta apibrėžtų pretenduojamas valstybės sienas. Tai prasidėjo dar anksčiau,
kai Didysis Vilniaus seimas (1905 m.) priimtoje rezoliucijoje jau brėžė
jos kontūrus: „<...> Lietuva turi būti sudėta iš dabartinės etnografinės
Lietuvos, kaip branduolio, ir tų pakraščių, kurie dėl ekonominių, kultūrinių, tautinių arba kitų priežasčių traukia prie to branduolio ir kurio
gyventojai prie to priklausyti norės.“6
Paskelbus nepriklausomybę Lietuvos valstybė atsidūrė tarp trijų
stiprių geopolitinių centrų: Maskvos, Varšuvos ir Berlyno. Lietuvos
teritorija buvo okupuota Vokietijos ir situacijai frontuose besikeičiant
tapo Sovietų Rusijos ir Lenkijos politinių bei karinių interesų lauku.
Vokietija, didžioji karo pralaimėtoja, tų pačių 1918 metų kovo mėnesį,
tiesa, su išlygomis, pripažino Lietuvos valstybingumą.
Sovietinė Rusija po bolševikinio perversmo taip pat paskelbė „Rusijos tautų“ teisių deklaraciją. Tačiau teisė reikšti tautos apsisprendimo valią buvo suteikiama labai specifiškai interpretuojamai „darbo
liaudžiai“. Sovietinė Rusija save laikė Rusijos imperijos paveldėtoja, o
gaivinti imperiją labai tiko komunistinės revoliucijos pradinės plėtros
idėjai. Lietuvos valstybei aneksuoti buvo pasirinktas „penktosios kolonos“ variantas. Sovietinės Rusijos kariuomenės lydimas kolaborantas – Vincas Mickevičius-Kapsukas, kurio marionetinė „vyriausybė“
1918 m. pabaigoje – 1919 m. realizavo ir siekė įtvirtinti bolševikinę
okupaciją užgrobtoje nepriklausomos Lietuvos teritorijoje7. Nuo Sovietų Rusijos aneksinių užmačių Lietuvai teko gintis ginklu. Nuo šios
okupacijos pavyko apsiginti. Būtina atkreipti dėmesį, kad kovoje su
Sovietinės Rusijos imperializmu galėjo atsirasti, atrodytų, savaime
suprantama sąjungininkė Lenkija (tuo labiau kad jinai antibolševikinę misiją skelbė ir laikė savo Rytų politikos ašimi), deja, pasirinko
Lietuvai nepriimtiną jėgos strategiją, taikomą jos atžvilgiu, pridengtą
unijine skraiste. Dėl to ilgainiui buvo nutraukti dvišaliai santykiai tarp

6
7

V., Basanavičius, J. 2019. Gyvenimas ir veikla Vilniuje 1905 metų rugpjūtis – 1907 metų
kovas, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.
Makauskas, B. 2002. Lietuvos istorija, Kaunas, p. 256, 278–280.
Senn, A. E. „Die bolschewistische Politik in Litauen 1917 – 1919“, In: Forschungen zur
osteuropeischen Geschichte, t. V, p. 105; Gudelis, P. 1972. Bolševikų atsiradimas Lietuvoje
1918–1919 metais jų pačių dokumentų šviesoje, Londonas, p. 108.
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abiejų valstybių ir tautų8. Ši „durtuvais peršama federacija“, peraugusi į Seinų ir Vilniaus okupaciją, ilgainiui lietuvių akyse sumenkino
Varšuvos pergalę prieš bolševikus. Ir tai suprantama, nes ši lenkų pergalė Lietuvai kainavo sostinės ir trečdalio teritorijos praradimą.
Lenkija taip pat naudojosi tautų apsisprendimo teise, tačiau jos
politikai buvo suinteresuoti panaudoti ją savo tikslams9. Lietuviai
savo siekius nurodė Didžiojo Vilniaus seimo (1905 m.) rezoliucijoje ir
1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės Akte. Besiformuojančios
tautinės valstybės teritorija nubrėžiama iš esmės etnografinėse ribose
su sostine Vilniumi. Kad Vilnius ir Vilniaus kraštas yra etnografinės
Lietuvos plote, neabejojo Didžiosios Britanijos mokslininkai, Taikos
konferencijos ekspertai. Jų nuomone, jeigu Lenkija veržtųsi į Lietuvą
ir Gudiją, tai „<...> būtų nuolatinė grėsmė Lenkijos ir Europos taikai iš
viso, netgi jei etniškai lietuviškų sričių gyventojai ir iš tikrųjų nusistatytų sutikti federuotis su Lenkija, kaip kad lenkai tvirtina...“10.
Lenkija, tikėdamasi ir Antantės valstybių paramos, siekė atkurti
1772 m. sienas inkorporuodama Lietuvą (Romano Dmovskio (Roman
Dmowski) koncepcija) ar vadinamuoju federaciniu būdu sujungti ją
su Lenkija (Belvederio grupės, siejamos su Juzefu Pilsudskiu (Józef
Piłsudski). Pirmajai koncepcijai pritrūko jėgų ir aiškaus didžiųjų Lenkijos sąjungininkų pritarimo. Prancūzija iš esmės palaikė Lenkijos siekius, nors ne taip, kaip ši pageidavo, tačiau dėl Seinų ir Vilniaus ją
rėmė11. Didžioji Britanija Taikos konferencijoje Paryžiuje vadovavosi
Žepkaitė, R. 1980. Diplomatija imperializmo tarnyboje. Lietuvos ir Lenkijos santykiai
1919–1939 m., Vilnius; Lietuvos ir Lenkijos santykių dinamika: nuo istorinės patirties
iki šiuolaikinės situacijos. Straipsnių rinkinys. Sudarytojai: Mindaugas Norkevičius,
Gintarė Lukoševičiūtė, Ieva Masiliūnaitė, VDU; Łossowski, P. 1985. Po tej i tamtej stronie
Niemna. Stosunki polsko-litewskie 1883-1939, Czytelnik, Warszawa
9
J. Pilsudskis savo politinius tikslus ir teritorinius siekius atskleidė ir siekė palenkti savo
pusėn Vakarų politikus gan anksti. Su savo bičiuliu teisininku ir masonu Stanislovu Pateku
(Stanisław Patek) 1914 m. rugpjūčio mėn. aptarė jo misijos tikslus. Juos vykdant Patekas
išvyko į Prancūziją, Didžiąją Britaniją, Švediją, kur susitiko su įtakingais politikais (tarp
jų G. Clemenceau, E. Grey'iumi), informavo juos apie bendrą Lenkijos padėtį, politinę
sanklodą, politinius siekius ir J. Pilsudskio planus, ruošdamas tarptautinį diplomatinį
placdarmą savo idėjoms realizuoti. Vėliau, J. Pilsudskio proteguojamas, S. Patekas buvo
paskirtas Lenkijos MSZ (URM) ministru, pasiuntinybių vadovu Japonijoje, Maskvoje ir
Vašingtone. Žr. Reszczyński, J. Miejsce Stanisława Patka w historii polskiej dyplomacji.
In: https://jpilsudski.org/artykuly-personalia-biogramy/politycy-dzialacze-spoleczni/
item/2373.
10
Plačiau žr. Piszczkowski, T. 1975. Anglia a Polska. 1914-1939, Londyn, p. 73-81;
M. Nowak-Kiełbikowa, M. 1975. Polska-Wielka Brytania w latach 1918-1923, Warszawa.
11
1918 m. gruodžio 20 d. datuotas Prancūzijos užsienio reikalų ministerijos memorandumas
„Veikimo metodas Lenkijoje. Reikalingumas stiprios Lenkijos“. Jame teigiama: Vokietija
nebus galutinai nugalėta, kol nepraras savo lenkiškų provincijų. Prancūzijos saugumui
prie Reino reikia, kad už Vokietijos ribų būtų galinga valstybė. Bet kadangi Rusija susil8
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savo Foreign Office (Užsienio reikalų ministerijos atitikmuo) 1918 m.
gruodžio 10 d. memorandumo koncepcija, kur tuomet dar palaikė „pajėgios ir glaudžios Lenkijos, apimančios „neabejotinai lenkiškas teritorijas...“, idėją, betgi teigė, kad pačios Lenkijos naudai „<...> reikia
priešintis perdėtiems lenkų reikalavimams...“12. Koncepciją sužlugdė
Pilsudskio metodas su „pistoletu kišenėje“, pasireiškęs specialiųjų
struktūrų ir manu militari priemonėmis, pateikiant išankstinę sąlygą,
kad Lietuvos sostinė būtų pavaldi Lenkijai13.
pninta galbūt ilgam laikui ir nebeturės sienos su Vokietija, tai tokia stipri valstybė tegali
būti Lenkija, sudariusi sąjungą su Čekija ir Rumunija. Lenkijai linkima, kad ji būtų didelė
ir stipri kiek tik įmanoma, gerbianti tautų teises. Tačiau rytinės Lenkijos sienos buvo
planuojamos siauresnės, negu lenkai numatė. Pagal memorandumą Lenkijai, be Lenkijos
Karalystės (be šiaurinės Suvalkijos dalies – sic! – taigi Seinų okupavimui aiškiai pritarė
Prancūzija – B. M. pastaba), rytuose ir šiaurės rytuose numatomas platus Gardino ruožas,
vakarinė–vidurinė Vilniaus srities dalis su Vilniumi, kurį lietuviai galėtų gauti nebent
sutikę sudaryti federaciją su Lenkija, Halyčina (Galicija) ir rytinė jos dalis, bet ši – kaip
autonominė dalis. Iš to mums galima geriau suprasti J. Pilsudskio „užnugarį“. J. Pilsudskio federacijos varijavimas. In: J. Pajewski, Wokół sprawy polskiej. Paryż – Lozanna
– Londyn. 1914-1918, Poznań, 1970, p. 228–238. Lenkijos istoriografijoje bene plačiausiai
Prancūzijos santykį su Lietuvos ir Lenkijos konfliktu aptaręs J. Kukułka (Francja a Polska po traktacie wersalskim 1919-1922, Warszawa, 1970, p. 288–290), taip pat yra kitų
aptariusiųjų.
12
Pakštas, K. 1950. „Keletas samprotavimų apie Lietuvos ribas“, Aidai, nr. 3, p. 123;
G. W. Prothero, Russian, Poland, Lithuania and White Russia, London, 1920, p. 60.
13
Reikia kritiškai vertinti J. Pilsudskio vartojamą federalizmo tautų apsisprendimo sampratą.
Pilsudskis, kurio veiksmus idealizavo ir propagavo jo šalininkai (ir Lenkijos istoriografijoje beveik be išimties jie propaguojami iki šių dienų), savo strategiją apibrėžė labai aiškiai,
kaip taktinius veiksmus, t. y. prijungti buvusias Respublikos žemes (neatsižvelgiant į etnosociopolitinius pakitimus) prie kuriamos galingos, kaip buvo įsivaizduojama, Lenkijos. Ir jam tiko „doktrinėlių“ ir jėgos komplementarinis naudojimas. „Nenoriu būti nei
imperialistas, nei federalistas, kol neturiu galimybės apie tai kalbėti kiek rimčiau
– na, ir su pistoletu kišenėje. Kadangi šiame Dievo pasaulyje, kaip atrodo, pradeda
laimėti šnektelės apie žmonių bei tautų brolystę ir amerikietiškos doktrinėlės, su
mielu noru linkstu į federalistų pusę.“ Iš to galima geriau suprasti Lenkijos viršininko
divizijomis vykdomą „federalizmą“ ir deklaracijas apie „tautų apsisprendimo teisę“,
kaip „amerikietiškas doktrinėles“ (suprask – Vilsono doktriną). Žr. Piłsudski, J. 1989.
Myśli, mowy i rozkazy, Wybrał i wstępem opatrzył Bohdan Urbankowski, Kwadryga,
Warszawa, p. 53. Panašiai federalizmo, kaip priimtinesnio Vakarams, ypač Prancūzijai,
ir „apsaugančio“ Lenkiją nuo kaltinimo imperializmu, pranašumą įrodinėjo prof. Antonis Sujkowskis (atstovavo Pilsudskio šalininkų grupei, atsiųstai iš Varšuvos ir kooptuotai į Lenkų tautinį komitetą (toliau – LTK). LTK posėdyje Paryžiuje 1919 m. kovo 2 d.
buvo aptariama bendra su endekais platforma deryboms Taikos konferencijoje. In: Piotr
Łossowski, Stosunki polsko-litewskie w latach 1918-1920, Książka i Wiedza, Warszawa,
1966, p. 67–72. Pagaliau šiandieninis požiūris į J. Pilsudskio politinę koncepciją išreikštas
jo veiklos propaguotojo Vieslavo Vysockio (Wiesław Wysocki): „Pilsudskio įsitikinimu,
nebuvo reikalo abiejų koncepcijų (federalistinės ir inkorporacinės – B. M.) supriešinti, nes
viena neprieštaravo kitai“. In: Wiesław J. Wysocki, Powstanie sejneńskie 1919, Bellona,
2019, p. 67. Kalbant apie sienas, J. Pilsudskis galvojo: „ką tuo atžvilgiu galim gauti Vakaruose, priklauso nuo Antantės, kiek ji mažiau ar daugiau panorės suspausti Vokietiją.
Rytuose čia jau kitas reikalas <…> čia yra durys, kurios atsiveria ir užsiveria, ir priklauso
nuo to, kas ir kaip plačiai jėga jas atidarys (pabrėžiama – B. M.).“ Žr. Komarnicki,
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Jaunos Lietuvos valstybės vyriausybė, palaikoma tautos ir jai lojalios visuomenės, nesirengė kapituliuoti prieš aneksijai besirengiančias kaimynines valstybes, nors Lietuva karine prasme negalėjo nei su
viena iš jų lygintis. Nuo Lenkijos, kaip ir Sovietų Rusijos, aneksinių
užmačių Lietuvai teko gintis diplomatinėmis ir karinėmis priemonėmis. Suprantama, Lenkija savo pretenzijas į Lietuvą grindė vienos visuomenės dalies – gente Lithuanus, natione Polonus – pageidavimais
prisijungti prie Lenkijos, ir tai buvo susiję beveik be išimties su visomis politinėmis jėgomis Varšuvoje.
Iš paukščio skrydžio apžvelgiant Lietuvos ir Lenkijos santykius
nuo jų atnaujinto nepriklausomybės laikotarpio iki Suvalkų sutarties,
galima išskirti kelis etapus. Pirmas – laikotarpis prieš lenkams įsiveržiant į Vilnių nuo 1918 m. pavasario iki 1919 m. gegužės. Abi šalys
oficialiai deklaravo ir bandė įgyvendinti principines savo nuostatas.
Lietuviams buvo gyvybiškai svarbu įtvirtinti savo valstybės nepriklausomybę, suprantama, ir sienas, gauti pripažinimą iš Lenkijos, o
lenkams rūpėjo Lietuvą sujungti su Lenkija inkorporaciniu ar „federalistiniu“ būdu. Intensyvėjančio konflikto ašis buvo Vilnius. Besidangstant, kad kovoja su bolševikais, lenkams okupavus Vilnių, jų
laimėjimas pasirodė laikinas ir jis smarkiai apsunkino tarpvalstybinius
santykius, nors buvo tikimasi, kad Lenkijai priklausantis Vilnius privers lietuvius daryti nuolaidas14.
Tiek Tautų Sąjungos, tiek atkuriančios ar kuriančios nepriklausomybę Europos valstybės neigiamai vertino bolševizmo plitimą Vakarų kryptimi. Vakarų (ypač Prancūzijos) padedama Lenkija turėjo
daugiausia galimybių bolševizmui sulaikyti. Todėl lenkų skleidžiamos
kalbos apie kovą su bolševizmu ir jų federaciniai planai su buvusios
Lietuvos ir bendros Respublikos (ATR) tautomis Vakarams atrodė
patrauklesni negu negausios tautos planai atkurti savarankišką, bet
lengvai pažeidžiamą valstybę. Tačiau V. Vilsono Tautų apsisprendimo
teisės deklaracija (vadinamoji 14 punktų deklaracija) silpnesniuosius
moraliai stiprino, o galinguosius savotiškai varžė. Taigi Lietuva iš pradžių labiau pasitikėjo diplomatijos poveikiu, ir tik kiek vėliau – jau ir
ginklu. Lenkai, turėdami nepalyginamai stipresnį ginklo argumentą,

14

T. 1952. Piłsudski a polityka wielkich mocarstw zachodnich, „Niepodległość“ t. 4 (po
wznowieniu), Londyn, p. 22–23; p. 29–30; taip pat Wasilewski, L. Józef Piłsudski jakim
Go znałem, Warszawa, 1935, p. 172.
Plačiau žr. Rukša, A. 1981. Kovos dėl Lietuvos nepriklausomybės. Lietuvių–lenkų
santykiai ir kovų pradžia, t. II, Cleveland; Wisner, H. 1938. Wojna nie wojna: Szkice
z przeszłości polsko-litewskiej, Warszawa.
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diplomatiją naudojo daugiau „įvykdytiems faktams“ pridengti, nors
iš esmės veikė pagal vadinamąją mišriąją taktiką. Gerai Pilsudskio
mąstyseną atspindi kelių jo pokalbių su premjeru Ignacu Paderevskiu
(Ignacy Paderewski) metu (prieš 1919 m. balandžio mėn. žygį į Vilnių
ir prieš pastarajam išvykstant į Paryžiaus taikos konferenciją) reiškiama nuostata. Abiejų politikų nuomonės skyrėsi dėl būdo, kaip „plėsti“
Lenkiją. Abu jie sutarė, kad, jeigu bus peržengta Bugo linija, tai Vakarų sąjungininkų bus laikoma aneksija. Paderevskis teigė, kad Lenkijai reikia taikytis prie Vakarų politinės strategijos ir mėginti steigti
autentišką Rytų Europos valstybių federaciją (jungtines valstybes),
kurią galbūt palaikysiąs ir JAV prezidentas Vilsonas. Tačiau skyrėsi
jų pozicijos dėl priemonių, kaip tai pasiekti. J. Pilsudskis griežtai stojo
už įvykusių faktų metodą, argumentavo, kad naudojant jėgą pavyko
įsteigti Ukrainos Respubliką, ir replikavo, kad „<...> kai ateiname su
ginklu, tatai prieštarauja federacijos pagrindams <…>“15. Tad turime
pakankamai įrodymų, kad Pilsudskis gerai išmanė, jog federalizavimas pagal klasikinį modelį be „specialiųjų priemonių“ neįmanomas,
jeigu nesutinka šalys partnerės. Taigi Belvederio „federalistai“ ciniškai naudojo „Vilsono doktrinėlę“ kaip politinę priedangą karinei jėgai naudoti. Jie siekė papirkinėti Lietuvos politikus, leido žvalgybos
ir sukarintų organizacijų POW (Lenkų karinė organizacija) bei Towarzystwo Straży Kresowej (Pakraščių sargybos draugija)16 nariams
organizuoti „sukilimus“ ir perversmus, skatino pasinaudoti lietuvių
kolaborantais ir vietiniais žmonėmis, už Lenkiją pasisakančiais dėl
ekonominių bei politinių priežasčių arba dėl to, kad šie jautėsi esantys
gente Lithuanus, natione Polonus17.
15

16

17

Jędrzejewicz, W. 1989. Kronika życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935, t. 1, Warszawa,
p. 519; Rukša, A. Kovos…, op. cit., p. 183. Į Kijevą buvo pasiųsti Vakarų valstybių atstovai.
Prieštaringa paskelbtam dvikalbiam kreipimuisi „Buvusios Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės gyventojams“ buvo tai, kad pats J. Pilsudskis paskyrė savo bičiulį Ježį
Osmolovskį (Jerzy Osmołowski) Generaliniu Vilniaus krašto komisaru; jis jau rugpjūčio
14 d. išleido slaptą aplinkraštį, kuriuo administracijos pareigūnams aiškino Pakraščių
sargybos (Straż Kresowa) tikslą organizuoti gyventojus Lenkijos valstybingumo dvasia („<…> w duchu Państwowości Polskiej“), tarp kitko, suorganizuojant liaudies
suvažiavimus apskrityse, ir todėl ragino teikti organizacijai ir jos veikėjams visapusišką
paramą. Tuoj pat buvo persekioti lietuviai dvasininkai, aktyvesni kaimiečiai ir inteligentai. Žr. Rukša, A. Kovos dėl Lietuvos…, op. cit., t. II, p. 242–243.
Šiame straipsnyje dėl jo apimties nesigiliname į „federalistų“ šalininkų linijos vidinį
varijavimą, kuris kartais peraugdavo, kad politinių oponentų (endekų) linija būtų
įgyvendinama. Legenda apie J. Pilsudskiui besąlygiškai paklusnius federalistus buvo
kuriama dar jam valdant valstybiniu lygmeniu, nors dar stiprus buvo oponavimas iš
endekų pusės ir, ypač valstybės pirmoje atkūrimo atkarpoje, Pilsudskio politinė lyderystė
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Laikotarpis nuo 1919 m. birželio iki apytikriai 1919 m. rugsėjo
pasireiškė tuo, kad Lenkija vis intensyviau brovėsi į Lietuvos suverenia paskelbtą teritoriją18. Dėl to, kad nepavyko sukurti prolenkiškos
Lietuvos valdžios, Santarvės šalys nevykusiai tarpininkavo nustatant
Lenkijos manu militari okupuotos Lietuvos teritorijoje demarkacijos
linijas, dvišaliuose santykiuose atsirado dar daugiau priešiškumo19.
Ypač lietuvius skaudino Santarvės Aukščiausiosios Tarybos antroji
demarkacijos linija 1919 m. liepos 26 d. (maršalo Focho nubrėžta liepos 18 d.), kuri suteikė Lenkijos kariuomenei rezervą veikti Gardino–
Daugpilio ruože ir, svarbiausia, perdavė Lenkijai (pabrėžiant, kad tai
laikina) Suvalkijos pietinę dalį iki Vištyčio bei Galadusio (Gaładuś)
ežerų ir Maros (Marycha) upės linijos. Su šia linija, kaip pastebi Česlovas Laurinavičius, be aiškesnių karinių motyvų buvo perduotos Lenkijos kontrolėn etnografiškai lietuviškos teritorijos su svarbiu kultūriniu
bei politiniu centru – Seinais20. Yra pagrindo manyti, kad su paties
Lenkijos viršininko J. Pilsudskio palaiminimu buvo atplėštas (imituojant vietos lenkų „sukilimą“) beveik vientisai lietuviškas Seinų ir
Punsko kraštas21. Jo lietuviškasis paveldas buvo tuoj pat mechaniškai

18

19

20

21

pakibdavo ant plauko. Oponavimo Pilsudskio Rytų politikai faktų randame ir Lenkijos
kariuomenės vyriausioje vadovybėje. Po Antrojo pasaulinio karo ir vadinamojoje Liaudies Lenkijos Respublikoje atminimas apie J. Pilsudskį buvo trinamas iš viešosios erdvės.
Lenkijai atkūrus nepriklausomybę, Pilsudskis tapo kone kultine asmenybe. Objektyvų
Pilsudskio šalininkų varijavimo vaizdą pristatė: Gierowska-Kałłaur, J. 2003. Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich (19 lutego 1919 r. - 9 września 1920 r.), Warszawa, Neriton.
Beje, negalime atmesti prielaidos, kad kai kurie veiksmai, prieštaraujantys Pilsudskio
deklaracijoms, buvo su jo paskirtais Vilniuje pareigūnais (vide nuoroda aukščiau) suderinti, ar bent Pilsudskis jiems neprieštaravo.
Tuos lenkų karinius veiksmus prieš Lietuvą savo misijos pradžioje gan objektyviai vertino Prancūzijos karinės misijos vadovas Lietuvoje, plk. Constantinas Reboulis, savo raportuose į Paryžių. Žr. Schramm, T. 1983. „Działalność francuskich misji wojskowych
w krajach bałtyckich po I wojnie światowej“, In: Studia i materiały do historii wojskowości,
t. XXVI, p. 274–279.
Laurinavičius, Č. 1997. „Dėl Lietuvos ir Lenkijos konflikto 1919–1920“, Politika ir diplomatija. Lietuvių tautinės valstybės tapsmo ir raidos fragmentai, Kaunas, p. 97–99.
Laurinavičius, Č. 1992. Lietuvos–Sovietų Rusijos taikos sutartis (1920 m. liepos 12 d.
sutarties problema), Vilnius, p. 13. Tačiau žinome, kad šie veiksmai atiteko Prancūzijos
numatomai Lenkijos sienų koncepcijai. Žr. Pajewski, J. Wokół sprawy polskiej…, op. cit.,
p. 229.
Vienas iš pagrindinių Seinų aneksijos organizatorių, Tadeušas Katelbachas, į Suvalkiją
buvo pasiųstas Vyriausiosios POV vadovybės (Komenda Naczelna POW) ir Lenkijos kariuomenės generalinio štabo biuro Karolio Müllerio pavarde (ten naudojo ir
Aleksandrovičiaus (Aleksandrowicz) slapyvardį). Apie vietinę padėtį jis Belvederyje
raportavo J. Pilsudskiui, kuris neva su šiuo „darbu“ Seinuose siūlęs palaukti. Tačiau
Seinų atplėšimas buvo J. Pilsudskiui politiškai jautrus klausimas, turėta reikalo su etnine
ir politine lietuvių teritorija ir šis žingsnis diskreditavo jo skelbiamą „federacinį“ Lenkijos plėtros modelį, be lietuvių protesto, galėjo tapti ir tarptautiniu skandalu. Todėl ir
buvo laikomasi nuomonės, neva Pilsudskis Seinų puolimą stabdęs. Tam prieštarauja tai,
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naikinamas. Taigi akivaizdu, kad Pilsudskio skelbiamas federalizmas
buvo būdas Lenkijos galioms ir lenkiškumui plėsti. Tai prieštaravo ne
tik lietuvių, bet ir kitų atbundančių buvusios ATR tautų interesams
(atkreipkime dėmesį į tai, kad realybėje prieš sudarant Grabskio vyriausybę ir Spa konferenciją federacinė ir aneksinė idėjos sąveikavo).
Ir dėl to šio pobūdžio sąjunga buvo atmetama kaip nesuderinama su
tautinės Lietuvos interesais.
Išnaudodama sunkią Lietuvos padėtį 1919 m. vasarą, Belvederio
aplinka, J. Pilsudskiui pritarus, per sąmokslą ryžosi suduoti antrą (po
Seinų atplėšimo), kaip manyta, jos nepriklausomybei lemiamą, smūgį
– įvykdyti valstybinį perversmą Lietuvoje ir „nesukalbamą“ valdžią
pakeisti kita, prolenkiška, ar, kitaip tariant, quasi lietuviška. Tačiau
perversmo iniciatoriai ir sąmokslininkai patyrė pralaimėjimą, galėjusį virsti rimtu tarptautiniu skandalu22. Lietuva pasirodė tvirčiau pasiruošusi ginti savo nepriklausomybę, nepaisant ekstremalaus Lenkijos
spaudimo. Lenkijos gniaužtai tik didino lietuvių pasipriešinimą bei
įtarumą, menkino galimybes kompromisui ir susitarimui pasiekti. Be
to, Lietuvos vyriausybei sostinės likimas nebuvo susijęs su politine
prekyba. Nepasisekus įveikti lietuvių atkaklumo, Lenkijos valstybės
viršininkas pradėjo taikyti Lietuvos izoliavimo taktiką. Ir toliau buvo
dedamos pastangos identifikuoti ir formuoti prolenkišką sluoksnį tarp
lietuvių, naudojami žvalgybos agentai, papirkinėjama ir pan.23 1920 m.

22

23

kad jis atvyko į Seinus ir Suvalkus jau 1919 m. rugsėjo 12–13 d., ir pagerbimo vaišėse
Suvalkų savivaldybėje valstybės viršininkas teigė, „<…> jog visuomet jis regėjo šį būtent
lenkiškos žemės gabalėlį tokį, kur lenkas tik ketvirčiu plaučių kvėpuoti gali, kur lenkų
vaikas tik slapčia lenkiškas dainas dainuoja… Jūs buvote man kruvinas sąžinės iššūkis
<…> Jūs tą jungą kentėte ilgiausiai. Šiandien jūsų žemė yra laisva. Gina ją lenkų armija
prieš svetimą prievartą. <...> Apima mane kresininko pasididžiavimo jausmas, kai organizuotumas ir mano tautos kultūra triumfuoja...“ Žr. Katelbach, T. 2001. Spowiedź
pokolenia, Przejrzał, poprawił i posłowiem opatrzył Sławomir Cenckiewicz, Gdańsk,
p. 92–94; Wysocki, W. J. Powstanie sejneńskie…, op. cit., p. 63. Valstybinį perversmą
Kaune („sukilimą“) J. Pilsudskis aprobavo rugpjūčio 23 d. Vilniuje. Ten pat rugpjūčio
22 d. jam buvo pristatyta medžiaga iš kelių kaimų Seinijoje, iš kurios matyti, kad „sukilimas“ neišvengiamas. Pilsudskis, matyt, taip pat tam pritarė. Be jo aprobatos Seinų puolimas neįsivaizduotinas.
Susektas ir numalšintas Lenkijos organizuotas perversmas Lietuvoje kažkodėl nebuvo
lietuvių tinkamai išnaudotas tarptautinėje arenoje. Lenkija to tikėjosi ir pirmoji ėmėsi
propagandinių kontrpriemonių, apkaltindama Lietuvą didžiausio masto lenkų persekiojimais, aišku, nutylėdama tikrąją lietuvių veiksmų priežastį. Plačiau žr. Łossowski, P. Stosunki polsko-litewskie…, op. cit., p. 145.
Daug naujos medžiagos aneksionistinei ir federalistinei Lenkijos politikai (taip pat ir
Lietuvos atžvilgiu) 1919–1920 m. pateikia Joanna Gierowska-Kałłaur kruopščiai parengtame dokumentų rinkinyje apie Pakraščių sargybos (Straż Kresowa) tikslus ir veiklą
vadinamosiose šiaurės–rytų žemėse. (In: O niepodległą i granice. Raporty Straży Kresowej 1919–1920. Ziem Północno-Wschodnich opisanie, Wstęp, wybór i opracowanie
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pavasarį Belvederio grupuotė suaktyvino karinius veiksmus Rytuose, siedama juos su globaliniais vadinamosios Rytų krypties politikos
tikslais (dar viltasi, kad bus atkurtos 1772 m. ATR sienos). Kartu ji siekė glaudesnių ryšių su Vakarais (ypač Prancūzija), žadėjo pristabdyti
Sovietinės Rusijos imperinį veržimąsi į Vakarus. Prancūzija vylėsi, kad
Lenkija atkurs pusiausvyrą tarp Vokietijos ir revoliucinės Rusijos, ir atlaidžiau traktavo Lenkijos plėtimąsi už jos etnografinių ribų. Tuo tarpu
Didžioji Britanija, kaip Prancūzijos partnerė ir konkurentė, kritiškiau
vertino Lenkijos aneksinius siekius Lietuvos atžvilgiu ir plėtrą į Rytus,
turėdama savų interesų buvusios Rusijos imperijos atžvilgiu. Tačiau
joms abiem nebuvo pageidautinas Lietuvos ir Lenkijos karinis konfliktas, kai jų kaimynystėje tvyrojo galingos bolševikų invazijos grėsmė.
Lenkų laimėjimai pietryčių fronte paskatino sovietus derėtis su Lietuva. Jų apogėjus buvo tada, kai situacija buvo jau pasikeitusi, sovietams karine prasme naudinga. 1920 m. liepos 12 d., kai Sovietų Rusijai karine prasme labai sekėsi, ji pasirašė taikos sutartį su Lietuva,
laikinai sumažindama Lenkijos įtaką Lietuvai, bet dar labiau abi šias
šalis supriešindama (Vilniaus ir Lietuvos sienų klausimas). Šis trečiasis stambus tarptautinis veiksnys sukėlė Lietuvai naujų ilgalaikių politinių implikacijų24.
Lenkija, spaudžiama Raudonosios armijos (RA), buvo priversta
šauktis Vakarų valstybių pagalbos. Aplinkybių verčiama pagaliau liepos 4 d. pripažino Lietuvą de facto25. Spa konferencijoje premjeras
Vladislovas Grabskis iš Loydo George‘o (Lloyd George) išklausė daug
karčių priekaištų dėl vykdomos imperialistinės politikos, susipriešinimo su visais kaimynais, taip pat paraginimą dėl būtinybės atkurti
taikius santykius su Lietuva. Santarvininkų spaudžiamas už žadamą
paramą prieš bolševikus, pasižadėjo perleisti Vilnių Lietuvai iki tol,
kol jo priklausomybė bus galutinai nustatyta tarptautiniais organais26.
Joanna Gierowska-Kałłaur, Warszawa-Pułtusk, wyd. II poprawione i rozszerzone, 2011,
p. 1174.) Taip pat vertinga naujais šaltiniais paremta šios autorės monografija apie Rytų
žemių civilinę valdybą ir J. Pilsudskio federacinės koncepcijos nesėkmę (žr. GierowskaKałłaur, J. 2003. Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich (19 lutego 1919 r. - 9 września
1920 r.), Warszawa, Neriton; Gierowska-Kałłaur, J. 2002. Zarząd Cywilny Ziem
Wschodnich (19 lutego 1919 r. - 9 września 1920 r.), Dzieje Najnowsze, R. XXXIV,
p. 141–148 (autoreferatas); taip pat žr. „Przegląd Wschodni“, t. V, z. 4 (20), p. 767–791).
24
Plačiau žr. Laurinavičius, Č. Lietuvos Sovietų Rusijos…, op. cit., p. 106.
25
Łossowski, P. Stosunki polsko-litewskie…, op. cit., p. 208–209.
26
Didžioji Britanija, nuogąstaudama, kad RA sėkmė gali įveikti Lenkiją (o tai turėtų rimtų
pasekmių ir Vakarams, tarp jų ir Anglijai), perėmė iniciatyvą iš Prancūzijos rankų ir, inicijuodama diplomatinę paramą Lenkijai, kėlė sąlygas ir žėrė priekaištus. Lloyd‘as George’as
Lenkijos vyriausybinės delegacijos Spa konferencijoje pirmininkui S. Patekui dėstė, jog
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Pilsudskis manė, kad tai padaryti – pats blogiausias scenarijus Lenkijai. Todėl iš paskutiniųjų neleido atiduoti jo lietuviams, sudarydamas
aplinkybes juos apkaltinti kariniu bendradarbiavimu su Raudonąja
armija, kuri pirmoji įžengė į Vilnių ir neskubėjo miesto perleisti lietuviams27.
Lietuvoje buvo įsitikinama, jog vieną grėsmę pakeitė kita. Tik
rugpjūčio pabaigoje (26 d.) pakitus karinei situacijai, Lietuvai reikalaujant, Sovietinė Rusija Vilnių atidavė Lietuvai, Raudonoji armija,
patyrusi pralaimėjimą prie Varšuvos, buvo priversta trauktis. Prie Lietuvos sienų vėl priartėjo Lenkijos kariuomenė. Atsiradus šiai naujai situacijai, Lietuva pareiškė lenkų ir sovietų kare besilaikysianti „griežto
neutraliteto“ (įžengimo į pietinę Suvalkiją Lietuva nelaikė neutraliteto
pažeidimu, kadangi jinai neigė Focho linijos legitimumą).
Taip prasidėjo naujas santykių su Lenkija laikotarpis, kai juose
ypatingą reikšmę įgavo diplomatiniai veiksmai, pridengiantys karinius. Nuo nesėkmingų derybų Kaune ir Kalvarijoje intensyvėjant
karinio konflikto grėsmei, teko vėl šauktis Tautų Sąjungos mediaciją
(rugsėjo 20 d. rezoliucija). Taip atsirado prielaida deryboms Suvalkuose. Nuo 1920 m. rugpjūčio pabaigos iki apytiksliai 1920 m. spalio
pradžios Lietuva siekė kontroliuoti savo teritoriją ir tariamai išlaikyti

27

santarvininkai niekuo jai negalės padėti, kol savo kaimynų atžvilgiu vietoje tikros tautinės
politikos vykdo imperializmo politiką: „<…> lenkai privalo susitarti su lietuviais, čekais
ir visais kaimynais ir negali primesti savo valios rusinams (t. y. ukrainiečiams – B. M.).
Tegu Lenkija savo politikos pagrindu priima tikrąjį tautiškumą vietoje imperializmo, ir ji
įsitikins, kad Didžioji Britanija bus ir jai, kaip ir kitiems santarvininkams, ištikima <...>“.
Dar griežčiau Lloyd‘as George‘as replikavo į Grabskio išvedžiojimus. Lenkija, patekusi į
sunkią padėtį, Spa įsipareigojo perduoti Vilnių Lietuvai, tačiau galutinis jo likimas perėjo
į Santarvės dispoziciją. Tai buvo didysis lenkų diplomatinis pralaimėjimas. Praėjus pavojui, Lenkija pradėjo savo įsipareigojimus interpretuoti savaip ir net neigti. Tarp jų ir Vilniaus perdavimo Lietuvai aplinkybes. (In: Wandycz, P. S. 1969. Soviet-Polish Relations.
1917-1921, Cambridge; Piszczkowski, T. Anglia…, ten pat, p. 156; Rukša, A. Kovos dėl
Lietuvos..., op. cit., t. II, p. 422–427; Laurinavičius, Č. Probleminiai Lietuvos…, op. cit.,
p. 42–43. Plačiau žr. Grabski, S. 1989. Pamiętniki, II, Warszawa; Łossowski, P. 2001. Dyplomacja polska 1918-1939, Warszawa; Rataj, M. 1965. Pamiętniki, Warszawa (reed. na
CD, Warszawa, 2010); Świtalski, K. 1992. Diariusz 1919-1935, Warszawa). Kaip bebūtų,
Spa konferencijos nutarimas Vilniaus klausimu ir Lietuvos–Sovietų Rusijos liepos 12 d.
taikos sutartis užkirto Lenkijai galimybę laimėti Vilnių diplomatiniu keliu.
J. Pilsudskis į kategorišką gen. S. Šeptickio (S. Szeptycki) reikalavimą aiškiai nurodyti
veiksmus dėl Vilniaus gynimo liepos 12 d. išsiuntė įsakymą „Į Fronto vadovybės Nr. 510/
III“: „Kartoju savo įsakymą ginti Vilnių nuo bolševikų ir lietuvių <…> Pažadas lietuviams
įspėti juos apie eventualų planingą Vilniaus apleidimą teturi tikslą vien tik juos nuraminti
<…> Pilsudski Vyriausias Vadas“. (Rukša, A. Kovos dėl Lietuvos…, op. cit., t. II, p. 590;
Łossowski, P. Stosunki polsko-litewskie…, op. cit., p 214.) J. Pilsudskio įsakymas liepos
14 d. „<…> Vilnių reikia atiduoti lietuviams <…>“, kaip ir buvo numatoma, pasiekė lietuvius pavėluotai, kai Vilniuje jau tvarkėsi bolševikų daliniai.
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neutralumą, o Lenkija, Sovietų Rusija ir Vakarų šalys Lietuvos neutralizavimo klausimu, apibendrinamai vertinant, pasižymėjo egoistiniu
nekonstruktyvumu28. Lietuva aktualiausiu uždaviniu laikė apginti Vilnių, Gardiną ir Seinus. Šis planas buvo ambicingas, bet su turimomis
pajėgomis, ir dar nevykusiai išdėstytomis, neįvykdomas.
Tarp endekų būta noro stumiant bolševikus pasinaudoti proga ir
okupuoti visą Lietuvą. J. Pilsudskis, laukdamas derybų su Sovietų Rusija Rygoje rezultatų, dėl to, kad Santarvė (ypač Anglija) spaudė taikiai spręsti santykius su Lietuva ir, ko gero, nenorėdamas perleisti Lietuvos reikalų politiniams oponentams, gen. T. Rozvadovskio (Tadeusz
Rozwadowski) planui nepritarė. Karas su Sovietų Rusija dar nebuvo
užbaigtas, o Suvalkų derybos suteikė vyriausiajam lenkų kariuomenės
vadui laiko išsiaiškinti derybų Rygoje rezultatus ir pasiruošti pulti Vilnių29. Rygos derybų su Sovietų Rusija rezultatai išryškėjo jau vykstant
Suvalkų deryboms. Lenkijai Rygoje (1920 m. spalio 5 d.) pavyko preliminariai sutarti dėl linijos, atskiriančios Lietuvą nuo Rusijos („Vilniaus koridoriaus“). Ir tai buvo bloga, gal net netikėta, žinia Lietuvai30.
Ši suderinta su Sovietų Rusija aplinkybė nulėmė tolesnius J. Pilsudskio
veiksmus Lietuvos atžvilgiu.
Lenkijos valstybės gynimo taryba rugpjūčio 27 d., dalyvaujant
J. Pilsudskiui, pasisakė už Kerzono linijos peržengimą, t. y. kad būtų
okupuota, tarp kitų, ir dalis teritorijos, kuri pagal Lietuvos ir Sovietų Rusijos sutartį turėjo būti perduota Lietuvai.. Nutarta iš Suvalkų
krašto „pašalinti“ Lietuvos kariuomenę. Užsienio reikalų ministras
E. Sapieha panaudojo tai, kad lietuvių kariuomenė buvo dislokuota už
1919 m. gruodžio 8 d. linijos, kaip pretekstą protestui ir prašymui
(rugsėjo 4 d.) Tautų Sąjungai intervenuoti31.
Lenkams stumiant Raudonąją armiją į rytus, 1920 m. rugpjūčio
28 d. susidarė lietuvių–lenkų frontas linijoje nuo Štabino iki Augustavo–Grabovo. Tą dieną lenkai užėmė Augustavą. Prieš dvi dienas vykusios derybos Kaune leisti lenkų kariuomenei judėti lietuvių užimta teritorija buvo nevaisingos. Lietuviai siūlė pirma tartis dėl sienų.
Lietuva, argumentuodama, kad gina savo teritoriją ir kartu leisdama

28

29

30

31

Laurinavičius, Č. „Probleminiai Lietuvos ir Lenkijos santykių 1920 m. aspektai“, In:
Suvalkų sutartis, op. cit., p. 58–60.
Rukša, A. Kovos dėl Lietuvos..., op. cit., t. II, p. 392–393; Łossowski, P. Stosunki polskolitewskie…, op. cit., p. 269; Generał Rozwadowski, Kraków, 1929, p. 101–102.
Laurinavičius, Č. „Probleminiai Lietuvos ir Lenkijos santykių 1920 m. aspektai“, In:
Suvalkų sutartis…, op. cit., p. 70.
Łossowski, P. Stosunki…, op. cit., p. 253–254.
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Lietuvos ir Lenkijos delegacijos derybų Kalvarijoje metu 1920 m. rugsėjo 16–18 d.

lenkams žygiuoti Nemuno operacijai per jos teritoriją, pažeistų ir neutralumą Sovietų Rusijai. Lenkams atakuojant lietuvių postus prasidėjo
mūšiai. Iki rugsėjo 10 d. lenkai užėmė pietinę Sūduvą. Rugsėjo 13 d.
lietuviai prieš derybas Kalvarijoje vėl atsiėmė Seinus ir Gibus, priartėjo prie Augustavo kanalo. Derybos prasidėjo po trijų dienų. Derybos
Kalvarijoje (rugsėjo 16–18 d.) nebuvo vaisingos dėl skirtingų abiejų
pusių interesų. Rugsėjo antroje pusėje J. Pilsudskis sukonkretino planus atkirsti Lietuvą nuo Raudonosios armijos okupuotos teritorijos ir
koncepciją „išspręsti“ Vilniaus klausimą. Vėliau (1923 m. rugpjūčio
25 d.) Vilniuje aiškino: „Tuo metu man nusišypsojo sėkmė kare – iškart nusprendžiau, kad Vilnių reikia pasiimti ginklu. Išsiruošiau pas
generolą L. Želigovskį, nes pats, kaip Lenkijos valstybės viršininkas ir
vyriausiasis vadas, laužyti įsipareigojimų negalėjau.“32
1920 m. rugsėjo 20 d. Tautų Sąjunga, atsiliepdama į Lietuvos ir
Lenkijos notas, paskelbė rezoliuciją, raginančią Lietuvos ir Lenkijos
vyriausybes nutraukti karo veiksmus. Lietuva įpareigojama atitraukti
kariuomenę už 1919 m. gruodžio 8 d. linijos, o Lenkija – respektuoti
neutralumą Lietuvos teritorijos į rytus ir šiaurės rytus nuo šios linijos

32

Gierowska-Kałłaur, J. 1999. ODCZYT MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO wygłoszony 24
sierpnia 1923 roku w Wilnie, in: „Przegląd Wschodni“, Warszawa, t. V, z. 4 (20), p. 767–
791.
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ir užimtosios lietuvių, t. y. ir Vilniaus krašto. Padėčiai kontroliuoti sudaryta Tautų Sąjungos Kontrolės komisija. Lenkai rezoliuciją vykdyti
sutiko, bet su išlygomis, ir rugsėjo 22 d. Valstybės gynimo tarybos posėdyje J. Pilsudskis pristatė „Nemuno“ operacijos planą, pagal kurį tą
pačią dieną lenkų pajėgos pralaužė lietuvių postus Seinų apylinkėse ir
pasuko Druskininkų kryptimi33. Karinis puolimas buvo palydėtas kaltinančiomis Lietuvą notomis Tautų Sąjungai ir Lietuvos vyriausybei.
Ši griežtai užprotestavo Tautų Sąjungai, kartu pareikalaudama atsiųsti
Kontrolės komisiją. Juk rugsėjo 24 d. telegramoje Lenkijos vyriausybei šiuos veiksmus Lietuvos vyriausybė įvardijo kaip agresiją prieš
lietuvių tautą. Taip pat buvo išreikšta viltis, kad Lenkijos pajėgos pasitrauks už 1919 m. gruodžio 8 d. linijos. Ministro E. Sapiehos rugsėjo
26 d. atsakyme pažėrus kaltinimų Lietuvai, buvo pasiūlytos derybos
Suvalkuose. Suveikė tai, kad Tautų Sąjunga pradėjo labiau stabdyti
aktyvėjančius Lenkijos karinius veiksmus, kurie grėsė Lietuvai. Jau
kitą dieną Lietuvos vyriausybė davė teigiamą atsakymą, sutikdama
derėtis34.
Derybos Suvalkuose 1920 rugsėjo 30 d. – spalio 8 d. vyko Sovietų
Rusijos bei Lenkijos derybų šešėlyje. J. Pilsudskiui reikėjo laiko pastarąjį kontekstą išsiaiškinti Vilniaus (Lietuvos) „problemai“ spręsti.
E. Sapieha bandė nuraminti Tautų Sąjungą, parodyti Lenkijos indėlį,
rodė apsimestinį taikingumą ir bandė toliau diskredituoti Lietuvą kaip
nesavarankišką, svetimų veiksnių pakurstomą nesantaikai su Lenkija.
Lietuva derybose labiau pasikliovė tarptautine diplomatine parama (ypač Anglijos), siekdama apginti valstybės teritorijos integralumą. Kaip paaiškėjo iš įvykių, savo kariniu potencialu ji nebuvo pajėgi
apginti lietuvių etninio Seinų–Punsko krašto, taip pat Vilniaus.
Lenkija ėmėsi derybų, pirmiausiai dėl Tautų Sąjungos spaudimo,
nepripažindama status quo ir neplanuodama Vilniaus klausimo spręsti politiniu būdu. Pati pasiūlydama derybas, Lenkijos vyriausybė jau
žinojo – Vilnius bus paimtas ginklu, ir tai jai nebuvo naujas dalykas.
Taigi kyla klausimas, kam buvo griebtasi tokios diplomatinės apgavystės? Atrodo, reikėjo švelninti blogą įspūdį, susidariusį užsienyje
dėl lenkų kariuomenės agresijos, kai ji žygiavo per Lietuvos teritoriją.
Be to, derybos leido sumažinti lietuvių budrumą dėl Vilniaus (klaidino
ir Anglijos patikinimai, jog Lenkija nepuls Vilniaus), jo priklausomy33
34

Rukša, A. Kovos…, t. III, op. cit., p. 187–188.
Radziwonowicz, T. „Polsko-litewskie rokowania w Suwałkach (30 wrzesień – 8 październik 1920 r.)“, In: Suvalkų sutartis..., op. cit., p. 17.
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bės klausimas nebuvo derybų objektas, tačiau jis tvyrojo abiejų delegacijų mintyse. Pilsudskio instrukcijose plk. M. Mackievičiui išvados
(pateikiamos ir Lietuvos delegacijai) dėl Lenkijos interesų Lietuvoje
buvo akivaizdžios35. Taigi prie derybų stalo sėsta norint nustatyti tam
tikrą modus vivendi iš skirtingų paskatų ir tikslų.
Lietuvių delegaciją sudarė Užsienio reikalų ministerijos Politikos departamento direktorius Bronius Kazys Balutis (atstovavo vyriausybei), fronto vadas generolas Maksimas Katchė, Generalinio
štabo Operacinio skyriaus viršininkas majoras Aleksandras Šumskis,
Steigiamojo Seimo narys, diplomatas Voldemaras Vytautas Čarneckis, Laikinojo Vilniaus lietuvių komiteto pirmininkas prof. Mykolas
Biržiška. Iš Lenkijos pusės: delegacijos vadovas – Lenkijos kariuomenės vyriausiosios vadovybės atstovas pulkininkas Miečislavas Mackievičius (Mieczysław Mackiewicz) ir rotmistras Adamas Romeris
(Adam Romer), Užsienio reikalų ministerijos atstovai J. Lukasievičius
(Juliusz Łukasiewicz) ir Vaclavas Pšesmickis (Wacław Przesmycki).
Posėdžiuose be balso teisės (su pertraukomis) dalyvavo Antantės šalių
atstovai: JAV atstovas Baltijos šalims M. Kelly, Didžiosios Britanijos
atstovai majoras Dellahye ir karo misijos viršininkas Lietuvoje majoras Padgitteris, Italijos karo misijos viršininkas Lietuvoje kapitonas
Humberto Sala. Nuo spalio 4 d. prisijungė Tautų Sąjungos Karinės
kontrolės komisijos nariai, vadovaujami prancūzų pulkininko Augusto
Chardigny, ir karininkai: anglų majoras Keenenas, italų plk. Bergera,
ispanų plk. Herce, japonų kapitonas Yanamaki ir sekretorius Lasičius
(Lassicz) iš Serbijos36. Atkreiptinas dėmesys, kad tarp „remiančiųjų“ Lenkijos derybininkus buvo jau anksčiau čia atvykęs žvalgybos
karininkas, vienas iš Seinų okupavimo organizatorių Tadeušas Katelbachas (Tadeusz Katelbach), ir Vaclavas Koscialkovskis (Wacław
Kościałkowski) – turto Alnuose valdytojas, asmeniškai suinteresuotas, kad Seinų kraštas priklausytų Lenkijai37.
J. Pilsudskis rugsėjo pabaigoje Balstogėje aptarė su užsienio reikalų ministru E. Sapieha derybų klausimus ir taktiką. Rugsėjo 28 d.
laiške M. Mackievičiui, atstovaujančiam Lenkijos vyriausiajai kariuomenės vadovybei, surašė derybų direktyvas38. Lenkų delegacija lai35

36

37
38

J. Pilsudskio laiškas plk. M. Mackievičiui su instrukcijomis deryboms Suvalkuose.
Žr. Sąsiedzi wobec wojny…, op. cit., p. 225–227.
Radziwonowicz, T. „Polsko-litewskie rokowania w Suwałkach (30 wrzesień – 8
październik 1920 r.“, In: Suvalkų sutartis..., op. cit., p. 19–25.
Katelbach, T. Spowiedż pokolenia…, op. cit., p. 105.
Radziwonowicz, T. Polsko..., op. cit., p. 18–20.
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kėsi tų nurodymų. Pirmą derybų dieną, rugsėjo 30 d., buvo aptartas
paliaubų klausimas. Lietuvių pusė siekė susitarimų, kurie užtikrintų
Lietuvai jos teritorijos Vilniaus kryptimi apsaugą. Lenkijos atstovai
priėmė delsimo taktiką, reikšdami lietuviams priekaištus dėl praeities
įvykių. Vėliau buvo nagrinėjamas demarkacijos linijos dešiniajame
Nemuno krante nustatymo klausimas. Buvo diplomatine ir karine prasme susikirsta dėl Varėnos geležinkelio mazgo, kurį spalio 3 d. (taigi
jau vykstant deryboms Suvalkuose) lenkai okupavo. Valdant Varėnos
stotį, buvo galimybė lietuviams greitai permesti savo dalinius iš Suvalkijos link Vilniaus. Varėnos priklausymo ir Lietuvos bei Lenkijos
ginkluotąsias pajėgas skiriančios demarkacijos linijos nustatymas
tapo Suvalkų derybų ašimi. Lietuviai siekė laimėti savo demarkacijos
linijos variantą: kairėje Nemuno pusėje – gruodžio 8 d. linija, dešinėje
pusėje – nuo dvarelio Uciecha, geležinkelio tiltu per Ūlos upę–Bastūnų stotį–Dieveniškes–Graužiškes–Ašmeną–Žiupronis–Ižą. Su šia linija teritorija buvo susiaurinta per 40–60 km lyginant su liepos 12 d. sutarties su Sovietine Rusija teritorija, tačiau iš pietų ir rytų pusės juosė
Vilnių 50–80 km atstumu nuo sostinės. Susidarė įspūdis, kad Vilnius
paliekamas lietuvių pusėje. Lenkai, vilkindami derybas, paprašė laiko
papildomoms instrukcijoms gauti. Lietuvos vyriausybė, matydama,
jog lenkai koncentruoja pajėgas Lydos apylinkėse, kas sudarė pavojų
Vilniui, savo derybininkams rekomendavo protestuoti, bet, atsižvelgiant į Tautų Sąjungos Kontrolės komisijos laikyseną, galų gale sutikti
su lenkų siūloma atsiribojimo linija, neperžengiančia Bastūnų39. Dėl
Varėnos lenkams nenusileidus, o Kontrolės komisijai įsitikinus, kad
lenkų iš čia neišprašys, lietuviams ji siūlė nusileisti. Varėna (geležinkelis ir stotis) liko lenkų rankose su tam tikromis lietuvių išreikštomis
sąlygomis. Lenkai sutiko demarkacijos liniją pratęsti tik iki Bastūnų.
Okupuota Varėna – ženklas, kodėl demarkacijos linija apsiriboja Bastūnais ir kodėl vilkinamos derybos. Lietuvos vyriausybė dar
turėjo vilties, kad Tautų Sąjunga bus pajėgi sustabdyti lenkus, besiveržiančius gilyn į Lietuvą. Tautų Sąjungos Kontrolės komisija spalio
5 d. ėmėsi sudaryti paliaubas Varėnoje. Apskritai, J. Pilsudskis nenorėjo, kad Tautų Sąjungos komisija atsirastų Suvalkuose. Vis dėlto lie39

Matyt, tam įtakos turėjo ir bene spalio 2 dieną K. Žuką pasiekusi žinutė apie J. Pilsudskio
ruošiamą Vilniaus puolimą, iš kito šaltinio tatai sužinojo ir B. Balutis. Žr. Žukas, K. 1992.
Žvilgsnis į praeitį. Žmogaus ir kario atsiminimai. Medžiaga istorikams, antras leidimas,
Vilnius, p. 213. Tas pats šaltinis, ko gero, anksčiau jau buvo informavęs Lietuvos užsienio
reikalų ministeriją, ir iš čia buvo duota instrukcija Lietuvos derybininkams Suvalkuose
dėl lanksčios laikysenos. Plg. Laurinavičius, Č. Probleminiai Lietuvos..., op. cit., p. 68.
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tuviams komisijos buvimas suteikė daugiau pasitikėjimo, taip padėtis
tapo stabilesnė, delegacijos buvo labiau įpareigotos. Ir vargu, ar komisijai nedalyvaujant būtų pasiektas derybų finalas40.
Spalio 6 dieną atnaujintose derybose buvo deramasi dėl to, kad
demarkacijos linija būtų toliau pratęsta į rytus nuo Bastūnų. Lenkai
pasiūlė tą klausimą svarstyti lietuvių–lenkų derybose Rygoje. Buvo
jaučiamas jų tikslas vilkinti derybas. Vis dėlto jau lietuviams spaudžiant, Tautų Sąjungos akivaizdoje, susitarta dėl redakcinės komisijos sutarties projektui paruošti. Kitą dieną, jau be Tautų Sąjungos
Kontrolės komisijos (išvyko į Varėną), buvo suredaguota sutartis.
Abi delegacijos, gavusios savo vadovybių sutikimus (lenkai – J. Pilsudskio), sutarties tekstus pasirašė 1920 m. spalio 7 d. 24 valandą.
Kiek anksčiau Lenkijos pusė pateikė pareiškimą, kuriuo pranešama,
kad Lietuvos valdžia įsipareigojo neleisti sovietų kariuomenės dalims
nesilaikyti neutralumo teritorijoje, pagal nurodytą demarkacijos liniją
priklausančioje lietuviams, atkarpoje, kurioje Lenkijos ir Lietuvos kariuomenės pasirašė paliaubas. To susitarimo nesilaikymas reikš, kad
sulaužomos visos pasirašyti parengtos sutarties nuostatos41. Lietuvos
delegacija savo pareiškime jau spalio 8 d. garantavo, jog perduos savo
vyriausybei lenkų pasiūlymus dėl asmenų, kurie pabėgo į Lenkiją, repatriacijos. Buvo pasirašyti protokolai, apsikeista derybų metu pateiktais pareiškimais ir spalio 8 d. konferencija baigta. Sutartis susidėjo iš
penkių straipsnių: „Apie demarkacijos liniją“, „Dėl karo veiksmų nutraukimo“, „Dėl Varėnos stoties“, „Dėl pasikeitimo karo belaisviais“,
„Dėl sutarties termino“. Sutarties galiojimas numatytas nuo 1920 m.
spalio 10 d. 12 val.
Nužymėta demarkacijos linija „nekeičianti nė vienos iš susitariančių šalių teritorinių teisių“. Tai, kad ji nuvesta iki Bastūnų (tie
paliekami lenkų pusėje), pasak P. Losovskio, neabejotinai reiškė, kad
Vilnius paliekamas lietuvių pusėje42.
Akcentuotina, kad Tautų Sąjungos Kontrolės komisija, spalio
8 d. grįžusi iš Varėnos, kur tikrino vietos padėtį, J. Lukasievičiui įteikė
komisijos paruoštą rezoliuciją. Jos turinys buvo lenkams nenaudingas.
Joje tvirtinama, kad lenkų–rusų karas nesudaro, kaip matyti, kliūčių
tęsti demarkacijos liniją į rytus nuo Bastūnų. Jokio sovietinių ir lietu40
41
42

Laurinavičius, Č. Probleminiai Lietuvos…, p. 69–70.
Radziwonowicz, T. Lenkijos ir Lietuvos..., op. cit., p. 36.
Łossowski, P. Stosunki polsko..., op. cit., p. 285. Tokią interpretaciją naudojo lenkai, pateisindami „maištą“, ja pasinaudojo lietuviai, kad sustiprintų moralinę lenkų atsakomybę
už Suvalkų sutarties sulaužymą.
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vių dalinių susimaišymo nerasta. Aptiktos nedidelės lietuvių pajėgos
nesudaro grėsmės kairiajam lenkų flangui. Komisija kreipiasi į lenkų
delegaciją, kad kuo skubiau pradėtų derybas su lietuviais dėl to, kad
būtų pratęsta demarkacijos linija. Į tai, kad J. Lukasievičius oponavo
dėl vienašališkos lietuvių šaltiniais paremtos informacijos, komisijos
pirmininkas Chardigny griežtai atsakė, jog pasitiki šia informacija ir
nemato reikalo tyrinėti praeities faktų. Gen. Katchė įteikė J. Lukasievičiui deklaraciją dėl lenkų dalinių puolamų lietuvių pozicijų Eišiškių–
Bastūnų linijoje ir teritorijos Gerviškės–Benekainys užėmimo43. Tokiais nerimą keliančiais akcentais baigėsi Suvalkų derybos. Tuo metu,
spalio 8 d. ryte, jau anksčiau čia sutrauktos, generolo L. Želigovskio
vadovaujamos lenkų pajėgos judėjo Vilniaus link.
Dar vykstant Suvalkų deryboms, Rygoje spalio 5 d. tarp lenkų
ir sovietų pasiektas principinis susitarimas: Lenkija išsireikalavo sau
koridoriaus su Latvija (vadinamojo Vilniaus koridoriaus), taip atkirsdama Lietuvą nuo Sovietų Rusijos, o tai lėmė, kad Lietuva pateko į
Lenkijos įtakos sritį. Apie tai spalio 6 d. telegrafavo Lietuvos atstovas
Rygoje, ragindamas gelbėti situaciją per Tautų Sąjungą44. Sovietai, sutikdami su Lenkijos reikalavimais, atrodo, „nubaudė“ Lietuvą už jos
gan principingą laikyseną Sovietų Rusijos–Lenkijos kare.
Lenkija kaltino Lietuvą, kad ji tarėsi su Sovietų Rusija, bet ji pati
bendradarbiaudama su sovietais užėmė Vilnių ir Vilniaus kraštą.
Bet, svarbiausia, Sovietų Rusija sprendimu dėl Lietuvos–Lenkijos
sienos (kuri yra abiejų suinteresuotų valstybių vidaus reikalas) pasiliko sau galimybę daryti įtaką Lietuvai bei Lenkijai Vilniaus priklausomybės klausimu.
Atkreiptinas dėmesys, kad ir toliau lenkų istorikai nenagrinėja
sąsajų tarp Vilniaus „maišto“ organizavimo ir Rygos derybose pasiekto preliminarinio susitarimo, kuris leido J. Pilsudskiui užtikrintai
pradėti planuotą „maištą“. Mūsų istoriografijoje pirmasis tas sąsajas plačiau išnagrinėjo Č. Laurinavičius. Jis daro išvadą, kad „<…>
nuo spalio 5 d. įvykių raida Suvalkuose nebedomino, regis, net paties
J. Pilsudskio. Nes tos dienos vakare, tikriausiai, gavęs informaciją apie
pasiektą susitarimą Rygoje, jis paliko Balstogę, kur prieš tai atliko
L. Želigowskio žygio paruošiamuosius darbus (rugsėjo 30 d. įvyko

Łossowski, P. Stosunki polsko..., op. cit., p. 286; Rukša, A. Kovos dėl Lietuvos…, op. cit.,
t. III, p. 236.
44
Laurinavičius, Č. Probleminiai..., op. cit., p. 70.
43
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pirmasis pasitarimas su L. Želigovskiu – B. M.), ir išvyko į Varšuvą“45.
Apie tai sužinojo ir Lietuvos vyriausybė, kuri suprato, kad Lydos apylinkėse koncentruojami daliniai netrukus gali virsti „maištininkais“ ir
traukti į Vilnių. Spalio 7 d., dar tebevykstant Suvalkų deryboms, Lietuvos URM realistiškai vertino grėsmę Vilniui. Tačiau pervertino Tautų Sąjungos Kontrolės komisijos galimybes sustabdyti lenkų puolimą
ir Sovietų Rusijos poziciją sienų klausimu Rygos derybose su Lenkija.
Sovietų Rusija nepanoro traukti iš ugnies kaštonų Lietuvai.
Spalio 7 d. derybininkai Suvalkuose pasirašė sutartį, įtvirtinusią
demarkacijos liniją ligi Bastūnų. Prasiskleidė Suvalkų derybomis pridengtas Vilniaus aneksijos etapas. Lenkai buvo linkę įgyvendinti tokį
savų interesų atžvilgiu abejotiną poelgį tikriausiai dar ir todėl, kad
jautė negatyvų tarptautinės bendruomenės, visų pirma, Didžiosios
Britanijos, nusistatymą dėl atviros karinės jėgos prieš Lietuvą naudojimo. Tuo metu tarp Lenkijos kariškių buvo nenutrūkstamai rengiamasi
Želigovskio akcijai, nors ir būta tam tikrų keblumų. L. Želigovskiui
susvyravus, J. Pilsudskis jau buvo įsakęs gen. V. Sikorskiui vykti tvarkyti reikalų, bet persigalvojo (gavęs ne 1500, bet 14 000 karių „Lietuvai atstatyti“). Kadangi demarkacijos linija nėjo toliau į rytus nuo
Bastūnų, kaip išsireikalavo Lenkijos delegacija, 2-ajai lenkų armijai
buvo duoti įsakymai pro tą tarpą žygiuoti į šiaurę iki Latvijos sienos ir
atkirsti Lietuvą nuo Rusijos, kaip su pastarąja buvo sutarta.
Galime savikritiškai ieškoti Lietuvos kariuomenės taktinių ar net
strateginių klaidų, tačiau tai nekeičia galutinio rezultato – Lenkijos
karinis potencialas, mestas prieš Vilnių (Lietuvą), ir dar laikomas rezervas Lietuvos pajėgoms buvo neįveikiamas, nepaisant jų pastangų
ir laikinų laimėjimų. Želigovskis vadovavo 14 tūkstančių karių. Jo
priedangą nuo Rytprūsių iki Varėnos sudarė gen. Vladislovo Sikorskio
(Władysław Sikorski) 3-ioji armija (50 tūkstančių kareivių), 2-oji armija pridengusi Želigovskio veiksmus iš rytų pusės (15 tūkst.), suma
summarum, 80 tūkstančių kareivių pajėgos garantavo Vilniaus puolimo sėkmę ir... galimus tolimesnius veiksmus „Lietuvai atstatyti“.
Lietuvos vyriausybė nusprendė Vilnių ginti ribotomis pajėgomis ir iš jo pasitraukti prieš įžygiuojant į šį miestą Lenkijos daliniams,
palikdama čia savo vyriausiąjį įgaliotinį Igną Jonyną ir laikinai valdžią mieste perleisdama Tautų Sąjungos Karinės kontrolės komisijai.
Ši iš Želigovskio pareikalavo išvesti okupacinę kariuomenę iš Vilniaus. Generolas ne tik nepaklausė, bet dar įsakė Antantės misijoms
45

Ten pat, p. 69.

211

Bronius Makauskas

212

per dvidešimt keturias valandas palikti šį miestą. Turėdamas visišką
maršalo F. Focho pritarimą aneksuoti Vilnių, J. Pilsudskis neabejojo, kad diplomatiniai protestai („diplomatinis triukšmas“) nurims, o
durys į Lietuvą, kad ir „koja“, jau buvo pravertos46. Neabejoju, kad
L. Želigovskis, su „Vilniaus ir Lietuvos mylėtojo“ palaiminimu gavęs
pastiprinimą, dar pabandė jau po „Litvos Srodkovos“ vėliava „atstatyti
Lietuvą“, pasiųsdamas savo dalinius į Lietuvos gilumą ir planuodamas
užimti Kauną. Lapkričio 19–23 d. Lietuvos kariuomenė prie Širvintų
ir Giedraičių privertė Želigovskio pajėgas trauktis47. Karinės kontrolės
komisijai ir Santarvės diplomatijai paspaudus, lapkričio 29 d. Kaune
Lietuvos, L. Želigovskio ir Lenkijos atstovai sudarė paliaubas.
Lietuva Tautų Sąjungai pateikė protestą dėl lenkų veiksmų užimant Vilnių, iškart ėmė vertinti tai kaip Suvalkų sutarties sulaužymą,
reikalavo, kad tarptautinė bendruomenė energingai ir skubiai įsikištų.
Tuo tarpu Lenkijos diplomatai lyg niekur nieko telegrama Lietuvos
valdžiai spalio 9 d. pasiūlė pratęsti demarkacijos liniją nuo Bastūnų
tolyn į rytus, taip pat, remiantis Suvalkų susitarimo punktais, spalio
13 d. pratęsti derybas. Atsakydama į tai Lietuvos URM spalio 12 d.
pareiškė lenkams griežtą protestą dėl geros valios trūkumo ir pareikalavo iš Lenkijos pasiaiškinti dėl L. Želigovskio veiksmų, dėl to, kad
karinės pajėgos būtų atitrauktos iš okupuotų Lietuvos teritorijų. Tą
pačią spalio 12 d. Vilniuje L. Želigovskis išleido dekretą Nr. 1 dėl vadinamosios „Vidurio Lietuvos“ įkūrimo, kaip J. Pilsudskio „paskutiniosios vilties“ prisijungti Lietuvą.
Iškalbinga yra Prancūzijos karinės misijos Lietuvoje vadovo plk. C. Reboulio reakcija.
Jis, kaip Karinės kontrolės komisijos pirmininkas Lietuvoje, Antantės vardu pareikalavo
L. Želigovskio dalinius, artėjančius prie Vilniaus, sustabdyti, bet šiems nepaklusus iš generolo pareikalavo atitraukti savo kariuomenę iš Vilniaus. Kaip ir Fochas, būdamas jungtinės
Lietuvos–Lenkijos valstybės šalininkas, susidariusia situacija nusivylė ir jau spalio 20 d.
savo raporte II Skyriui apgailestavo, kad lenkų žygis į Lietuvą buvęs tik dalinis, nepabaigtas. Matyt, to „pabaigimo“ jie tikėjosi. Žr. Schramm, T. Działalność francuskich...,
op. cit., p. 280–281.
47
Tam rimtą prielaidą sudaro L. Želigovskio prisiminimuose praslydusi iškalbinga frazė
iš jo pokalbio su J. Pilsudskiu 1920 m. rugsėjo 30 d. pastarojo vadavietėje Balstogėje.
„Maršalas įvertino situaciją. Bolševikai atidavė Vilnių Kauno valdžiai (paryškinta –
B. M.). Lenkija čia jau nieko negali padaryti, nes neleis koalicijos valstybės, ir, antra, Spa
mieste lenkų valdžia atidavė Vilnių Lietuvai. Jei dabar Vilniaus neišgelbėsime, istorija
mums nedovanos. Turime atstatyti Lietuvą (paryškinta – B. M.). Tai gali padaryti tik jos
gyventojai – jos vaikai iš lietuvių–gudų divizijos...“ Taigi L. Želigovskis turėjo gauti iš savo
vado aiškų nurodymą, kaip elgtis toliau, paėmus Vilnių. Matyt, J. Pilsudskis desperatiškai
dar vylėsi „atstatyti Lietuvą“. Žr. Rukša, A. Kovos..., t. III, p. 244–245; Marczyk, W.
1987. Generał broni Lucjan Żeligowski, „Wojskowy Przegląd Historyczny“, Nr. 4 (122),
p. 44–53; Fabisz, D. 2007. Generał Lucjan Żeligowski 1865-1947. Działalność wojskowa
i polityczna, Warszawa.
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Suvalkų derybų dalyviai

Tarpukariu Rytų Europoje neatsirado stiprios politinės jėgos, kuri
būtų tapusi mažesnių valstybių suverenumo saugotoja ir gynėja, tarptautinių santykių moraline sergėtoja. Lenkija dėl daugelio priežasčių
šio vaidmens nesugebėjo atlikti. Tos funkcijos teko ne šio regiono
valstybėms, o tarptautinėms universalioms institucijoms – Tautų Sąjungai, Ambasadorių konferencijai, Tautų Sąjungos Karinės kontrolės komisijai. Tačiau dėl skirtingų šių valstybių interesų ir ambicijų
ir joms nepavykdavo įvykdyti teisingumo. Ir vargu, ar jo buvo nuoširdžiai siekiama. „Gdansko koridorius“, „Vilniaus problema“, sienos
su Ukraina – vieni iš pavyzdžių, kaip Prancūzija ir Didžioji Britanija,
tenkindamos savus interesus, iš tikrųjų silpnino Vidurio Rytų Europos stipriausios sąjungininkės – Lenkijos – galimybes tapti šio regiono
saugumo garantu. O Lenkija, pervertindama savo galimybes, nepaisydama ar nesuprasdama naujųjų realijų ir iššūkių, geros kaimynystės su
Lietuva principą pavertė brangiai šiam regionui kainuojančia, Mykolo
Riomerio (Michał Romer) žodžiais tariant, arlekinada.
Lietuva pasirūpino Suvalkų sutartį įregistruoti Tautų Sąjungoje
ir tikėjosi panaudoti tolesnėms deryboms, lenkų diplomatinei klastai
diskredituoti ir Vilniui atgauti. Lenkija tikėjosi šia sutartimi nuraminti
tarptautinę opiniją ir pridengti savo agresiją prieš Lietuvą. Taigi tai,
kaip ši sutartis nuvertinta (Lenkija) ir sureikšminta (Lietuva), mums
po šimto metų tėra tik sudėtingos kaimynystės priminimas, dar viena
skaudi istorijos pamoka.
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Pastatas, kuriame buvo pasirašyta Suvalkų sutartis. Dabar Suvalkų archyvas

Paradoksalu, kad lenkai, eidami į Lietuvą su Baltojo erelio vėliava, piktinosi, kad Vytis išskleista Lietuvoje (Vilnius ir Seinai lietuvių
rankose jau reiškė „lietuvių okupaciją“). Yra proga pamąstyti, kodėl
vis dėlto J. Pilsudskis netapo Lietuvai Karlu Gustavu Emiliu Mannerheimu48, o jo bendražygiai iš Lietuvos ir Lenkijos nesielgė kaip švedai
suomių atžvilgiu. Šiandien mūsų rašiniai ir pamąstymai apie lietuvių
ir lenkų santykius būtų kur kas patrauklesni. Ir mėgstamas lenkų šūkis
„Laisvi su laisvais, lygūs su lygiais“ kitaip skambėtų ir veiktų lietuvių
jausmus.
Tikėkime (contra spem spero), kad nauja Lietuvos santykių su
Lenkija epocha, prasidėjusi 1994 metais, remdamasi kitais geopolitiniais imperatyvais, suteiks geresnių rezultatų negu mūsų ne visuomet sektinos patirtys ilgaamžės istorijos vingiuose, ypač tarpukario.
Tačiau tai priklauso nuo mūsų mokslinio, kultūrinio ir politinio savo
valstybės istorijos ir dabarties suvokimo, ryžto priimti sprendimus,
stiprinančius mūsų tautą, piliečių supratimą, kad Lietuva yra ta šalis,
kuri turėjo ir turės savo pamatinius principus, kurios žmonių universalios vertybės iškyla ir iš maitinančių savo krašto gijų. Vienas iš to pavyzdžių – tarpukario Lietuva, kuri, praradusi savo sostinę su trečdaliu
teritorijos, izoliuota ir nurašyta į Europos paraštę, nenustojo pasitikėti

48

Švediškai – Carl Gustaf Emil Mannerheim.

Suvalkų sutartis – po šimto metų

savo tautos galiomis, išugdė europinio masto kultūros, mokslo elitą,
pagal savo išgales sutvarkė šalies ūkį ir okupacijų išvakarėse jau lygiavosi į Skandinavijos kraštus. Neabejoju, kad, gavus ilgesnę taikios
kūrybos perspektyvą, Lietuva su naujai subrendusiu elitu būtų pajėgi
susitvarkyti ir su savo politinio gyvenimo negerovėmis. Taigi, „būkime stiprūs, būdami kartu“. Tada ir ateitis bus mūsų rankose, ir mus
supantis pasaulis ne toks atgrasus. Tevienija mūsų piliečius Lukiškių
aikštėje esanti didinga Vyčio skulptūra. Vyčio, dėl kurio Saulės, Žalgirio, Oršos, devynioliktojo ir dvidešimtojo šimtmečio nepriklausomybinėse kovose krito mūsų šalį laikančių sava piliečių galvos. Jos
papėdėje tesužėri visų mūsų istorinės valstybės tautybių simbolika.
Kad čia apsilankę jų įpėdiniai pajustų ryšį, siejantį praeitį su dabartimi. Taigi paminklas VINCTIS NON VICTIS – Pavergtiems, bet nenugalimiems – tebūna mūsų susikaupimo, rimties ir pamąstymų apie
nuopuolius ir laimėjimus vieta. Kartu tebūna tai ženklas, siunčiamas
pasauliui, kad Lietuva ėjo ir žengia laisvės ir kūrybos keliu.

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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Kunigas Motiejus Gustaitis –
„Žiburio“ šviesos nešėjas
Įvadas. Kunigas Motiejus Gustaitis yra gana ryški asmenybė
Lietuvos istorijoje. Jis buvo ne tik uolus dvasininkas, siekęs aukštojo
išsilavinimo Vakarų Europoje, bet ir puikus pedagogas, mokyklų vadovas, vertėjas, rašytojas ir žinomas visuomenės veikėjas. Tačiau apie
jį rašyti nėra lengva, nes jo, kaip kunigo, asmens byla nėra išlikusi
Lomžos vyskupijos archyve (ten buvo perkelti Seinų vyskupijos dokumentai, kai 1919 metais Seinų vyskupas Antanas Karosas išvežtas į
Punską), Vilkaviškio vyskupijos kurijos dokumentai taip pat neišliko.
Vis dėlto ši tema yra tyrinėta ir galima daug naudingos medžiagos rasti jau spausdintuose A. Liekio, A. Patacko leidiniuose1. Gana išsamiai
Gustaičio asmenybę nagrinėja Vida Pukienė2. Žinoma, neįkainojamas
yra K. Šapalo veikalas apie „Žiburio“ draugiją3. Čia aprašyta, koks
buvo kunigo M. Gustaičio indėlis šioje draugijoje.
Vis dėlto norisi dar kartą pažvelgti į tai, koks žmogus buvo šis
Bažnyčios ir tautos darbininkas, atsakyti į klausimą, kas padėjo formuotis jo, kaip patrioto, asmenybei ir parodyti, kaip šis kunigas pasirinko tuomet vieną iš svarbiausių darbo barų – pedagoginę veiklą.

Motiejus Gustaitis – kunigas, poetas, mokytojas: gyvenimas ir kūryba. Sudarytojas
A. Liekis. Vilnius: Mokslotyros institutas, 2008. Liekis, A. 2009. „Motiejaus Gustaičio kūrybinis palikimas“, Logos, nr. 58, Vilnius. Patackas, A. 1993. Motiejus Gustaitis. Vilnius:
Vaga.
2
„Žiburio“ draugija – tautinio švietimo ir krikščioniškojo ugdymo puoselėtoja Užnemunėje“,
Soter, Kaunas, 2007.
3
Šapalas, K. 2009. „Žiburio“ draugija ir jos mokyklos, Marijampolė.
1
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Motiejaus Gustaičio kelias į pašaukimą
Motiejus Gustaitis gimė 1870 metų vasario 27 dieną Aukštosios Panemunės valsčiuje, Rokuose. Tuomet dar nebuvo praėjęs nei
dešimtmetis po 1863 metų sukilimo. Žmonės gyvai prisiminė sukilėlius, jų egzekucijas, tremtis. Ko
gero, Gustaičio gimtosiose apylinkėse ne vienas vyras buvo minėto sukilimo dalyvis, nes Kauno mieste
sukilimo idėjos brendo, o šioje gubernijoje tiek 1863
metų vasarą, tiek rudenį vyko mūšiai. Vėliau jauni
žmonės šias istorijas sužinodavo iš vyresniųjų pasakojimų, kaip kad sovietmečiu vaikai iš savo tėvų išmokdavo partizanų dainų. Taip ir jaunasis Motiejus
augo, nors ir nelaimėto, bet laisvės dvasią pakursčiusio sukilimo prisiminimų ugdomas.
Su būsimuoju kunigu Motiejumi šeimoje augo
ir broliai Mykolas, Kazimieras, Juozas, sesuo Agota, Kunigas Motiejus Gustaitis
kuri jau buvo Motiejaus pamotės dukra. Baigęs vietos pradžios mokyklą, Motiejus mokėsi Marijampolės gimnazijoje. Čia jo tautinis sąmoningumas dar sustiprėjo, nes šioje mokykloje sutiko tokius mokytojus,
kaip Petras Kriaučiūnas, Petras Arminas-Trupinėlis. Jų dėka ne vienas
gimnazistas pamilo ir lietuvių kalbą, kuri tuomet nebuvo skatinama
viešosiose įstaigose, ir susidomėjo savo tautos praeitimi.
Motiejaus Gustaičio laikais daug jaunuolių, norėdami pasitarnauti
Bažnyčios ir savo tėvynės labui, būdami tikintys, stodavo į kunigų seminarijas. Jas baigę grįždavo į visuomenę, galėdavo artimai bendrauti
su žmonėmis ir ugdyti jų tikėjimą bei tėvynės meilės dvasią. Taip darė
ir žinomas Lietuvos mokytojas, šviesuolis Petras Kriaučiūnas. Jis studijavo netgi Petrapilio dvasinėje akademijoje, tačiau žinodamas, kad turės
kunigauti ne Lietuvoje, šventimų nepriėmė ir grįžo į tėvynę. Panašiai
pasielgė ir Aleksandras Stulginskis, būsimasis Lietuvos prezidentas.
Daugelis jaunų vyrų baigę seminarijas tapo kunigais ir savo pavyzdžiu
rodė žmonėms religinio sąmoningumo bei tautinio identiteto žavesį.
Motiejus Gustaitis taip pat apsisprendė studijuoti kunigų seminarijoje. Tuomet pagal jo gyvenamąją vietą jaunuolis turėjo vykti į Seinus, nes Aukštosios Panemunės parapija priklausė Seinų vyskupijai.
Seminarijoje Gustaitis sutiko ir būsimąjį vyskupo Antano Baranausko
kapelioną, spaustuvės steigėją, Rusijos Valstybės dūmos atstovą, ne-
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nuilstantį darbininką Bažnyčios ir tautos labui Juozą Laukaitį4, būsimąjį istoriką, visuomenės veikėją, artimą palaimintojo Jurgio Matulaičio bičiulį Joną Totoraitį, to paties palaimintojo būsimąjį bendražygį
Rytų apeigų vyskupą Pranciškų Būčį5, „Žiburio“ draugijos pirmininką, visuomenės veikėją vienuolį Vincą Dvaranauską ir daug kitų vėliau Lietuvoje žinomų kunigų.
Taigi kunigų seminarija Seinuose, kai joje mokėsi Motiejus Gustaitis, buvo neeilinė švietimo įstaiga. Algimantas Katilius rašo, kad „nuo
XIX a. 9-ojo dešimtmečio pradžios Seinų kunigų seminarijoje lietuvių
klierikų veikimas palaipsniui įgauna slaptos organizacijos formą. Nekyla jokių abejonių, kad šią veiklą turime sieti su viso lietuvių tautinio
atgimimo ir judėjimo kontekstu. <...> Pirmiausia reikia atkreipti dėmesį į Marijampolės gimnazijos ir Seinų seminarijos sąsajas“6. Tokia
savotiška sąsaja buvo ir pats seminaristas Motiejus Gustaitis.
Kunigystės šventimus Gustaitis gavo 1893 metais. „1893 m. vyskupas K. Ruškevičius pats atvyko į Seinus ir suteikė šventimus seminarijos auklėtiniams“7. Tada prasidėjo jaunojo kunigo pastoracinės
veiklos kelias.
Nuo Marijampolės iki Lazdijų. Motiejus Gustaitis paskiriamas
Marijampolės parapijos vikaru. Čia atvykęs jis pamato, kad rektorius
– senasis marijonų generolas Vincentas Senkus, ir yra dar trys kunigai. Tuomet jie rūpinosi ir Sasnavos koplyčia. O pačioje Marijampolės
parapijoje buvo 12830 tikinčiųjų. Atsižvelgiant į tai, kiek nagrinėjamo
laikotarpio žmonės buvo religingi, tai gana didelė bendruomenė, ir kunigams darbo tikrai netrūko. Be to, vienas iš kunigų dar buvo ir mokyklos kapelionas8. Čia jaunasis kunigas praleido tik ketverius metus.
Atsiradus galimybei jis išvyko studijuoti į Šveicariją. „Čia įsitraukė į
lietuvių draugijos Rūta, vėliau pasivadinusios Lithuania, veiklą.“9 Kaip
teigia Algimantas Katilius, Motiejus Gustaitis tiek Romos, tiek Fribūro

4

5

6

7

8

9

Elenchus cleri saecularis ac regularis dioecesis Sejnensis seu Augustoviensis pro anno Domini 1892, Varšuva, 1892, p. 13.
Elenchus cleri saecularis ac regularis dioecesis Sejnensis seu Augustoviensis pro anno Domini 1892, Varšuva, 1892, p. 14.
Katilius, A. 2009. Katalikų dvasininkijos rengimas Seinų kunigų seminarijoje (XIX a. –
XX a. pradžia), Vilnius, p. 221.
Katilius, A. 2009. Katalikų dvasininkijos rengimas Seinų kunigų seminarijoje (XIX a. –
XX a. pradžia), Vilnius, p. 219.
Elenchus cleri saecularis ac regularis dioecesis Sejnensis seu Augustoviensis pro anno Domini 1894, Varšuva, 1894, p. 21.
Liekis, A. 2009. „Motiejaus Gustaičio kūrybinis palikimas“, Logos, nr. 58, Vilnius, p. 113.
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universitetuose studijavo slaptai (išvykęs kitais motyvais į užsienį)10,
nes caro valdžia studijoms Vakarų Europos universitetuose leidimų
beveik niekam neduodavo. Kunigai išvykdavo neva planuodami gydytis ir universitetuose registruodavosi išgalvotomis pavardėmis11. Taigi
jis studijavo Fribūre, Romoje, Regensburge, įgijo bažnytinės bei civilinės teisės, literatūros bei meno istorijos, muzikos žinių ir 1903 metais
apgynė daktaro disertaciją (nagrinėjo žinomo lenkų ir lietuvių poeto
Adomo Mickevičiaus kūrybą). Kunigas Gustaitis bendravo su dr. Jonu
Basanavičiumi ir padėjo platinti lietuvišką spaudą12.
Baigęs studijas Gustaitis vėl grįžta į Marijampolę ir paskiriamas
berniukų gimnazijos kapelionu ir mokytoju, vėliau – mergaičių progimnazijos kapelionu. Po studijų sugrįžęs jis randa šiek tiek mažiau
žmonių Marijampolėje – 10650 parapijiečių13. Jis dėjo pastangas, kad
Marijampolėje būtų įsteigta lietuvių mergaičių progimnazija. Joje be
atlyginimo jis dirbo direktoriumi, stengėsi įtikinti visuomenę, kad ši
mokykla reikalinga. Gustaitis direktorius buvo dešimtį metų. Progimnazijai daug sunkumų buvo per Pirmąjį pasaulinį karą – tada mokykla
evakavosi ir veikė Tombove, o berniukų gimnazija – Jeroslavlyje. Čia
kurį laiką Gustaitis dėstė tikybos pamokas, o mergaičių progimnazijos
reikalais rūpinosi kunigas Pijus Bielskus14.
Baigiantis Pirmajam pasauliniam karui, atsirado daugiau galimybių ir užsiimti lietuvių tautine veikla. 1918 metais Seinuose pradeda
veikti lietuviška „Žiburio“ gimnazija, kurios direktoriumi tapo kun.
dr. Jonas Totoraitis, o 1919 metais – atskira mergaičių to paties pavadinimo gimnazija. Kunigui Totoraičiui išvykus į marijonų vienuolyną
Marijampolėje, direktoriumi paskiriamas kun. dr. Motiejus Gustaitis.
Neilgai jam teko čia dirbti, nes tais pačiais metais lenkai likvidavo lietuvišką kunigų seminariją, išvežė vyskupą Antaną Karosą į Punską,
buvo sudarytos nepalankios sąlygos ir lietuviškos „Žiburio“ draugijos
mokyklų veiklai. Gustaitis, dar išbuvęs iki 1920 metų, grįžo į Lietuvą
ir toliau darbavosi Lazdijuose, čia iš Seinų persikėlusioje gimnazijoje15.
Katilius, A. 2009. Katalikų dvasininkijos rengimas Seinų kunigų seminarijoje (XIX a. –
XX a. pradžia), Vilnius, p. 305.
11
Katilius, A. 2000. „Į Vakarų Europos katalikų universitetus ne studijuoti, bet gydytis?“,
LKMA metraštis, Vilnius, t. 16, p. 160.
12
Liekis, A. 2009. „Motiejaus Gustaičio kūrybinis palikimas“, Logos, nr. 58, Vilnius,
p. 114–115.
13
Elenchus cleri saecularis ac regularis dioecesis Sejnensis seu Augustoviensis pro anno
Domini 1895, Varšuva, p. 19.
14
Liekis, A. 2009. „Motiejaus Gustaičio kūrybinis palikimas“, Logos, nr. 58, Vilnius, p. 116.
15
	Šapalas, K. 2009. „Žiburio“ draugija ir jos mokyklos, Marijampolė, p. 402–403.
10
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Gimnazijos direktorius Lazdijuose
Tyrinėdami kunigo Gustaičio biografiją matome, kad jis tokiam
darbui atsidavė, nes suprato to meto Lietuvos aktualijas ir gana gerai
įvertino katalikiškos akcijos svarbą okupacijų ir karo nualintame krašte. Tuo metu ir daugiau žinomų žmonių dalyvavo katalikiškoje akcijoje, būtent prel. prof. Pranas Kuraitis, prof. Stasys Šalkauskis, prof.
Pranas Dovydaitis, dr. Motiejus Gustaitis, prof. Juozas Eretas ir daugelis kitų. „Lietuvos katalikai buvo buriami į įvairias organizacijas.
Kiekviena iš jų turėjo savo tikslus ir viziją. Organizatoriai suprato, kad
negalima taikyti visiems asmenims vienodo veikimo modelių, nors esminiai tikslai ir panašūs. Štai, pavyzdžiui, kaimo jaunimas buvo telkiamas į „Pavasario“ federaciją, o mokiniai, studentai dalyvavo akademinio pobūdžio „Ateitininkų“ veikloje. Darbininkai būrėsi šv. Juozapo
draugijoje. Aktyvios buvo katalikiškos „Spaudos“, „Žagrės“, „Ryto“,
„Saulės“ sąjungos.“16 Vis dėlto Lietuvos Užnemunėje buvo labai
svarbi „Žiburio“ draugija ir jos mokyklos. „Žiburys“ – pirmoji konfesinė inteligentijos vadovaujama lietuvių švietimo draugija, įsteigta
Marijampolėje 1906 m. gegužės 15 dieną. Draugijos tikslas – platinti
švietimą tarp lietuvių katalikų. <...> Valstietiškame krašte, ilgus dešimtmečius kentusiame prievartinę rusinimo politiką, pradinis tautinis švietimas buvo ypač aktualus.“17 „Žiburio“ draugijos mokykloms
dažnai vadovavo uolesni ir labiau išsilavinę kunigai, kaip Feliksas
Martišius, Motiejus Gustaitis, Vincas Vizgirda, Antanas Šmulkštys,
o jos steigėjas irgi buvo kunigas Justinas Staugaitis. Kaip teigia Vida
Pukienė, „moksleivių ugdymui buvo taikomi naujausi krikščioniškosios pedagogikos mokslo pasiekimai. Mokyklose dirbo žymūs pedagogai: M. Pečkauskaitė (Šatrijos Ragana), P. Kriaučiūnas, J. Bendorius,
M. Gustaitis, kurie rėmėsi garsaus to meto vokiečių pedagogo V. Forsterio idėjomis ir skiepijo meilę savo tautai ir kalbai“18.
Draugija steigė ir pradžios mokyklas, progimnazijas bei gimnazijas, vaikų bei senelių prieglaudas, bibliotekas, organizavo kultūrinę
veiklą. Stipriausi šios organizacijos skyriai buvo Seinuose ir Marijampolėje, taip pat rengti koncertai ir vaidinimai. Veiklios buvo gimnazi16

17

18

Žemaitis, K. 2011. „Socialinė Katalikų Bažnyčios Lietuvoje veikla ir visuomenės ugdymas“, Logos, nr. 68, Vilnius, p. 168.
Pukienė, V. 2007. „Žiburio“ draugija – tautinio švietimo ir krikščioniškojo ugdymo
puoselėtoja Užnemunėje“, Soter, Kaunas, nr. 24, p. 48–49.
Pukienė, V. 2007. „Žiburio“ draugija – tautinio švietimo ir krikščioniškojo ugdymo
puoselėtoja Užnemunėje“, Soter, Kaunas, nr. 24, p. 53.
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jos Šakiuose, Prienuose, Vilkaviškyje, Kudirkos Naumiestyje. Šiose
mokyklose apie 1927 metus buvo daugiau nei pusantro tūkstančio
moksleivių.
Kunigas Motiejus Gustaitis iš Seinų atvykęs į Lazdijus pamato
ne tik tai, kaip sunkiai verčiasi gimnazija, bet ir kokios sudėtingos gyvenimo sąlygos visame krašte: mokyklai trūko lėšų mokslo procesui
organizuoti, pasienio kaimus puldinėjo lenkų partizanai19. Daina Pledienė, gera Gustaičio biografijos žinovė, teigia: „1920 m. pradžioje
M. Gustaitis atvyko į Lazdijus, kuriuose buvo įsikūrusi iš Seinų perkelta
„Žiburio“ gimnazija. Paskirtas jos direktoriumi. Lazdijuose gimnazija
įsikūrė apleistame name. Didelėmis direktoriaus, mokytojų ir pačių
gimnazistų pastangomis buvo sutvarkytos patalpos, o po keleto metų
pastatyti nauji gimnazijos pastatai. Dzūkų susidomėjimas šia nauja
mokslo įstaiga buvo nepaprastas. Neturtingi, dažnai smėlynuose gyveną žmonės, patys mažai raštingi, su visu įkarščiu pasišovė duoti savo
vaikams šviesos. Neskaitant artimiausių kaimų ir bažnytkaimių, vaikai buvo suvežami nuo Seirijų, Leipalingio, Veisiejų, Kučiūnų, Metelių.
Klasės perpildytos, kai kurios iki 40 mokinių. Pati užuomazga iš Seinų
sudarė nemažą būrelį, paskui prasidėjo antplūdis per „žaliąją sieną“ (iš
okupuoto Seinų krašto). Šiuos Gustaitis ypatingai globojo – pats jiems
ieškojo patalpų, tardavosi su šeimininkais dėl išlaikymo, šelpė pinigais.
„Jei mes jiems nepadėsim, jie kitur šviesos negalės rasti“, – sakydavo.
Gimnazija buvo išlaikoma iš aukų (daugiausia aukojo kunigai), švietimo ministerijos pašalpų, mokesčių už mokslą. Direktorius asmenines
santaupas skirdavo neturtingiems mokiniams, našlaičiams šelpti“20.
Taigi iš Seinų jis neišvyksta kur nors į Kauną ar bent į tuomet
Gižuose buvusią kunigų seminariją, kur jam būtų buvę geriau. Kunigas Motiejus Gustaitis pasilieka ir toliau ištikimas dzūkams. O tokių
darbininkų kaip Gustaitis mokykloms reikėjo, nes „jauna Lietuvos
Respublika gavo iš okupantų rusų bei vokiečių drauge su netobulomis
negausiomis mokyklomis bei specialinėmis programomis ir nepritaikintą naujomis sąlygomis mokomąjį personalą“21. Todėl Gustaitis – ne
tik kunigas, bet ir rašytojas, taip pat literatūros ir kultūros tyrinėtojas,
filosofijos mokslų daktaras, jau patyręs pedagogas – „Žiburio“ gimnazijai Lazdijuose buvo tiesiog nepakeičiamas. Jam vadovaujant, šioje
19
20

21

Šapalas, K. 2009. „Žiburio“ draugija ir jos mokyklos, Marijampolė, p. 406.
Pledienė, D. Motiejus Gustaitis – pedagogas, poetas, švietėjas ir kunigas. http://e-ausra.
pl/2018/11/27/motiejus-gustaitis-pedagogas-poetas-svietejas-ir-kunigas/.
Kasakaitis, A. 1990. „Vidurinis ir aukštesnysis mokslas Lietuvoje 1918–1928 m.“, Pirmasis nepriklausomos Lietuvos dešimtmetis, Kaunas, p. 321.
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gimnazijoje mokinių skaičius išaugo nuo 120 moksleivių 1920/1921 m.
m. iki 143 moksleivių 1927/1928 m. m.22
Mokyklų Lietuvoje trūko, kaip ir išsilavinusių žmonių: „Susikūrusi Lietuvos valstybė buvo reikalinga įvairių darbininkų, ypač šviesuomenės. Todėl vyriausybė ir visuomenė iš pirmųjų nepriklausomybės
dienų karštai griebėsi steigti vidurines ir aukštesniąsias mokyklas.“23
Kunigas Gustaitis buvo ir aktyvus katalikiškos akcijos darbininkas. Jis rašė, spausdino, mokė, kūrė, vadovavo. Taip galima vardinti
daugybę jo nuveiktų darbų. Taip pat buvo ir gimnazijos direktorius
idealistas. Dar jo redaguoto 1916 metų „Žiburio“ kalendoriaus prakalboje, kurią parašė jis pats, skaitome, jog šis leidinys skirtas idėjų sklaidai. Be abejo, kalendorius skirtas praktiškiems žmonių poreikiams, tačiau jis turi savo katalikiška dvasia konkuruoti su panašiais priešingos
ideologijos leidinukais24, na, o pelnas, gautas už jį, skiriamas „Žiburio“ mergaičių gimnazijai25. Tik tas pelnas kažin, ar galėjo būti didelis.
Dr. J. Purickis rašė, kad spauda Lietuvoje buvo daugiau idėjinis nei
pelningas dalykas: „Karo nualintoj, išgriautoj Lietuvoj periodinei
spaudai tarpti nebuvo sąlygų. Jeigu šiandien pas mus periodinė spauda, bendrai imant dar nėra jokis biznis ir periodiniai leidiniai dažniausia duoda deficitus, tai nepriklausomos Lietuvos pirmais metais periodinei spaudai buvo nepalyginti sunkiau. Užtat periodinius leidinius
leido tik tas, kam buvo reikalinga savo idėjų propoganda ir kas turėjo
šiam tikslui pinigų.“26
Lazdijuose kunigas Gustaitis ypač reiškėsi kaip plunksnos žmogus. Čia jis išleido monografiją Petras Kriaučiūnas (1926). Tai buvo
ne pirmas tokio lygio veikalas. Dar 1913 metais išėjo monografija
Kunigas Antanas Tatarė. Būtina paminėti jau paskutiniais Gustaičio
gyvenimo metais pasirodžiusias jo apybraižas A. Mickevičiaus „Ponas Tadas“, Basanavičius ir „Aušra“. Na, ir žinoma, kunigo Gustaičio
kūrinys Lazdijuose – jo vadovėlis Stilistika (1923). Bet tai – tik dalelė
Gustaičio kūrybinio palikimo: jis nuo jaunystės rašė eiles, straipsnius,
redagavo žurnalus. Toks jis buvo ir Lazdijuose.
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Šapalas, K. 2009. „Žiburio“ draugija ir jos mokyklos, Marijampolė, p. 403.
Kasakaitis, A. 1990. „Vidurinis ir aukštesnysis mokslas Lietuvoje 1918–1928 m.“, Pirmasis nepriklausomos Lietuvos dešimtmetis, Kaunas, p. 319.
„Žiburio“ kalendorius 1916 metams (red. M. Gustaitis), p. 34.
„Žiburio“ kalendorius 1916 metams (red. M. Gustaitis), p. 5.
Purickis, J. 1990. „Lietuvos periodinės spaudos dešimtmetis“, Pirmasis nepriklausomos
Lietuvos dešimtmetis, Kaunas, p. 391.
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Išvados. Kunigas Motiejus Gustaitis gyveno gana permainingais
laikais. Dar vaikystėje daug girdėjo apie 1863 metų sukilimą, vėliau
patriotinius jausmus savo tautai ir kalbai puoselėjo Marijampolės gimnazijoje ir Seinų kunigų seminarijoje. Jam teko išgyventi dramatiškus
Pirmojo pasaulinio karo įvykius ir Seinų krašto praradimą. Visur ir
visada kunigas išliko kupinas kūrybinės dvasios, darbštus, tautiškai
sąmoningas ir ištikimas savo kunigiškam pašaukimui.
Kunigas Motiejus Gustaitis, turėdamas aukštąjį išsilavinimą ir
būdamas labai gabus, savo gyvenimą skyrė jaunimo ugdymui, žinodamas, kad to meto Lietuvoje ypač reikėjo mokytų, apsiskaičiusių,
gebančių dalyvauti visuomenės gyvenime ir dirbti valstybei žmonių.
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10. Šapalas, K. 2009. „Žiburio“ draugija ir jos mokyklos, Marijampolė, p. 402–403.
11. Žemaitis, K. 2011. „Socialinė Katalikų Bažnyčios Lietuvoje veikla ir visuomenės ugdymas“, Logos, nr. 68, Vilnius, p. 168.
12. „Žiburio“ kalendorius 1916 metams (red. M. Gustaitis), p. 34.

223

224

Kęstutis Žemaitis

148

PO MENO
SKLIAUTAIS

Kunigas Motiejus Gustaitis – „Žiburio“ šviesos nešėjas

Sofija Jūratė Vyliūtė

MEDINIS PAVELDAS.
IEŠKANT ADOMO KARALIAUS PĖDSAKŲ
SUVALKŲ GUBERNIJOS BAŽNYČIOSE
Pamirštų vardų istorijoje daug lyg danguje žvaigždžių, ryškesnių, blankesnių, ir ne vien pagoniškoje, karališkoje, bet ir naujųjų
šimtmečių Lietuvoje. Praskleidus laiko uždangą atsiveria ištisi kapinynai nežinomų kareivių, žuvusių ginant žemę, kalbą, papročius, tikėjimą, siekimą būti tauta ir vadinti savo kraštą Lietuva. Palikuonių
pareiga ištarti jų vardus – tokiai misijai paakino ir popiežius Pranciškus: „Ieškokite savo šaknų <...> išsaugokit tautos atmintį“ (Vilnius,
2018 m. rugsėjo 22 d.).
Drožybos tradicijų puoselėtojas, sakralinių dirbinių meistras
Adomas Karalius – vienas žymiausių XIX a. pabaigos – XX a. pirmosios pusės altorių kūrėjų Užnemunėje ir etninėse lietuvių žemėse,
Lenkijoje. Platesnei šių dienų visuomenei jis nežinomas. Sovietmečiu
ne vien „dailininkai, bijodami represijų, vengė kurti bažnyčiai“, bet
ir dailėtyrininkai nebuvo skatinami domėtis sakralinio meno raida.
Atkūrus nepriklausomybę, Kultūros, filosofijos ir meno instituto Sakralinės dailės tyrimo skyriaus mokslininkai ėmėsi tyrimo ir sklaidos
darbų: išleido 20 mokslinių straipsnių rinkinių, kuriuose nagrinėjamas Lietuvos vyskupijų bažnytinio meno paveldas. Juose paskelbta
profesionalių pastebėjimų, išvadų ir apie Adomo Karaliaus palikimą.
Vis dėlto dar nėra visiškai aišku, kiek, kur, kokių altorių, kryžių, altorėlių jis yra sukūręs ir pastatęs, kokią įtaką padaręs kitiems medžio drožėjams, ar pats jų tradicijai pasidavęs. Nors ir neieškodamas
kūrybos motyvų lietuvių tautodailėje ar senųjų dievdirbių ikonose,
A. Karalius turėjo į ką pasižvalgyti ir ko pasimokyti iš savojo laikmečio
menininkų: skulptorius Bronius Pundzius sukūrė Kybartų Eucharisti-
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nio Išganymo bažnyčiai (pastatytai pagal Vytauto Landsbergio-Žemkalnio projektą) didįjį altorių; Juozas Zikaras išliejo gipsinį bareljefą
„Malda“ Aukštadvario bažnyčiai, sukūrė Palaimintojo arkivyskupo
Jurgio Matulaičio epitafiją Marijampolės šventovei; Šakių apylinkėse
gimęs Petras Prapuolenis Kaune įsteigė meniškų baldų studiją, Karininkų ramovėje įrengė gotikinio stiliaus menę, o Pasaulinėje parodoje Paryžiuje (1937 m.) už lietuviškų svetainės baldų komplektą pelnė
aukso medalį ir t. t. A. Karaliaus vietą vaizduojamojo meno srityje
prof. Aleksandra Aleksandravičiūtė taip apibrėžė: „Kiekvienas Adomo Karaliaus darbas svarbus lietuvių dailės ir amatų istorijoje“. Tačiau iki šiolei A. Karaliaus biografijoje – daugiau klaustukų nei atsakymų. XX amžiaus kolizijų daužomo menininko paveikslas nublukęs,
beveik išnykęs. Bet jis – tautos kultūros istorija.
Kai Lietuva (jau) ir (dar) nebuvo valstybė, rūsčiaisiais spaudos
draudimo laikais Briedžių kaime (netoli Šakių) ūkininko Karaliaus
troboje gimė sūnus Adomas. Augo pratinamas prie žemės, tačiau nuo
mažens rodė palinkimą ir gabumą medžio darbams: drožė dūdeles,
dailiai skobė Suvalkijoje avimas medines klumpes (tik vėlesniais dešimtmečiais į bažnyčią eidami žmonės pasiimdavo batus). Tėvo Karaliaus būta šviesios galvos; jo sodybą lankydavo knygnešių globėjas, netolimos parapijos (Sudargo) klebonas Martynas Sederavičius
(1829–1907), kuris važinėdavo po apylinkes ir dalindavo sodiečiams
iš Tilžės slapčiomis atgabentas lietuviškas knygas, maldaknyges. Palikdavo jų ir Karaliaus namuose – iš jų šeimyna ir mokėsi lietuviško
rašto. Tėvas nesipriešino, kai klebonas sumanė Adomą ne kunigu mokyti, o amato: nuvežė jį pas Šakių meistrą, kad lavintų rankas medžio
darbams.
„Tada Šakių žydai buvo parsikvietę, rodos, iš Suvalkų žydą menininką pastatyti sinagogai altorių. Kunigas M. Sederavičius sulygo,
kad tik už išlaikymą galės su juo dirbti ir mokytis gabus kaimietis
Adomas Karalius; tam žydui buvę pavesta pastatyti medinius altorius
ir Šakių bažnyčiai.“1 Adomas uoliai kibo darban, išmoko gaminti baldus šventovėms ir miestiečiams, drožė kryžius. Neaišku nei tai, ar dar
kur nors mokėsi, nei kas jo mokytojai, tačiau iš to, kad talentas sparčiai išsiskleidė ir darbai buvo brandūs, galima spręsti, jog buvo ne savamokslis. Sulaukęs vos dvidešimt šešerių atidarė Šakiuose „Altorių,

1

Jonas Matijošaitis. Knygnešių tėvas kunigas Martynas Sederevičius. 2012 (trečioji laida),
p. 18.
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staliaus ir kt. medžio darbų dirbtuvę“; vėliau minima, kad ji „gyvuoja
nuo 1880 metų“.
Tarp pirmų savarankiškų Adomo Karaliaus darbų reikšmingi
1886 metais pastatyti du altoriai ir ciborija Pakuonio Švč. Mergelės
Marijos Dangun Žengimo bažnyčiai; šios bažnyčios procesijų altorėlis su Šv. Juozapo ir Šv. Onos paveikslais laikomas „vienu monumentaliausių ir išvaizdžiausių šios rūšies neogotikinių dirbinių. Atspindi
Lietuvos meninių amatų lygį ir stilistines bažnytinės dailės tendencijas atitinkamu laikotarpiu“ (Regimanta Stankevičienė). Kadangi
A. Karaliaus drožiniai dažniausiai nedatuoti, svarbiu atradimu tapo
nedidelio Slavikų miestelio (Šakių dekanatas) bažnyčioje pastebėtas
II procesijų altorėlis su pieštuku įrašyta signatūra: „1888 roku/ w Szakiach/. A.Karalius“. Šis altorėlis su anuomet populiaraus dailininko
M. Bučynskio (M. Buczyński) nutapytu „Šv. Mergelės Marijos Belaisvių Vaduotojos“ paveikslu vadinamas „bene išraiškingiausiu ankstyvosios Adomo Karaliaus kūrybos pavyzdžiu“, o šiek tiek vėliau
sukurtas III procesijų altorėlis, dailėtyrininkės Regimantos Stankevičienės nuomone, esąs „vienas savičiausių neorokokinių altorėlių ne tik
Užnemunėje, bet ir visoje Lietuvoje“.
Jauną, gabų sakralinių drožinių meistrą greitai įvertino užsakovai. Jį pakvietė į Gudelius (Gudeliai anuomet buvo valsčiaus centras,
esantis tarp Marijampolės ir Balbieriškio, šalia Žuvinto palių), kad statomoje Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje įrengtų medinį
interjerą (statybą projektavo Suvalkų meistras Edmundas Fridrichas
Haleris).
Gudelių bažnyčios metrika pradėta rašyti XVIII šimtmetyje.
Pirmajam, mediniam pastatui kelis kartus sudegus, naujoji bažnyčia
sumūryta XIX a. pabaigoje iš tašytų lauko akmenų ir plytų. Įeinant
į šventorių per šoninius vartelius pasitinka seno medžio kamienan
įstatyta kažkurio anų laikų dievdirbio iš liepos išskobta dieviškai malonaus veido, apvalių linijų, maždaug metro aukščio Mergelės Marijos
statula. Iš širdies kylančiai maldai savaime linksta keliai, o ir nedidelė
klaupkelė padėta – matyt, nuo čia prasideda Gudelių Marijos adoracija.
Medinės savo bažnyčios parapijiečiai neprisimena. Bet apie naujosios statybą (1898 m.) Eleonora Kubilienė pasakoja, ką girdėjusi iš
senolių: „Adomas Karalius dirbo su dviem pameistriais – Didįjį altorių
pusantrų metų, šoninius – metus“. Ne vien tamsaus ąžuolo altorius pastatė (kaip pats yra užrašęs): jo autorystei priskiriama sakykla, krikštykla, dvi klausyklos, klaupkos. „Visus darbus atliko Adomas Karalius.
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Gudelių Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios
interjeras 2018 m. Igno Dučinsko Nuotrauka

Darbas atliktas labai gražiai; visi dirbiniai gotiško stiliaus“ („Gudelių
parapijos istorija“2). Smulkiai aprašęs ir įvardijęs drožinių savybes,
V. Cibulskas „Lietuvos sakralinės dailės kataloge“ rašo, kad Gudelių
bažnyčios įrenginiai – „raiškus ir vieningas šio krašto neogotikinės
dailės ansamblis“3. Dailėtyrininkė prof. Aleksandra Aleksandravičiūtė Gudelių bažnyčios altorius priskiria prie „patraukliausių Lietuvos
neogotikos stiliaus ansamblių“, o kuklaus dydžio, lengvų formų ąžuoliniai baldai esą „keleto šio krašto bažnyčių įrangos prototipu“4.
Pastatęs Gelgaudiškio Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčiai tris
XIX–XX amžių sandūrai būdingo neogotikinio stiliaus altorius, neorokoko stiliaus procesijų altorėlius Ilguvos Šv. Kryžiaus Išaukštini2
3

4

Gudelių parapijos istorija. 1791–2016.
Lietuvos sakralinės dailės katalogas. V. Cibulskas. Gudeliai. Švč. Mergelės Marijos
Škaplierinės bažnyčia. I t., I kn., p. 73.
Aleksandra Aleksandravičiūtė. XVII-XIX am. altorių probleminių tyrimų gairės.
Užnemunės bažnyčių retabulai. LOGOS 49. 2006. Lapkritis. Gruodis. (Retabulas –
viršutinė skulptūrinė arba tapyta altoriaus dalis.)
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mo bažnyčiai, medinių altorių, drožyba puoštų bažnytinių reikmenų
ir baldų Leipalingio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų, kitoms
(Rudaminos, Simno, Keturvalakių, Didvyžių) bažnyčioms, Adomas
Karalius pakilo į „bažnytinio meno žinovo“ rangą: jo darbai – tai „gerai perpratusio neogotikos stilistiką ir profesionaliai ją perteikusio“
meistro kūriniai.
***
Į Šakių miestą šešiolikmetis Adomas Karalius atėjo tiesiai nuo
žagrės. Geriausiu atveju – pažinojo raides, mokėjo kiek skaityti.
Aplinka, į kurią pateko, nebuvo palanki kultūriškai, tautiškai bręsti.
Lietuvių inteligentų Šakiuose – saujelė, carizmas varo kietą rusinimo
politiką, lenkai – lenkinimo („XIX am. viduryje jau atrodė, kad lietuvių tauta yra baigusi istorinę savo karjerą“ – Stasys Šalkauskis).
Numanau, kad Karaliaus išsilavinimui, jo pasaulėžiūros ir mentaliteto susiformavimui įtakos galėjo turėti artimi ryšiai su Vincu Kudirka.
Baigęs Varšuvos universiteto Medicinos fakultetą (1889 m.), jau atvirtęs iš lenko į lietuvį ir atvykęs į „nesvetingus“ Šakius užsiimti gydytojo praktika, Kudirka iš pradžių negalėjo gauti buto, paskui kambarėlį
davė klebonas – jame gyveno, o ligonius priiminėjo mažoje klebonijos
klėtelėje, drebėdamas nuo šalto, drėgno oro. „1892 m. rudenį pavyko
gauti butą Karaliaus name, greta klebonijos“5. Čia Kudirka gyveno iki
1894 m. rudens. Amžininkų liudijimu, mėgo linksmą draugiją, šnekas,
dainas, pats mielai ir gražiai muzikuodavo. Pas jį rinkdavosi tautiškai apsisprendę lietuviai inteligentai, atviromis, karštomis kalbomis
reiškę maištingas idėjas. „Neužmirškite, kad Europoje yra Maskolija“,
– šaukė „Varpe“ Kudirka (idėjos tikrai nemiršta, kaip žmonės). Jei
Adomas Karalius nebuvo dalyvis, tai tikriausiai klausytojas ir skaitytojas. Buvo ketvirtą dešimtį bebaigiąs, jau vedęs, auginantis 1889 m.
gimusią dukrą Stasę, vėliau ištekėsiančią už artimam Kudirkos rateliui
priklausiusio prezidento Kazio Griniaus brolio knygnešio Jono Griniaus (1877–1954).
Naujamiestyje apsigyvenusio Kudirkos kambarėlį Karalius išnuomojo kitam idealistui šviesuoliui, gydytojui Jonui Staugaičiui. Po kelių
mėnesių caro žandarai padarė bute kratą, jie ieškojo, anot Juliaus Būtėno („Vincas Kudirka“, 1937, Kaunas), tik „Kudirkos palikto turto“.
Karalius nebuvęs įtariamas: jei ir domėjosi politika, tai gyveno menu.
Be atvangos drožė, obliavo, mąstė, kankinosi – tik padegintieji kūry5

Iš gydytojo Jono Staugaičio „Prisiminimų“; kn. Mūsų Kudirka, p. 216, sudarytojas Zenius
Šileris.
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bos ugnyje tą supranta. Be to, jautė atsakomybę ir vykdė likimo skirtą
pareigą šeimai. Mirus pirmajai žmonai, vedė jauną šakietę Petronėlę
Švelnytę: gimė dukros Antanina ir Bronė, sūnūs Vladas ir Kazimieras.
Reikėjo ne vien pajamų šeimai išlaikyti, bet ir pastangų bei dėmesio
vaikams auklėti. Iš užuominos Jono Staugaičio laiške, „Ar Stasė kasdien skambina fortepijonu?“ (Raštai, II t., p. 824), matyti, kad rūpinosi ir muzikiniu vaikų lavinimu.
Šakių dirbtuvės periodui A. Karalius dar priskiria Daukšių, Igliaukos, Šunskų, Skriaudžių, Krokialaukio, kai kurių kitų bažnyčių medinę
įrangą. Tačiau mokslininkai ne visada jo autorystę patvirtina. Taip atsitiko, pvz., su Višakio Rūdos Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčios altoriais. Pastatyta 1883 m., konsekruota 1885 m., kelis kartus remontuota
(XX a. antroji pusė) bažnyčia laikoma „vienu gražiausių Užnemunės
sakralinių pastatų“6. Jos bažnytiniai rūbai profesijos požiūriu išsamiai
aprašyti (Gražina Marija Martinaitienė). Interjere „esama neobaroko
bruožų, jaučiamas liaudies architektūros tradicijų poveikis“. Altoriai
– „natūralaus medžio sienų fone kontrastingai išsiskiria polichromiškai dažyti, skulptūromis papuošti, eklektinių formų“; jų kūrėjo vardas
neminimas. O A. Karalius nurodė Višakio Rūdos bažnyčiai sukūręs
tris altorius.
Ieškome atsakymo ženklų
Atsistojus prieš didįjį altorių, iš karto dėmesį patraukia ne eklektinės formos (ar jos gali būti sukurtos Karaliaus?), o didžiulis netradicinio siužeto paveikslas, nutapytas nežinomo dailininko. Kas tai?
Klebonas Vidmantas Striokas aiškina:
„Maro ir karo su švedais laikais žmonės šeimomis bėgo slėptis
į didžiuosius Kazlų Rūdos miškus, prie mūsų Šaltinėlio tebėra jų kapinės. Išėję iš miškų vertėsi amatais, gyveno vargingai – vyskupas Stanislovas užjautė, gynė varguolius. Užtat lenkų karalius surengė jam
teismą ir nužudė. Paveiksle pavaizduota teismo scena: karalius sėdi
akmeniniu veidu ir klausosi vyskupo iššaukto numirėlio liudijimo...“
Lenkų karaliaus seniai nebėra, o vyskupas Stanislovas paskelbtas
šventuoju, jo vardu pavadinta gražioji višakiečių bažnyčia. Didžiojo
altoriaus kairėje pakabintas paveikslas vaizduoja vyskupą Stanislovą,
dalinantį Šv. Komuniją vargšams. Dešinėje – amatininkų globėjas Šv.
Baltramiejus; jam skirtas ir šoninis kairysis gausiai gėlėmis padabintas
6

A. Jankevičienė, Lietuvos sakralinės dailės katalogas, I tomas, I knyga, 1966, p. 327.
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Višakio Rūdos Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčios Didysis altorius 2019 m.
Rasos Mocevičiūtės nuotrauka

altorius, ir didieji atlaidai čia švenčiami „per Baltramiejų“. Žmonių
širdys nesudiržusios. Iki senatvės bažnyčią tvarkė, remonto darbams
vadovavo Pranas Miklaševičius (jo pavyzdžiu statyta bažnyčia Rumšiškėse). Višakio Rūdos bažnyčia tebėra stebėtinai gyvybinga. Ne
vien restauruota, padažyta, paauksuota – išradingas klebonas ir tikinčiuosius viduje prilaiko. Organizuoja moksleivių ekskursijas, suaugusius patraukia kad ir tokia marijampoliečio Juozo Olinardo Penčylos
(1908–1979) paroda, kokią ir mes pamatėme: 1939 m. Marijampolės
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teatre pastatytos Gerhardo Hauptmanno dramos „Prieš saulėlydį“
kūrėjų šaržai.
Neradome nei dokumentų, nei gyvo praeities prisiminimo; trijų
A. Karaliaus altorių Višakio Rūdos bažnyčioje autorystę įrodyti arba
paneigti reikėtų specialistams.
***
Nepaisant žaibiškos karjeros, 1903 metais A. Karalius persikėlė
į kitą Suvalkų gubernijos miestą, Suvalkus. Gal Šakiuose nematė tolesnės perspektyvos, gal bendravimas su Suvalkų meistru E. F. Haleru
padarė įtakos apsisprendimui; juk zanavykų sostine laikomi Šakiai –
tik skurdus imperijos pakraštys, o Suvalkai – senas gubernijos centras
su keliomis bažnyčiomis, gimnazija, medžio apdirbimo įmonėmis.
Turėdamas gerą vardą, darbo praktikos ir jausdamasis įvaldęs
medžio drožimo techniką, krikščionių demokratų partijos leidinyje
„Šaltinis“ („vienas labiausiai išplitusių laikraščių ne tik Sūduvoje, bet
ir visoje Lietuvoje“) Adomas Karalius pasiskelbė dirbąs altorius ir altorėlius, sakyklas, klausyklas, suolus7. Įsigijęs nuosavą namą, atidarė dirbtuvę. Traktavo ją kaip Šakių dirbtuvės tęsinį, bet jau nevadino
dirbtuve, o įmantriu „artistiškai bažnytinės įstaigos“ vardu. Seinų kalendorius „Prietelius“ (1911 m.) išspausdino reklaminį savimi pasitikinčio menininko skelbimą – „Lietuviai, palaikykite saviškį...“
Birštono klebonas Jonas Karvelis pasiūlė Šv. Antano Paduviečio
bažnyčiai (statomai pagal architekto Vaclovo Michnevičiaus neogotikinį projektą) sukurti medines vidaus dalis. Pasak istoriko Vytauto
Kuzmicko, klebonas ir parapijiečiai buvę sužavėti baigtais darbais,
spaudoje rašyta, jog A. Karalius „išgarsino Birštono bažnyčią“. O ir
praėjus šimtui metų Birštono bažnyčios interjeras stipriai tebeveikia
tikinčiuosius ir atklydusiuosius, žinovai aukštai jį vertina: „<...> trys
altoriai, sakykla, vargonų prospektas, keturios klausyklos, suolai, zakristijos baldai atkartoja architektūroje įkūnytas neogotikos formas ir
sudaro stilingą ansamblį. Dydžiu ir grožiu išsiskiria Didysis altorius“8.
Vidaus ansambliškumas, kaip pažymi prof. A. Aleksandravičiūtė, yra
„būdingas neogotikos bruožas“. Jis ryškus ir Adomo Karaliaus kūryboje.

7
8

Šaltinis, 1908, Nr. 11.
Henrieta Miliauskienė. „Religinis gyvenimas Birštone, Šv. Antano Paduviečio bažnyčiai
100 metų“, Bernardinai, 2009-07-28.
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Skelbimo faksimilė

Šiandieniniai parapijiečiai šv. Mišių metu gali mėgautis meniška vidaus aplinka, patirti jos skleidžiamo dvasinio pakilumo poveikį.
Šiaip jau bažnyčios durys užrakintos. Nors ir kilniausiais tikslais norint įeiti, griežtas klebonas (gal pavargęs nuo prašalaičių antplūdžio)
reikalauja vyskupo leidimo... Dailininkas Rimantas Tumasonis įterpia
fotoaparatą pro geležinius durų virbus – ir nufotografuoja bažnyčios
vidų su A. Karaliaus pastatytu didžiuoju altoriumi.
2017 metais A. Karaliaus palikuonys mirusios giminaitės skrynioje atrado brangų dokumentą – „Adomo Karaliaus darbų bažnyčiose sąrašą“. Sąrašą rašė greičiausiai dukra, ir jai diktavo senatvės
sulaukęs Karalius (gyveno 93 metus), nes nėra datų, kada sąrašas sudarytas ir kada sukurti darbai, be to, sąraše medžiaga pateikta ne absoliučiai tiksli ir išsami, o „kiek prisiminė“. Pastebima, kad neįrašytos
kai kurios bažnyčios, kuriose dailės tyrinėtojai jau patvirtino Karaliaus darbų autorystę. Pavyzdžiui, nustatyta, kad Bagotosios parapijos
Šv. Antano Paduviečio bažnyčiai „meistras Adomas Karalius sukūrė
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šoninių navų galuose esančius altorius“9, Igliaukos Šv. Kazimiero bažnyčiai – „neogotikinį, šiam stiliui būdingų architektūrinių formų altorėlį“, Lukšių Šv. Juozapo bažnyčios neogotikinis vargonų prospektas
esą sukurtas Adomo Karaliaus, nors pats A. Karalius tų darbų neprisiėmė (arba pamiršo). Vis dėlto sąraše nurodytas apytikris sakralinių
kūrinių skaičius, jų buvimo vietos10.
Sąraše įvardintos 27 bažnyčios, esančios dabartinės Lietuvos teritorijoje, ir 10 – Lenkijai priklausančiose žemėse.
A. Karalius prisiminė, kad Mažajame Plocke (Mały Płock), Kubilinoje (Mazoviecko apsk.), Rutki (Lomžos apsk.) yra jo pastatytų
gotikos stiliaus altorių, sakyklų, klausyklų, klaupkų. Prie Prūsijos
prisiglaudusioje ir du dešimtmečius Prūsijos valdytoje Prieraslio
(Przerośl) parapijoje, kur pirmoji medinė bažnytėlė buvo pastatyta
XVI amžiuje (ta proga „karalius Žygimantas Augustas užrašė parapijai keletą žemės sklypų, klebonui leido žuvauti ežerėlyje, bet tik tris
kartus per savaitę ir tiktai mažais tinkleliais“, – B. Kviklys), nauja,
irgi medinė Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia pastatyta XX a.
pradžioje, ir joje yra A. Karaliaus sukurti romantinio stiliaus centrinis
ir šoninis altoriai. Parapijietis Juzefas Barszczewski, apsidžiaugęs, kad
esame „z Wilna, to naszi liudzi“, maloniai palydi pas „probaščių“, atrakina bažnyčią – žvalgykitės, fotografuokit.
Antrojo pasaulinio karo metais Prieraslio bažnyčia smarkiai nukentėjo – ji atnaujinta, perdažyta, sumūryta, sunku įžvelgti joje „romantinio stiliaus“ Karalių. Gal tik aukso rūbais papuošta Dievo Motina Marija su Kūdikiu ant rankų (stovinti, beje, ant gulsčio pusmėnulio
– lyg kitoje žemės pusėje) primena Vilniaus Aušros vartus.
„Darbų sąraše“ įvardintas ir kitas Lenkijos–Prūsijos pasienio
miestelis Pilypavas (Filipów), kažkada buvęs didžiausiu Sūduvos
miestu („karališkas miestas“) su erdvia mūrine Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. 1912–1917 m. Adomas Karalius išties galėjo, kaip pats
mena, pastatyti joje penkis altorius. Tikėtina, buvo pakviestas kunigo
Vincento Dvaranausko (irgi suvalkiečio, iš Pilviškių parapijos): baigęs
Fribūro universitetą, teologijos magistras, Seinų kunigų seminarijos
profesorius V. Dvaranauskas kaip tik 1912 metais už lietuvybės gynimą „buvo atleistas iš kitų pareigų ir paskirtas į Pilypavą klebonu“.

9
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A. Jankevičienė. Lietuvos sakralinės dailės katalogas. I tomas, I kn., p. 29.
A. Karaliaus „Darbų bažnyčiose sąrašas“, spausdintas Terra Jatwezenorum, 2017, 2 dalis,
p. 207–209.
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Dominuojanti balta spalva, gausūs puošybos elementai, paauksinimai – sakytum, ne Karaliaus rankų darbas, jei nežinotum, jog Karaliui nesvetima ir neobarokinė stilistika, be to, juk jis privalėjo paklusti
klebono ir parapijiečių pageidavimams.
Augustavo apskrityje esančiai Studenos (Studzieniczna) Švč.
Dievo Motinos Škaplierinės bažnyčiai (žmonės tiki, jog ten buvo pasirodžiusi Marija) A. Karalius išskobė keturis, jo žodžiais, „romantinio
stiliaus“ altorius.
Vietovė stebuklinga, bažnyčia ir netoliese esanti Dievo Motinos
koplyčia apsuptos išpuoselėto senų medžių parko; čiulba paukščiai,
pakelėje tebežaliuoja 500 metų ąžuolas, tvorele aptvertas drūtėja jaunas popiežiaus ąžuoliukas, ežero pakrantėje – didžiulė popiežiaus
Jono Pauliaus II skulptūra, ir net ekskursantų pilnas laivas plaukia tuo
maršrutu, kuriuo 1999 metų vasarą plaukė popiežius; minia maldininkų džiūgaudama šūkauja, moja rankomis, tarsi iš naujo susitiktų su
savo Popiežiumi. Išleistas kokybiškas spalvotas lankstinukas „Sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej“, kuriame supažindinama su
pastatų, popiežiaus lankytų vietų, paminklų, meno kūrinių vaizdais.
Su (A. Karaliaus?) altoriais.
Ne pro šalį būtų sužinoti šiek tiek istorijos. Tenka atsiversti senuosius Mūsų Lietuvos tomus; Bronius Kviklys surinko informacijos
lobius. Bet apie A. Karaliaus altorius Studenos bažnyčioje ar koplyčioje neužsimena. Dviejų altorių fotografijos gal padės kam nors atpažinti
Adomo Karaliaus ir, beje, kartu su juo šioje bažnyčioje dirbusio mokinio, vėliau žymaus skulptoriaus Antano Aleksandravičiaus, braižą.
Suvalkų dirbtuvėje A. Karalius dar sukūrė Silvanonių (Sylwanowce) Kristaus Atsimainymo bažnyčiai didįjį ir du šoninius altorius;
Kolne – didįjį ir šoninį altorius; Bebro pelkėse įsikūrusio Krasnyboro
(Gražaus šilo) XIX amžiuje pastatytai mūrinei Švč. Mergelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo bažnyčiai – altorių.
Jis taip pat sukūrė medinio interjero dalis Punsko Švč. Mergelės
Marijos Dangun Ėmimo bažnyčiai. Muziejininkė Anastazija Sidarienė
pasakojo, kad, užbaigus bažnyčios statybą, jos įranga nepatenkintas
Seinų dekanato vyskupas Antanas Baranauskas pageidavo perstatyti
centrinį altorių. Tada buvo pakviestas Adomas Karalius, kuris sukūrė
ąžuolinius neogotikinio stiliaus didįjį altorių, sakyklą, klausyklą, šoninius suolus, dvi juodas žvakides. Nepaisant kai kurių kritikos balsų, pasigendančių „gotiškajam stiliui būdingo lengvumo“ (žr. Terra
Jatwezenorum, 2009, I t., 2017, II t.), tamsaus medžio ansamblis –
pribloškiantis, turintis dangiško šventumo aurą; kasdien tą patyrusio
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Šoninis Šv. Jono Nepomuko altorius

buvusio parapijos vikaro kun. Mariaus Talučio žodžiais, „Genialus
meistras buvo Adomas Karalius“. Atnaujinta bažnyčia ir atstatyta
karo metais sudeginta klebonija, įsteigtas bažnytinis muziejus, parapijos salė, sutvarkyta aplinka – ne vien punskiečių maldingumo išraiška
atidengia šios vietovės dvasinį, kultūrinį veidą.

MEDINIS PAVELDAS. IEŠKANT ADOMO KARALIAUS PĖDSAKŲ...

Studenos Švč. Dievo Motinos Škaplierinės bažnyčios Didysis altorius

***
„Darbų sąraše“ Adomas Karalius išvardijo daug jo altoriais, drožiniais papuoštų Sūduvos bažnyčių. Užsimojęs pastatyti Dievo namus
Šilavoto smėlynėje, kur – „tik kapinės su medine koplyčia ir vienintelė
troba“, kunigas Antanas Radušis (žymus knygnešys, kun. M. Sederavičiaus bendražygis) 1902 metais palydėjo tikinčiųjų procesiją į naują
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Punsko bažnyčios Didysis altorius. R. Domeikaitės nuotrauka

mūrinę Švč. Jėzaus Širdies bažnyčią ant kalnelio. Gali būti, jog iškilmėse dalyvavo kunigo idėjoms pritariantis Adomas Karalius, nes vėliau (apie 1923 metus) sukūrė šiai nuošalaus bažnytkaimio šventovei
tris altorius ir sakyklą.
Jo atmintyje užsiliko ir trys altorėliai, pastatyti Kauno apskrities
Panemunėlio bažnyčiai; į juos atkreiptas dėmesys ir Šaltinyje (1931,
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Nemunaičio Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios vidus.
Gyčio Baliukonio nuotrauka

Nr. 47, p. 647): „A. Karalius gražiai, nebrangiai, prisilaikydamas bažnyčios stiliaus padirbo Panemunėlio bažnyčiai 3 altorius. Jam galima
pavesti įvairius bažnyčių įrengimo darbus“.
Nemunaičio miestelio (Alytaus apskritis) bažnyčiai sukurtų sakralinės dailės darbų A. Karalius, atrodo, niekur nemini. Tad į Nemu-
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naitį užsukome ieškodami ne A. Karaliaus darbų, o eidami partizanų
vado Adolfo Ramanausko-Vanago takais.
Šimtamečių pušų, aukštaūgių eglių pridengtas dunkso miške
pranciškonų vienuolyno vasarnamis. 1945 metų birželio naktį šimtas
su viršum ginkluotų Dzūkijos vyrų tylutėliai, po vieną, įslinko į pastatą
ir vienuolyno koplyčioje kartu su savo vadu Vanagu davė Aukščiausiajam partizano priesaiką... Niekas nematė ir negirdėjo. Nors miestelis – čia pat. Už keliolikos žingsnių išnirome prie bažnyčios. Klebonas
palydėjo vidun.
Dievulėliau mano, čia gi Karalius!.. Jo pamėgtojo istorizmo stiliaus didysis ir šoniniai altoriai, jam būdingais ornamentais išraižytos
klausyklos, sakykla...
Miestelio seniūnas Rimantas Avižienis, besidomintis krašto praeitimi, žinantis jo istoriją, pasakoja, kad vienuolynas pastatytas apie
1934-uosius, kunigo Felikso Baltuškos dėka. Kunigas kovojęs dėl lietuvybės, o lenkai skundę jį vyskupui, sudarę intrigą. Pralaimėjęs teisme, iš kunigų pašalintas Baltuška įstojo į pranciškonų ordiną, ėmėsi
vienuolyno vasarnamio statybos. Mirė 1944 metais per šv. Kūčias, tą
naktį, kai rusų kareiviai degino aplinkinius sodžius, žudė gyventojus,
sunaikino Klepočių kaimą (jie vykdė Maskvos įsakymą – kiekvienais
metais sudeginti bent po kelias sodybas su gyvais žmonėmis).
Seniūno žiniomis, medinė bažnyčios įranga tikrai padaryta A. Karaliaus, tik klaupkos – Kalnėnų kaimo meistrų.
***
Paluobiai – įdomus senas Šakių apskrities bažnytkaimis, įsikūręs šalia miškelio, vadinamo ubagšiliu. Pro šalį tekanti upė Nova
skiria kapsus nuo zanavykų; kurie šiapus Novos – kapsai, tie „už
Novos“ – zanavykai; caro laikais rusai sakydavę „za Novoj“, tai lietuviškai išėjo – „za navykai“. XVIII a. pabaigoje paluobiškiai pasistatė koplyčią, o XX a. pradžioje, nusižengdami caro valdžios draudimui imperijos gubernijoje statyti naujas bažnyčias, surentė iš savo
miško medžiagos nedidelę medinę Angelų Sargų bažnytėlę. Kunigas
Ignas Plioraitis rašo (Lingavo uosiai ašaroti, 2008, p. 254), kad jos
statyba ir įranga rūpinosi kunigas Vincentas Vizgirda. Bažnytėlė
panaši į kitas mažų Lietuvos miestelių šventoves, ji nėra tokia unikali kaip, pvz., aštuonkampė Griškabūdžio bažnyčia, bet turtinga,
puošni, gražiausių Lietuvos bažnyčių eilėje – ne paskutinė. Pastatyta
ant aukštumėlės, gerai matoma, šventoriuje prie vartų pasitinka trijų
arkangelų Mykolo, Rapolo ir Gabrieliaus skulptūros, virš įėjimo už-
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Paluobių Angelų Sargų bažnyčios interjeras. Renatos Domeikaitės nuotraukos

rašas, skelbiantis garbingą amžių – „100 metų Paluobių parapijai“.
Adomas Karalius yra nurodęs (darbų sąraše), jog Paluobių bažnyčiai
pastatė „šoninį altorių“.

Kairysis Angelų Sargų
bažnyčios altorius

Aukštadvario Kristaus Atsimainymo
bažnyčios kairiosios navos altorius su
Dievo Motinos Marijos statula 2018 m.
Igno Dučinsko nuotrauka
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***
Ne visos A. Karaliaus minimos bažnyčios išlikusios; kai kurios
baigė gyvenimą pasaulinių karų metais, daug bažnyčių okupacinė
rusų valdžia uždarė, pavertė sandėliais, kino salėmis ar tiesiog apleista, griūvančia seniena. Paini ir graudi Aukštadvario bažnyčios istorija.
Pirmoji medinė katalikų bažnyčia pastatyta XVI amžiuje, vaizdingoje
ežerų, kalvų, piliakalnių vietovėje, ant Navo ežero kranto. Suteikus
Aukštadvariui miesto teises ir gausiai į jį priplūdus rusų sentikių, iškilo mūrinė Šv. Dominyko bažnyčia, šalia jos – vienuolynas, puoselėjęs
lenkišką dvasią („Aukštadvaris aplenkėjo ir virto savotiška „lenkiška
sala“ lietuviškose srityse“). Po nepavykusio 1863 metų sukilimo Kristaus Atsimainymo katalikų bažnyčią rusų valdžia pavertė pravoslavų
cerkve, vienuolyną – kareivinėmis, kunigą ištrėmė į Sibirą. Lietuvių
tautinio įsitvirtinimo metais (1919 m.) bažnyčia grąžinta katalikams,
vėliau grąžinti ir vienuolyno pastatai. Dar viena naikinimo banga užgriuvo Aukštadvarį kartu su pokarine sovietų okupacija: vienuolyne
įkurdintas žemės ūkio technikumas, klebonijoje – apylinkės ligoninė,
miestelyje – kolūkio centras.
Adomas Karalius nurodė Aukštadvaryje pastatęs tris altorius.
Kuriuos?
Parapijos klebonas monsinjoras Vytautas Sudavičius yra paremontavęs, sutvarkęs Kristaus Atsinaujinimo bažnyčią ir jos aplinką;
jis mielai įsiveda vidun, pasakoja nelabai aiškią medinio interjero istoriją:
Bažnyčios stilius – istoristinis, turintis neogotikos elementų...
Vidus trijų navų. Visos medinės dalys buvo nudažytos baltai. Didysis
altorius pastatytas 1927 metais... gali būti, kad Adomo Karaliaus...
Virš altoriaus – Čenstakavos Dievo Motinos paveikslo kopija, mat kraštas lenkiškas, prieš ketvirtį amžiaus pusė Aukštadvario gyventojų kalbėjo lenkiškai... Šoninėse navose matote tris, taip
pat drožtinius, istorinių formų altorius, atkeltus iš Šv. Dominyko
bažnyčios; žalvarinis sietynas irgi iš kadaise uždarytos pravoslavų cerkvės. Kairiajame kairiosios navos šone yra Nenuilstančios
Pagalbos Dievo Motinos Marijos statula... Ji šypsosi – ar kur nors
kitur matėte?.. Sienelėje už Šv. Marijos pritvirtinta Širdis; joje surašėme 1939 metais Aukštadvaryje gyvenusių tūkstančio parapijiečių pavardes...
Šiandieniniai parapijiečiai lengviau tilptų į vieną Širdį...
Atspėkite, kiek žmonių gyvena 40-ies sodybų kaime?.. Ne, ne 30.
Ir ne 20. Aštuoni...

MEDINIS PAVELDAS. IEŠKANT ADOMO KARALIAUS PĖDSAKŲ...

Tai, kas likę iš Aukštadvario Šv. Dominyko bažnyčios. 2018 m.
I. Dučinsko nuotrauka

Medinio bažnyčios interjero dalys jau buvo smarkiai pasenusios;
atvykęs į Aukštadvarį kunigas V. Sudavičius rado kinvarpų paėstą vargonų fasadą, aplaužytas altorių dalis, sutrešusias klausyklas –
dabar jos nudažytos baltai, papuoštos drožtais, kai kur su vynuogių
kekėmis, ką mėgo A. Karalius, ornamentais. Seni vargonai pakeisti
naujais, atvežtais iš Vokietijos – garsas galingas, sodrus. Tabernakulis
blizga aukso spalva (nors to Kristui gal ir nereikėtų), šventorius naujai
aptvertas...
Laiko arka – nuo XIX iki XXI amžiaus. O kur Karaliaus darbai –
taip ir nesužinojome.
***
Gerai nužiūrėjo kun. Martynas Sederavičius: ne žagrei buvo sutvertos Adomo rankos. Jo „Meninė bažnytinė įstaiga“ Suvalkuose
klestėjo; gaudavo svarbių užsakymų, turėjo daug darbo ir mokinių.
Įgyti drožybos ir dailės pradmenų kasdien į dirbtuvę susirinkdavo po penkiolika ir daugiau mokinių, gizelių. Kai kurie vėliau tapo
žymiais Lietuvos menininkais. Paminėtinas dzūkas Matas Menčinskas (1892–1942), mokęsis drožybos iš Simne gyvenusio dievdirbio
Mato Kasiulio (tapytojo Vytauto Kasiulio tėvo), paskui – privačioje
Varšuvos dirbtuvėje, Vilkaviškyje ir, kaip rašo dailėtyrininkė Irena
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Kostkevičiūtė, „dirbo pas Adomą Karalių, kvalifikuotą altorių, meniškų baldų meistrą“. Išvažiavęs į užsienį M. Menčinskas studijavo,
dalyvavo parodose, pelnė premijų ir grįžo Lietuvon kaip „talentingas
ir svetur pagarsėjęs skulptorius“. Bet jau džiovos paveiktas. Ir kaip
kitas džiovininkas, Vincas Kudirka, be gailesčio degino save kūrybos
ugnyje. Skaičiuojama, jog iš viso paliko apie porą šimtų skulptūrų.
Daugumos jų nebėra.
A. Karaliaus ir jo mokinio M. Menčinsko savarankiški keliai vėliau susikirto Kalvarijos Kristaus Atsimainymo bažnyčios griūčių ir
atsinaujinimų istorijoje. XIX amžiaus viduryje pastatyta mūrinė Kalvarijos bažnyčia nukentėjo Pirmojo pasaulinio karo metais – prireikė remonto. 1935-ųjų pavasarį klebonu į Kalvariją atkeltas Lietuvos
didžiavyris prelatas Mykolas Krupavičius ėmėsi atnaujinti bažnyčią.
Pakvietė A. Karalių, kuris sąrašan įsirašė: „sukūriau keturis šoninius altorius“. Tačiau „Lietuvos sakralinės dailės kataloge“ visi keturi „neobarokiniai su klasicizmo elementais“ altoriai ir trys procesijų altorėliai priskiriami „nežinomo autoriaus, Lietuvos dirbtuvei“.
M. Menčinskas, kuriam kunigas M. Krupavičius „įsakmiai diktavo
savo sąlygas“, sukūrė šventoriaus vartų skulptūras. Arkos viršūnėn
jis įkėlė dar tebestovinčią monumentalią Kristaus Karaliaus statulą su
karūna ant galvos („Tai dailininko M. Menčinsko lig šiol mažai žinomos ir netyrinėtos sakralinės skulptūros pavyzdys“, – G. M. Martinaitienė). Antrojo pasaulinio karo metu į netoli pasienio esančios Kalvarijos bažnyčią įmesta bomba – daug kas sudaužyta, sienos apgriautos;
suvalkiečių lengvai nepalauši – bažnyčios vidus sutvarkytas (tik
viename suole atminimui palikta skeveldros žymė), sienos išdažytos,
išlygintos (1959 m.). Tačiau net skrupulingas bažnyčios metrikos saugotojas zakristijonas Vytautas, surinkęs lotyniškai, lenkiškai, rusiškai,
lietuviškai rašytų dokumentų krūvą, negali atsakyti, kurie altoriai yra
Karaliaus. Neįrašyta popieriuose, nė kas (M. Menčinskas?) sukūrė
vartų Kristui tapačią, tik su erškėčių vainiku ant galvos ir surištom
rankom, sėdinčio Kristaus skulptūrą, pastatytą šventoriuje.
Ilga bičiulystė susiejo Adomą Karalių su kitu mokiniu, skulptoriumi Antanu Aleksandravičiumi (1885–1970). Pradėjęs mokytis
drožybos A. Karaliaus dirbtuvėje, vėliau A. Aleksandravičius mokėsi
Varšuvos dailės mokykloje, Čikagos dailės institute, Peterburgo dailės
akademijoje, tačiau protarpiais vis pareidavo pas A. Karalių. Sukūrė
apie 600 skulptūrų, portretų, biustų, dažniausiai Lietuvai nusipelniusių
didžių asmenybių – Vinco Kudirkos, Maironio, Basanavičiaus, Vytauto Didžiojo, Kipro Petrausko; vyskupo Antano Baranausko bareljefus
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Kobylino, Gudelių bažnyčiose... „Buvo didis Lietuvos patriotas, visas
jėgas atidavęs savo kraštui ir jo žmonėms“ (fotografijoje savo veidą
šalia Kudirkos biusto yra įdėjęs; ši nuotrauka atspausdinta: V. Kudirkos raštai, t. 2). Keliaudami po Suvalkų gubernijos parapijas, A. Karalius ir A. Aleksandravičius kartu dirbo Studenos, Ščebros (sudegė per
Antrąjį pasaulinį karą), Piotnicos, Leipalingio ir kitose bažnyčiose. Šią
bendrystę dailėtyrininkė R. Stankevičienė laiko dideliu A. Karaliaus
nuopelnu: jis esąs „reikšmingas dėl savo gausių, gero techninio, neretai ir meninio lygio istorizmo stilistikos darbų, taip pat kaip skulptoriaus Antano Aleksandravičiaus meistras ir mokytojas“11.
***
Dvi dešimtys kūrybingiausių A. Karaliaus gyvenimo metų praėjo Suvalkuose. Būtų gal tame mieste praleidęs likusį skirtojo laiko
tarpsnį, jei ne Pirmojo pasaulinio karo pasekmės, perstumdytos valstybių sienos, suteikti sparnai tautinio išsivadavimo siekiams. Dar 1916
metais Lenkija pasiskelbė nepriklausoma nuo Rusijos; Leninui įsakius
Michailo Tuchačevskio armijai užimti Varšuvą, maršalo Juzefo Pilsudskio kariuomenė sutriuškino prie Varšuvos bolševikus. Subrendus
lietuvių laisvės idėjai, Lietuvos Taryba 1918 metais paskelbė Lietuvą
nepriklausoma valstybe su etnografinėmis sienomis. Pagal Lietuvos–
Rusijos 1920 metų liepos mėnesio sutartį Suvalkai liko, kaip ir iki tol
buvę, Lietuvos dalis. Tačiau rugpjūčio mėnesį lenkų kariuomenė savavališkai miestą užėmė. („Seinai vienuolika kartų ėjo iš rankų į rankas.“) Siekiant abipusio sutarimo, rugsėjo pabaigoje Suvalkuose įvyko
lietuvių–lenkų derybos sienų klausimu. Ankstų spalio 7-osios rytą jie
pasirašė sutartį, kuria pripažino, kad Lietuvos sostinė – Vilnius ir visas
etninis Rytų kraštas priklauso Lietuvai.
Ir kas galėjo pagalvoti, kad po dviejų dienų generolo Lucjano
Želigovskio divizija įsibraus į klastos neįtariantį, gynybai nepasirengusį Vilnių! Suvalkų, Augustavo, Seinų žemės, kaip ir Vilnius bei jo
kraštas, jėga buvo prijungti prie Lenkijos.
Atsidūrę kitapus Lietuvos sienų, lietuviai pasijuto esą nedraugiškoje apsuptyje. Palankumo lenkams nerodantieji suimami, net šaudomi. Lietuvos mokslų akademijos „Vrublevskių“ bibliotekoje atrasta
(2018 m.) dokumentų apie Želigovskio antpuolio metu Vilniuje vykdytus pogromus (Mokslo Lietuva, 2018, Nr. 1). Į Romą plaukė lenkų
reikalavimai, kad iš Vilniaus vyskupo pareigų atsistatydintų Jurgis
11

Lietuvos sakralinė dailė, I tomas , VI knyga, p. 340.

Kristaus su erškėčių
vainiku statula
Kalvarijos Kristaus
Atsimainymo
bažnyčios
šventoriuje.
I. Dučinsko nuotr.
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Matulaitis, lenkai „kaltino jį lietuviškų pamokslų sakymu, atsisakymu
pasveikinti generolą Želigowskį. Vyskupui buvo grasinama fiziniu susidorojimu ir net mirtimi...“12.
Lietuviai gyveno Suvalkuose nuo XV amžiaus antrosios pusės.
Bėgant šimtmečiams valdė ir rusai, ir lenkai, tačiau nuo miesto įsikūrimo iki Pirmojo pasaulinio karo „lietuviai buvo nepraradę tautinės savimonės. Lenkinimas ar rusinimas nepaveikė jų prisirišimo prie
gimtosios kalbos ir kultūros. Jie aktyviai įsitraukė į tautinio atgimimo
judėjimą. Suvalkai, kaip ir Seinai ar Marijampolė, tapo Lietuvos atgimimo židiniu“13.
Dokumentais ar prisiminimais negalime patvirtinti, kad Adomas
Karalius būtų priklausęs politiniams, visuomeniniams judėjimams ar
dalyvavęs patriotinių draugijų veikloje. Tik tai, kokius veiksmus jis
darė, atsiliepdamas į ano meto įvykius, liudija, kas slypėjo žmogaus
viduje. Jis (gal ir verčiamas; Seinų kunigų seminarijos lietuviai dėstytojai ir klierikai su policija buvo „palydėti“ ligi Lietuvos sienos) paliko
dirbtuvę, kurioje tiek daug dienų bei naktų, savaičių, mėnesių ir metų
praleido palinkęs prie medžio. Paliko draugus ir mokinius. Tik darbo
įrankius pasiėmė. Ir 1920–1921 metais14 su septynių vaikų šeima (Suvalkuose dar gimė dukterys Jadvyga ir Anelė, sūnus Vytautas) persikraustė į nepriklausomybę atkūrusią Lietuvą.
Apsigyvenęs Marijampolėje, nusipirko namą Aušros g. 35; pirmajame aukšte įkurdino šeimą, mansardoje – iš Suvalkų (Suwałki)
perkeltą dirbtuvę.
Gyvendamas Marijampolėje jau nebe jaunas Adomas Karalius
vis dar vadovavo dirbtuvei: iki pat Sovietų Sąjungos okupacijos (1940
metų birželio vidurio) joje buvo kuriami sakraliniai medžio dirbiniai,
gaminami meniški baldai. Pavyzdžiui, Šeštokuose medinė Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčia buvo pastatyta 1924 metais, įrengta kiek vėliau. Gali būti, jog tuo laiku gyvenantis Marijampolėje Adomas Karalius ir pastatė didįjį altorių bei ciboriją; tą tvirtina
ir skulptorius Petras Aleksandravičius15: „Šeštokų altorius – Adomo
Karaliaus darbas“. Nedidelio Ūdrijos miestelio Švč. Jėzaus Širdies
bažnyčiai A. Karalius, kaip pats mena, sukūrė „du šoninius altorius“.
Dailėtyrininkė Skirmantė Žeimienė irgi teigia: „Ūdrijos bažnyčios
Stanislovas Sajauskas. Marijampolė. Palaimintasis Jurgis Matulaitis, 2013, p. 17.
Gediminas Dzemionas. „Suvalkai nuo įkūrimo iki Pirmojo pasaulinio karo“, Suvalkų lietuviai, 2007, p. 9–49.
14
Tokią datą nurodo A. Karaliaus duktė Anelė Gyvenimo aprašyme.
15
Informaciją užrašė S. Žeimienė.
12
13
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šoninius altorius 1929 m. įrengė Marijampolės Adomo Karaliaus
dirbtuvė“16. O rašydamas apie XX amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje
atstatytą Lukšių Šv. Juozapo bažnyčią, G. Povilionis pastebi neogotikinį vargonų fasadą esant „beveik tokį pat“ kaip Birštono bažnyčioje,
taigi, atsargiai priskirtiną Adomui Karaliui17.
Atidarius Marijampolėje Valstybinę amatų mokyklą (1926), Adomas Karalius, kaip kompetentingas medžio darbų meistras, buvo pakviestas eiti pirmojo praktikos darbų mokytojo pareigas. Drožybos
amato mokytojais vėliau dirbo ir du jo sūnūs. Suvalkijos krašte dar
aptinkama Marijampolės amatų mokyklos dirbtuvėse pagamintų baldų, religinėms apeigoms skirtų daiktų. Giminaičių namuose išlikę du
– dukterų Anelės ir Jadvygos – kraitiniai, tėvo A. Karaliaus dovanoti meniškų baldų komplektai – rokoko stiliaus, manieringai drožinėti,
baltos spalvos.
Adomas Karalius nebuvo turtingas, bet darbštus ir rūpestingas.
Visi jo vaikai užaugo gabūs, gražūs, religingi, linkę į meną ir mokslą.
Jie fatališkai nukentėjo istorinių lūžių metais: trys su šeimomis buvo
ištremti į Sibirą, du apsigyveno JAV.
Jauniausias Karalių sūnus Vytautas (g. 1910 m.), baigęs mokslus
Čekoslovakijoje ir parvykęs į Marijampolę, mokytojavo Amatų mokykloje, dirbo tėvo dirbtuvėje. Išmėginę bendro darbo galimybę statydami altorių Pajevonio bažnyčiai, senas tėvas Adomas Karalius ir jaunas
jo sūnus Vytautas ėmėsi atsakingo darbo Sasnavoje. Parapijiečiams
nusprendus vietoje XVIII amžiaus pradžioje įrengtos medinės aštuonkampės koplyčios pasistatyti turtingam suvalkiečių kraštui pritinkančią aukštą mūrinę bažnyčią, ambicijų ir pasišventimo būta visuotinio:
aplinkinių kaimų ūkininkai rinko ir vežė iš laukų akmenis, kasė molį,
surentė plytinę ir penkerius metus mokėjo kasmetinį mokestį „nuo
margo“. Architektu pakviestas Edmundas Frykas (Marijampolės geležinkelio stoties kūrėjas) pasiūlė gotikos stiliaus projektą. Ir 1938
metais Sasnavos Švč. Mergelės Marijos bažnyčia – „viena gražiausių
vyskupijos bažnyčių“ – buvo pašventinta.
Įspūdingas 60 metrų aukščio bokštas išties lyg „didybės ir galios
simbolis“ žvalgosi po Sūduvos lygumas, matyti už dešimties ir daugiau kilometrų, net kaimuose už Šešupės. Smailumomis viršun kyla ir

16
17

Lietuvos sakralinė dailė, I tomas, p. 40.
Lietuvos sakralinė dailė, I tomas. Lukšiai. Šv. Juozapo bažnyčia. G. Povilionis. Vargonai,
p. 596.
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Sasnavos Švč. Mergelės Marijos bažnyčios
sakykla. I. Dučinsko nuotrauka

grakštūs, kryžgėlėmis drožinėti altorių bokšteliai, ir spalvotais vitražais žėrintys aukšti langai.
„Tačiau labiausiai bažnyčią puošia tamsi medinė sakykla. Jos apačia ir stogelis yra pjaustinėti, išdrožinėti, panašūs į mezginį. Skliauto
viršuje pritvirtintas balandis – Šventosios Dvasios simbolis. <...> Sakykla, suolai ir tvorelės pagaminti Marijampolės Marijonų vienuolyno
mokykloje. Tenai būta nagingų meistrų“, – rašo Birutė Arlauskienė
Sasnavos bažnyčios ir parapijos istorijoje (2002, p. 17).
Bažnyčios klebonas Arvydas Liepa daug nekalbėdamas veda prie
sakyklos...
Štai, kur užkasti senolių lobiai!
Galėtume didžiuotis, lygintis su Europos meistrais, – o net kūrėjų vardų nežinome. Jeigu Adomas Karalius nebūtų savo Darbų
bažnyčiose sąraše paminėjęs, jog Sasnavos bažnyčiai kartu su sūnumi Vytautu pastatė sakyklą, tai ir patikėtume, kad šis meno kūrinys
atsirado Marijampolės amatų mokyklos ar Marijonų vienuolyno stalių
dirbtuvėse. Kita vertus, Karaliai vadovavo medžio drožėjų studijoms,
tad tikėtina, kad nevengė jų rankų pagalbos ir statydami nuostabiąją
sakyklą.
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Sraigtiniai laipteliai, puošni, ornamentuota tribūna ir aukštas,
kryžium į lubas, tarsi į dangų įsmigęs kupolo bokštelis – didinga
viduramžių gotika, Adomo Karaliaus imituota daugelyje bažnyčių.
Spalva, kaip ir viso vidaus ansamblio (išskyrus šviesius vėlesniuosius
darinius), – tamsi, tauri ąžuolo spalva (būdinga A. Karaliaus įrengtoms bažnyčioms). Šešiakampės sakyklos sienelėse įkomponuoti iš
balto liepos kamieno išdrožti keturių evangelistų – Mato, Morkaus,
Luko ir Jono – bareljefai... Kas dabar atskirs vieno meistro darbą nuo
kito! Žvelgdami į nutolusią praeitį, neturėdami nei darbus liudijančių
dokumentų, nei kūrėjų įrėžtų parašų, galime patvirtinti tik tai, jog Sasnavos bažnyčios sakykla – paskutinis Adomo Karaliaus ir paskutinis
jo sūnaus Vytauto bažnytinės dailės kūrinys. Netrukus tėvą nutildė
ateistinė rusų invazija, sūnus emigravo iš tėvynės. Ir nė vienas nebesužinojo, kad jų sukurta Sasnavos bažnyčios sakykla pripažinta valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

SOFIJA JŪRATĖ VYLIŪTĖ (g. 1931 m. Kaune) – muzikologė, Lietuvos kompozitorių sąjungos narė. Mokėsi Vilniaus muzikos mokykloje, baigė Lietuvos
valstybinę konservatoriją (dabar Muzikos ir teatro akademija), dirbo Lietuvos
radijo ir televizijos muzikos redakcijose. Parengė per 400 radijo ir televizijos
laidų, paskelbė straipsnių mokslo veikaluose, žurnaluose, periodikoje. Skaitė pranešimus Baltijos muzikologų konferencijoje, tarptautinėse muzikologų
konferencijose (Bonoje, Leipcige). Išleido keturiolika knygų. Nuo 1990 metų:
monografijos apie egzodo dainininkus (Vladą Baltrušaitį, Slavą Žiemelytę), lagerių artistą Balį Radžių, įžymią Lietuvos operos solistę Ireną Jasiūnaitę (Carmen dienoraščiai), taip pat dokumentinės prozos veikalai (Kapitono Igno byla,
Brolis Vincentas), studija apie lietuvių muzikinį judėjimą pokario Vokietijoje
(Lietuvių muzikai Vokietijoje 1944–1949), istorinė apybraiža Čikagos lietuvių
opera, monografija Gyvenimas – simfonija. Kompozitoriaus Justino Bašinsko gyvenimas ir kūryba, istorinė dokumentinė apybraiža Lietuviai ir muzika
Sibire (I dalis). Jūratės Vyliūtės darbai įvertinti trimis Lietuvos kompozitorių
sąjungos premijomis, Čikagos „Lietuvių balso“ premija, ji apdovanota Lietuvos
didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino kryžiumi (2013) bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premija (2016).
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UŽRAŠYTI ŠVIESOS
Stiklo negatyvai
2020 m. gegužės vidury, renovuojant Punsko „Senąją kleboniją“,
jos palėpėje buvo aptikta stačiakampė dėžutė su 13 fotografinių stiklo
plokštelių (negatyvų). Šie negatyvai nėra kuo nors labai unikalūs, nes
panašių Lenkijoje ir Lietuvoje yra išlikę nemažai. Mums šis kuklus negatyvų rinkinys vis dėlto yra svarbus dokumentiniu, socialiniu, etnografiniu, o gal ir meniniu požiūriu.
Pažvelkime įdėmiau į radinį. Stiklo plokštelės rastos originalioje
gamintojo pakuotėje. Tai – kartoninė dėžutė, kurios matmenys – 11
ir 16 cm. Ant dėžutės priklijuota etiketė, kurioje užrašyta: „Fabryka
płyt i papierów fotograficznych ALFA. U.R. ORTO-ANTIHALO. Em.
3316. 200 Sch. 10×15.“ (Fotografinių plokštelių ir popieriaus gamykla ALFA <…>).
Ką žinome apie stiklo plokštelių (negatyvų) gamintoją? „Alfa“ –
tai tarpukariu Lenkijoje veikusi šviesai jautrių medžiagų – fotografinių
plokštelių – įmonė. Ją 1926 metais įkūrė Marianas Dziatkiewicz‘ius
iš Bydgoščiaus. 1930 metų pradžioje „Alfa“ prilygo tokioms legendinėms įmonėms kaip „Kodak“ ar „Agfa“. Jos gaminių kokybę aukštai vertino įvairių šalių fotografai mėgėjai ir profesionalai. „Alfa“ per
metus pagamindavo apie milijoną kvadratinių metrų fotopopieriaus
ir 30 000 kvadratinių metrų fotografinių plokštelių bei filmų. Antrojo
pasaulio karo metu ji veikė pavadinimu „Opta“. 1949 m. įmonė buvo
nacionalizuota ir pavadinta „Film Polski“. Nuo šeštojo dešimtmečio
vidurio ji prijungta prie fotografinių plokštelių, popieriaus ir chemikalų įmonės „Foton“.
Apie anų laikų fotografijoje naudotas medžiagas ir fotografavimą galima perskaityti „Alfos“ laikraštėlyje „Fotografijos naujovės“.

UŽRAŠYTI ŠVIESOS

Dėžutė su stiklo plokštelėmis

Jo 1931 metų antrame numeryje spausdinama reklama, kuri suteikia
mums žinių apie to laiko negatyvus.
Fotografinės plokštės „Alfa“
Nuotraukoms lauko sąlygomis:
„EXTRA-RAPID“, „ORTOCHROMATYCZNE“, „ORTO-ANTIHALO“.
Nuotraukoms sporto veiksmams užfiksuoti:
„ULTRA-RAPID“, „ULTRA-ORT“.
Nuotraukoms vidaus erdvės sąlygomis:
„ULTRA-ORTO-ANTIHALO“.
Nuotraukoms portretams (lauko sąlygomis):
„PORTRETOWE“, „OMEGA“.
Iš reklamos matome, kad Punsko negatyvai (taip juos šiame
straipsnyje vadinsime) buvo sudėti į originalią dėžutę. Jie aukštos kokybės, didelio jautrumo, todėl skirti nuotraukoms daryti sunkesnėmis
apšvietimo sąlygomis.
Pirmi Lenkijoje negatyvai pagaminti apie 1887 m. Po Pirmojo pasaulinio karo negatyvams naudotos 9 x 12 cm ir 10 x 15 cm formato
stiklo plokštelės. Jos buvo palyginti mažo jautrumo (apie 10 DIN), tad
jas reikėjo ilgai eksponuoti dienos šviesoje.
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1926 m. negatyvus pramoniniu būdu pradėjo gaminti įmonė
„Alfa“. Ji šiam tikslui naudojo stiklą, o kiek vėliau – membranas. Nors
pastarosios buvo patogesnės naudoti, bet turėjo daug ydų: buvo mažiau jautrios šviesai, nestabilios, lengvai užsidegdavo. Maždaug po
1930 metų membranos išpopuliarėjo, nes pavyko jas padaryti jautresnes ir patvaresnes. Ilgainiui jos išstūmė stiklo plokšteles, kurias po
Antrojo pasaulinio karo nustota naudoti.
Turint omeny šiuos faktus, galima daryti prielaidą, kad Punsko
negatyvai yra iš maždaug 1930–1936 metų. Jie gali būti keletą metų
naujesni arba senesni.
Pažvelkime į keletą šių negatyvų nuotraukų.
Pirma nuotrauka fotografuota per Devintines prie Punsko „Senosios klebonijos“. Matosi skiedromis dengtas stogas ir medinės namo
sienos. Fone – Devintinių altorius. Altoriaus viršuje – Švč. Mergelės
Marijos paveikslas (pereksponuotas), žemiau – Švč. Mergelės Marijos
statula, dar žemiau – nukryžiuotasis Jėzus. Altorius iš kairės ir dešinės
apkaišytas jaunais berželiais. Nuotraukos centre – moterų grupė. Jų
yra (jei neklystu) 75. Tai skirtingo amžiaus (nuo maždaug 16 iki 50
metų) moterys. 30 iš jų dėvi vienodomis ilgomis baltomis suknelėmis,
30 vilki juodus kostiumus. 15 moterų skirtingai apsirengusios. Pirmoje
eilėje moterys sėdi ant kilimo, patiesto ant grindinio.
Alicijos Krakauskienės ir kitų pastangomis pavyko atpažinti daugelį nuotraukoje esančių moterų. Jas atpažinti padėjo: Jūratė Kardauskienė, Marytė Vaičiulienė, Veronika Valenskienė.
I eilė: sėdi iš kairės: 1. Teklė Kalkauskaitė, 2. Natalija Briliūtė,
3. Ona Vaičiulytė-Krakauskienė, 4. Marė Bansevičiūtė-Vaznelienė,
5. Albina Vitkauskaitė-Muliarčikienė, 6 – neatpažinta, 7. Vyšniauskaitė-Keršulienė, 8, 9, 10 – neatpažintos, 11. Aldona Lukaševičiūtė;
II eilė: 1. Marė Krakauskaitė, 2, 3, 4 – neatpažintos, 5. Ona Staskevičiūtė-Bacvinskienė, 6 – neatpažinta, 7. Mikasė Valinčiūtė-Kuculienė, 8. Anelė Degutytė-Kadišienė, 9. Genė Kalkauskaitė-Gibienė, 10
– neatpažinta, 11. Julija Serafinaitė, 12 – neatpažinta;
III eilė: 1. Teklė Pauliukonytė-Kalvinskienė, 2. Magdalena Šliaužytė-Burauskienė, 3. Zdanytė-Nevulienė, 4 – neatpažinta, 5. Ona
Burauskaitė-Vaičiulienė, 6. Julija Zimnickaitė-Pečiulienė, 7. Katrė
Bacvinskaitė, 8. Teklė Degutytė-Valinčienė, 9. Albina SavickaitėVansevičienė, 10. Leokadija Jankauskaitė-Lideikienė, 11. Supronaitė?,
12, 13 – neatpažintos;
IV eilė: 1 – neatpažinta, 2. Julija Makauskaitė-Kalesinskienė,
3. Anelė Ramanauskaitė-Okušienė, 4. Anelė Pečiulytė-Kalinauskienė,
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5. Stefanija Vaznelytė, 6 – neatpažinta, 7. Anelė Birgelytė-Grabauskienė, 8. Mikasė Čėplaitė-Ragelienė, 9. Marijona Čėplaitė-Kadziauskienė, 10. Anelė Pajaujytė-Maksimavičienė, 11. Magdalena Judickaitė-Degutienė, 12. Genė Kuosaitė-Kmieliauskienė, 13 – neatpažinta,
14. Veronika Staskevičiūtė, 15 – neatpažinta, 16. Marijona UzdilaitėKraužlienė, 17. Marijona Budzeikaitė-Cirušienė;
V eilė: 1. Julija Černelytė-Rėkuvienė, 2. Ona Bajoraitytė-Zimnickienė, 3, 4, 5 – neatpažintos, 6. Petronėlė Savickaitė-Valinčienė,
7. Marijona Linkaitė-Paznėkienė, 8. Stasė Zimnickaitė-Nevulienė,
9, 10, 11, 12 – neatpažintos, 13. Ona Valenskaitė-Valinčienė, 14. Anelė Šliaužytė-Pečiulienė, 15, 16 – neatpažintos, 17. Anelė Kmieliauskaitė-Sendienė, 18 – neatpažinta, 19. Genė Briliūtė-Tendzigolskienė,
20. Anelė Gaidzinskaitė-Jonuškienė, 21. Angelė Lipskaitė-Šliaužienė.

Antra Punsko negatyvų nuotrauka
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Antra nuotrauka daryta tuo pačiu metu ir toje pačioje vietoje kaip
ir pirma. Fotografijos fone matome priebučio bei namo skiedrinį stogą ir Devintinių altorių. Švč. Mergelės Marijos paveikslas čia gerai
matomas. Šalia Švč. Mergelės Marijos statulos, iš kairės ir dešinės jos
pusių, tarp gėlių, stovi keturios grabnyčios žvakės. Žemiausią vietą
užima nukryžiuotasis Jėzus. Ši nuotrauka liudija apie didelį to laiko
mūsų žmonių Marijos kultą.
Atrodo, kad fotografas ne per geriausiai šią nuotrauką sufokusavo. Ryškiausias nuotraukos taškas – Švč. Mergelės Marijos statula.
Žmonės mažiau ryškūs. Prie Devintinių altoriaus fotografavosi turbūt
viena Punsko parapijos šeima – seneliai, jų vaikai bei anūkai.
Pageltusios nuotraukos pasakoja
Pageltusios nuotraukos daug gali mums papasakoti apie praeitį,
apie ano laikotarpio madas, žmonių papročius ir praėjusių laikų dvasią. Internetinio žinių portalo punskas.pl archyvuose yra straipsnių
ciklas „Laikas gyvena nuotraukose“: Laikas gyvena nuotraukose (1).
Radzevičių šeima, Laikas gyvena nuotraukose (2 d.), Laikas gyvena nuotraukose (3 d.). Miltakių giminė, Laikas gyvena nuotraukose
(4 d.). Lumbių saviveiklininkai.
2017 m. kovo 10 d., Alicijos Krakauskienės iniciatyva ir pastangomis, Punsko licėjaus patalpose buvo atidaryta senų nuotraukų
paroda „Punsko ir Seinų krašto apranga XIX a. pabaigoje ir XX a. pirmojoje pusėje“. Ji veikė keletą mėnesių ir susilaukė didelio šio krašto
žmonių susidomėjimo.
Pažvelkime į kelias senas mūsų krašto žmonių nuotraukas.

Ona Talaišytė-Petrukevičienė

Onos Talaišytės-Petrukevičienės iš Šlynakiemio portretas.
Seniausia žinoma mūsų krašte nuotrauka, daryta maždaug 1870 m.
Ona gimė 1847 m., mirė 1929 m., palaidota Punsko kapinėse. Nuotrau-
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kos savininkė Alicija Čėplienė iš Punsko. Portretas galėjo būti padarytas Kaune arba kitame mieste.
Punsko jaunimas. Nuotrauka iš paskutinio XIX a. dešimtmečio.
Joje jaunimas nufotografuotas su Punsko bažnyčios tarybos pirmininku Juozu Tumeliu. Tarp jaunimo galima atpažinti O. Briliūtę-Leonavičienę, E. Baliūnaitę, dvi seseris Miltakytes (šviesiai apsirengusios).
Fotografuota prie Punsko bažnyčios sienos.

Punsko jaunimas

Rožės Kliukinskaitės-Jankauskienės iš Žvikelių portretas. Fotografuota apie 1910 m. Rožė gimė apie
1894 m., mirė apie 1922 m., palaidota
Smalėnų kapinėse. Nuotraukos savininkė Anelė Milončienė iš Navinykų.
Rožė Kliukinskaitė-Jankauskienė

Radzevičių šeima iš Pristavonių. Fotografuota po Pirmojo pasaulinio karo, apie 1920 metus. Iš kairės: Adomas Radzevičius, Katrė
Radzevičienė, Agota Radzevičiūtė-Dzemionienė. Nuotrauka daryta
Kauno fotoateljė, Agotai Radzevičiūtei besiruošiant vykti į Ameriką
pas netikrą seserį (Oną Pajaujytę). Dėl neaiškių priežasčių Agotos kelionė neįvyko. Punske vietinių fotografų tais laikais, atrodo, dar nebuvo. Fotografija yra Sigito Birgelio nuosavybė.
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Radzevičių šeima iš Pristavonių

Lumbių kaimo seniūno Juozo Ignatavičiaus šeima. Nuotrauka
daryta apie 1922 m. Sėdi iš kairės: Juozas Ignatavičius, Juozo Ignatavičiaus žmona Elena Kasperavičiūtė, Juozo Ignatavičiaus mama. Stovi
Juozo Ignatavičiaus seserys.
J. Ignatavičius ėjo Lumbių kaimo seniūno pareigas. Buvo didelis lietuvių patriotas ir visuomenininkas. Po Pirmojo pasaulinio karo
(1922 m.) Lumbiuose bandė įkurti privačią lietuvišką mokyklą.
Antano Šarkos portretas. Fotografuota 1930-05-22. A. Šarka –
Lietuvių šv. Kazimiero draugijos Lumbių skyriaus pirmininkas. Gyveno ir veikė Lumbiuose. Buvo Krasnapolio valsčiaus ir Suvalkų teismo
tarėjas.
Teatralai. Nuotrauka daryta apie 1933 m. Joje Lietuvių šv. Kazimiero draugijos Lumbių skyriaus mėgėjų teatro, vadovaujamo Antano
Šarkos, teatralai. Pirmoje eilėje iš kairės sėdi: Juozas Šuliauskas (vietinių vadintas Šuleka), Ona Šarkienė, Marė Šuliauskaitė (Šulekaitė)-
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Juozo Ignatavičiaus šeima

Antanas Šarka
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Teatralai

Šimčikienė, Kazys Dudinskas, Antanas Šarka (vadovas), Antanas
Šuliauskas (Šuleka). Antroje eilėje iš kairės: Pranas Bykauskas (iš
Beržinių), Bronius Murauskas, Stasys Pinkevičius, Jonas Sidaris, Ona
Dambrauskaitė-Leončikienė. Trečioje eilėje iš kairės: Juozas Bukauskas, Ignotas Dambrauskas, Kazys Kaleinykas, Vladas Šarka (Antano
Šarkos brolis).
Štai kelios nuotraukos iš Punsko negatyvų.
Trečia nuotrauka. Motina su dukra. Fotografuota lapuočių fone,
„Senosios klebonijos“ ansamblyje. Moteriai apie 35–40 metų. Plaukai tamsūs, garbanoti, surišti į kuodą. Ant kaklo karoliukai. Moteris
apsirengusi kukliai, bet, sakyčiau, skoningai, dėvi tamsią palaidinę
su balta nerta apykakle ir sijoną. Jos dukra (?) maždaug 10–12 metų
amžiaus. Plaukai ilgi, supinti į kasas. Mergaitė vilki tamsią suknelę su
balta apykakle, avi baltas pėdkelnes ir juodus batukus.
Ketvirta nuotrauka. Trys moterys. Fotografuota Punsko bažnyčios šventoriuje, ties „Senąja klebonija“, nors nuotraukoje jos nesimato. Visos trys moterys apsirengusios iškiliai ir skoningai. Sunku ką
nors spręsti apie šių moterų giminystės ryšius. Gal tai draugės. Joms
maždaug 30–40 metų. Visos trys moterys turi panašaus dydžio ir išvaizdos rankinukus. Stovinčios moterys apsirengusios beveik vienodai. Jos dėvi juodus švarkelius ir sijonus. Sėdinti moteris apsirengusi
kitaip. Ji vilki baltus marškinius, juodą kaklaraištį ir juodą sijoną. Ji,
man rodos, jauniausia.
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Trečia Punsko negatyvų nuotrauka

Penkta nuotrauka. Dvi moterys žiemą. Fotografuota kitu metų
laiku ir kitoje vietoje nei anos dvi nuotraukos. Fotografija įdomi ir dokumentiniu, ir meniniu požiūriu. Fotografas įdomiai fone išeksponavo nupjauto medžio kamieną. Už kamieno vaizdas darosi neryškus.
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Ketvirta Punsko negatyvų nuotrauka

Pirmajame plane stovi dvi moterys. Jos dėvi juodus žieminius paltus,
baltas kepuraites (beretes). Rankose laiko skirtingo dydžio ir išvaizdos
rankinukus. Ties jų kojomis boluoja sniegas. Šios moterys, sakyčiau,
draugės. Joms maždaug 35–40 metų.
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Penkta Punsko negatyvų nuotrauka
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Fotografijos ištakos
Punsko negatyvai skatina mus pamąstyti apie senų laikų fotografus ir fotografavimą, nukelia mūsų mintis į fotografijos ištakų laikus.
Graikiškai žodis fotografija reiškia: phōs „šviesa“, graphō „rašau“.
Sujungus šiuos žodžius į vieną išeina: „rašyti (piešti) šviesa“. Ne vienam gali būti keista, kodėl fotografija atsirado tik XIX amžiuje, nors
šie procesai buvo žinomi žmonijai jau 350 metų prieš Kristų.
Pirma sėkminga nuotrauka padaryta 1827 metais. Jos autorius –
prancūzas N. Njepsas. Nuotraukoje užfiksuoti Prancūzijos miestelio
pastatai. Beje, nuotraukos kokybė labai prasta. Ją išlaikyti reikėjo net
8 valandas.

Pirma sėkminga nuotrauka

Pirmas fotografijos terminą pavartojo J. Herschel‘is. 1839 metų
kovo 14 dieną Karališkajai akademijai jis pristatė veikalą „Užrašai apie
fotografijos meną, arba cheminių šviesos spindulių pritaikymas vaizdo
atvaizdavimui“. Veikale, be fotografijos termino, buvo pavartotos ir
tokios sąvokos, kaip negatyvas, pozityvas bei momentinė nuotrauka.
Prancūzas Luji Dageras, sekdamas J. Herschel‘io pėdomis, pastebėjo, kad panardinant eksponuotą medžiagą į druską vaizdas išlieka.
Vieną 1839 metų dieną prancūzas Luji Dageras, vienas iš fotografijos
pradininkų, eksperimentavo su fotografija. Jis pro savo kambario lan-
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gą bandė nufotografuoti bulvarą. Tądien vienas paryžietis, eidamas
judriu Paryžiaus bulvaru, stabtelėjo, kad valytojas nuvalytų jam batus. Taip praeivis ir valytojas pateko į fotografijos istoriją kaip pirmieji
nuotraukoje užfiksuoti žmonės. Nuotrauka buvo daroma apie 10–12
minučių. Į kadrą nepateko žmonės, kurie eksponuojant nuotrauką judėjo. Dėl to, kad reikėjo ilgai išlaikyti, seni Paryžiaus gatvių vaizdai
yra be žmonių. Luji Dagero atrastas procesas buvo pavadintas dagerotipija, o jo metu gauti vaizdai – dagerotipais. Dagerotipija buvo praktikuojama maždaug 15 metų. (Šiais laikais dagerotipija tarp fotografijos
entuziastų vėl pasidarė madinga.)
1839 metų sausio 31 dieną anglas W. H. F. Talbot‘as pademonstravo negatyvinį–pozityvinį nuotraukų darymo procesą. Nuo to laiko
nuotraukas buvo galima tiražuoti. Šis procesas buvo pavadintas kalotipija.
1851 metais žengtas naujas žingsnis fotografijos istorijoje. Anglų
skulptorius F. S. Arčeris negatyvams pradėjo naudoti stiklą su kolodijaus emulsija. Nuotraukos buvo spausdinamos ant albuminio popieriaus. Šis procesas pavadintas šlapio kolodijaus vardu.
1871 metais anglų gydytojas R. L. Medoksas ant stiklo plokštelės
panaudojo želatinos bei sidabro bromido emulsiją. Šis išradimas sudarė sąlygas nuotraukų medžiagas gaminti pramoniniu būdu. Tai buvo
milžiniškas žingsnis fotografijos raidai.
Fotografija pasiekė Lietuvą tuoj po to, kai buvo išrasta. 1839 metų
vasarą buvo padarytos Verkių rūmų nuotraukos. Po kelerių metų į Vilnių uždarbiauti atvyko pirmieji dagerotipistai. Pirmoji Vilniuje ateljė atidaryta 1845 metais. 1863 metais Vilniuje veikė septynios ateljė,
Kaune – trys, po dvi – Šiauliuose ir Telšiuose, viena – Panevėžyje.
Dauguma ano laiko fotografų buvo atvykėliai iš Prūsijos arba ten fotografavimo meno besimokę žmonės. Pirmieji fotografai fiksuodavo
savo aplinką ir artimuosius, vėliau pradėjo kurti ir meninius vaizdus.

Luji Dagero nuotrauka

UŽRAŠYTI ŠVIESOS

Įdomios dokumentiniu požiūriu yra Aleksandro Choisselio Gouffier‘io
bei Stanislovo Kazimiero Kossakovskio nuotraukos, kuriose užfiksuoti
XIX a. pabaigos dvaro gyvenimo momentai. Dvidešimtojo amžiaus
pradžioje net Lietuvos provincijoje žmogus su fotoaparatu nieko nebestebindavo. Buvo atidaromos naujos fotoaparatų bei fotografijos
reikmenų parduotuvės ir fotolaboratorijos.
Fotografijos raidai Lietuvoje reikšminga buvo tai, kad Vilniaus
universiteto Dailės fakultete įkurta Meninės fotografijos katedra ir
1928 m. įsteigtas Vilniaus fotoklubas. 1936 metais Lietuvos matininkų ir kultūrtechnikų sąjungoje pradėjo veikti fotografijos sekcija, kuri
organizavo parodas, fotografijų konkursus. 1937 metais Lietuvos fotografai pasaulinėje Paryžiaus technikos ir meno parodoje parodė per
100 nuotraukų, vaizduojančių Lietuvos gamtą ir pastatus.
Iš Punsko negatyvų viena įdomiausių yra parapijos šeimos nuotrauka (šešta Punsko negatyvų nuotrauka).
Fotografuota prie Punsko „Senosios klebonijos“ priebučio. Nuotraukoje 9 žmonės. Centre sėdi vyras ir žmona. Jis dėvi tamsų švarką,
baltus marškinius ir kaklaraištį. Ji – dryžuotą palaidinę, pilką sijoną
bei kojines. Ant rankų laiko maždaug pusės metų vaiką. Iš kairės pusės stovi trumpai apkirptas maždaug 4–5 metų švarku dėvintis berniukas. Į dešinę už jo – 6–8 metukų mergaitė, vilkinti šviesia suknele.
Dešinėje nuotraukos pusėje klūpo švarkuotas maždaug 10 metų ber-

Šešta Punsko negatyvų nuotrauka
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niukas, turbūt vyriausias tėvų sūnus. Arčiausiai priebučio stovi šiek
tiek prasčiau apsirengusios, turbūt, tetos.
Septinta fotografija – tai vienas iš nelabai vykusių mūsų fotografo negatyvų. Jis nelygiai eksponuotas, ne per geriausiai sufokusuotas.
Gal jį labiau nei kitus negatyvus paveikė laiko erozija. Nežinia, kur ir
kada fotografuota ir kas yra nuotraukoje. Pirmoje ir antroje eilėje sėdi
vienodai siuvinėtais marškiniais apsirengusios moterys. Trečioje eilėje (centre) stovi kunigas. Fotografijos kairėje matosi užrašas, turbūt,
lenkų kalba.

Septinta Punsko negatyvų nuotrauka

Ne tik apie senus negatyvus
Punske surasti negatyvai buvo padaryti ant stiklo. Stiklas plačiai
naudotas fotografijoje iki Antrojo pasaulinio karo. Mūsų laikais fotografijos muziejai turi nemažai tokių eksponatų. Stiklas, kaip fotografijos pagrindas, turi daug gerų savybių. Jis skaidrus, kietas, išlaiko
matmenis stabilius. Tačiau jis nuo smūgių gali sudužti. Dėl drėgmės
arba staigių temperatūros pokyčių jo savybės blogėja, o paviršius
tampa balzganas.
Šiek tiek vėliau išpopuliarėjo plastikiniai negatyvai. Plastikai yra
naudojami negatyvams, garsajuostėms ir vaizdajuostėms gaminti. Seniau plastiko medžiaga buvo nitroceliuliozė. Ji dėl aukštos temperatū-
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ros ar didelės drėgmės greitai sensta, išsiskiria pavojingos azoto dujos,
kurios greitina medžiagos skilimą. Iš nitrato pagamintos juostelės gali
sutrupėti iki dulkių. Medžiagos, į kurios sudėtį įeina nitratas, gali pačios užsidegti, o ugniai įsiliepsnojus jų užgesinti neįmanoma. Nitratas
yra ir sprogstamoji medžiaga. Tai didelė problema iš nitroceliuliozės
pagamintų fotojuostų saugotojams.
Nuo 1940 metų pradėtos gaminti saugios juostelės, kurių viena iš
sudedamųjų dalių buvo celiuliozės acetatas. Ši medžiaga išskiria acto
rūgštį, kuri skatina irimą. Tokios juostelės traukiasi, emulsijos sluoksnis atsiskiria nuo pagrindo. Vėliau fotojuostos buvo gaminamos iš poliesterių. Tai stabiliausia ir saugiausia medžiaga iš visų plastikų. Šiais
laikais juostas išstūmė skaitmeninė fotografija.
Fotografijai svarbus buvo (ir yra) fotopopierius. Jis yra pozityvinių atvaizdų pagrindas. Fotopopierius pradėtas naudoti fotografijoje
nuo 1840 metų, t. y. nuo fotografijos atsiradimo. Popierius gaminamas
iš celiuliozės plaušų, kurie dėl ore esančio deguonies gali oksiduotis.
Oksidacijos proceso metu jis sensta. Šiuolaikinių nuotraukų popierius
iš abiejų pusių padengtas „resin-coated“ sluoksniu, kuris jį saugo nuo
senėjimo.
Senos nuotraukos yra nedidelio formato, iš to matyti, kad popierius nebuvo pigus. Stiklo plokštelių (negatyvų) gamintojo „Alfa“
laikraštyje „Fotografijos naujovės“ (1931 m.) spausdinama reklama,
kurioje pristatomos šios įmonės fotopopieriaus rūšys.
„Alfagaz“ – popierius, skirtas minkštiems negatyvams. Jis mažo
jautrumo, tinkamas naudoti elektros lemputės šviesoje arba dienos
šviesoje, kur nors atokiau nuo lango.
„Alfaport“ – vidutinio jautrumo popierius profesionaliai portretinei arba meninei fotografijai.
„Alfabrom“ – labai jautrus popierius, skirtas padidintoms fotografijoms. Jis galėjo būti baltas, matinis, kartoninis, puskartoninis arba
plonas.
Kokį popierių bei fotoaparatą galėjo naudoti Punske surastų negatyvų autorius?
Kad ir kaip būtų keista, mūsų laikais žinomas fotoaparatas išsivystė iš „camera obscura“ pirmtako, žinomo jau Antikoje, t. y. keletą
tūkstantmečių anksčiau, nei išrasta fotografija. Jį Aristotelis aprašė
stebėdamas Saulės užtemimą. Leonardas da Vinčis apie 1500 metus
„camera obscura“ naudojo objektams projektuoti į popierių arba drobę. 1839 m., kaip minėjau, pirmąją išsilaikiusią „heliografiją“ fotoaparatu padarė N. Njepsas. 1880 m. buvo pagamintas pirmasis 2 objekty-
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vų fotoaparatas, kuriame atvaizdas buvo gaunamas plokštelėje. Nuo
1888 m. JAV pradėti gaminti „Kodak“ fotoaparatai, kuriuose buvo
naudojamos ritininės fotografinės juostos.
Fotoaparatai tada turėjo kelias pagrindines dalis, kokias turi ir
dabar: šviesos nepraleidžiantį korpusą, objektyvą, šviesai jautrią medžiagą ir užraktą. Mūsų fotografas turėjo plokštelinį fotoaparatą, kuriame buvo naudojamos stiklo plokštelės (didelio formato negatyvams
gauti).
Pažvelkime į dvi jo nuotraukas (aštuntą ir devintą).
Mūsų negatyvų autorius vienoje stiklo plokštelėje užfiksavo 6
portretines nuotraukas. Ant dviejų negatyvų padarė 12 žmonių portretų. Jie, man rodos, galėjo būti skirti šių žmonių asmens dokumentams.

Aštunta ir devinta Punsko negatyvų nuotraukos

UŽRAŠYTI ŠVIESOS

Kitokia yra keturių panelių nuotrauka (dešimta Punsko negatyvų
nuotrauka).
Iš merginų amžiaus ir jų aprangos galima spręsti, kad tai atostogų į savo kraštą sugrįžusios gimnazistės. Punske tuomet veikė tik
keturmetė arba septynmetė mokykla. Artimiausia vidurinė mokykla
– Seinų „Žiburio“ gimnazija – buvo Lazdijuose. Pažvelkime atidžiau
į mūsų paneles. Dviejų merginų plaukai supinti į kasą, dviejų kitų –

Dešimta Punsko negatyvų nuotrauka

Vienuolikta Punsko negatyvų nuotrauka
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surišti į kuodą. Nesunku pastebėti, kad fotografuota didelio šviesaus
audeklo fone (lyg fotoateljė). Iš to galima spręsti, kad Punsko negatyvų autoriui fotografavimas buvo pajamų šaltinis. Nuotrauka mūsų
fotografui nelabai pavyko. Dešinė jos pusė dėl kažkokios priežasties
liko pereksponuota.
Aptarkime dar vieną nuotrauką (vienuoliktą Punsko negatyvų
nuotrauką).
Joje dvi vidutinio amžiaus (maždaug 40 metų) moterys. Jos galėjo
būti draugės arba pažįstamos. Moterys sėdi ant didelės iš lazdyno plėšų arba karklų vytelių nupintos kėdės. Moterys dėvi tamsius drabužius
ir baltas apykakles. Fotografui pavyko nepriekaištingai sufokusuoti
nuotrauką. Fonas už moterų neryškus. Atrodo, kad mūsų fotografas
neblogai išmanė savo amatą.
Kaip fotografuoti? Patarimai prieš 90 metų
Mūsų dienomis padaroma tūkstančiai milijardų nuotraukų. Apskaičiuota, kad per dvi minutes padaroma daugiau nuotraukų nei per
visą XIX amžių! Į „Facebooką“ kasdien jų įkeliama per 350 mln. Dauguma jų – asmenukės. 20–30 metų jaunimas asmenukėms per savaitę
skiria po valandą. Jie per visą savo gyvenimą padarys tokio tipo nuotraukų bent po 25 tūkst.
Nežinia, kas buvo Punsko negatyvų autorius. Anais laikais fotografija užsiiminėjančių žmonių, ypač provincijose, buvo nedaug. Tai
galėjo būti mokytojas, valstybės tarnautojas ar kokios nors kitos profesijos žmogus. Žinome, kad jis naudojo „Alfa“ stiklo plokšteles ir,
be abejo, skaitė „Alfos“ laikraštį „Fotografijos naujienos“, kuris buvo
nemokamai platinamas kartu su šios firmos nuotraukų medžiagomis.
Jo 1931 m. antrame numeryje pateikiama daug vertingų patarimų fotografams:
•

Jei naudoji vienos rūšies stiklo plokšteles, vykdamas į fotosesiją, neimk kitų, geresnių. Fotografavimo rezultatai gali
būti kitokie, nei galėjai tikėtis. Pavyzdžiui, jei naudoji „Alfa
Orto-Antihalo“ plokšteles, į išvyką neimk labai gerų „AlfaOrto-Antihalo Ultra-Rapid“ stiklų. Jie, dėl nepaprastai didelio jautrumo, nors ir labai sutrumpintum ekspozicijos laiką,
padarys tau nemalonią staigmeną. Negatyvai bus pilki, t. y.
peršviesti. Kita vertus, patartina turėti „Alfa-Orto-Antihalo Ultra-Rapid“ stiklo plokštelių, tuomet galėsi fotografuoti

UŽRAŠYTI ŠVIESOS

•
•

•

esant blogam apšvietimui. (Čia norisi pridurti, kad mūsų negatyvų autorius būtent šias plokšteles naudojo.)
Jei vyksti vienai dienai, verta pasiimti 12 stiklo plokštelių, jei
savaitei arba dviem – 4 arba 6 kiekvienos dienos išvykai.
Neverta fotografuoti objektų, kurie yra atvirukuose, t. y. bažnyčių, rotušių, katedrų, miesto arba gatvių panoramų. Nebent tai būtų meninė nuotrauka.
Nefotografuokite pažįstamų ir giminių skirtingų objektų
fone. Iš išvykos užteks 2–3 tokių nuotraukų.

Dvylikta Punsko negatyvų nuotrauka
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***
Senose nuotraukose žmonės nesišypsojo. Nesunku tai paaiškinti.
Žmonėms, pozuojantiems nuotraukai, tekdavo ilgokai išsėdėti vienoje
pozoje, kol nuotrauka buvo padaryta. Fotografas prašydavo žmonių,
kad nejudėtų. Fotografuojamiems žmonėms tai buvo iškili gyvenimo
akimirka. Jie suvokė, kad įamžina save visiems laikams. Natūralu, kad
tokiomis aplinkybėmis šypsotis nelabai buvo kaip.

Trylikta Punsko negatyvų nuotrauka
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Štai nepaprastai žavios jaunos, gražios, maloniai besišypsančios
merginos fotografija (dvylikta Punsko negatyvų nuotrauka).
Gražūs, ilgi, šviesūs jos plaukai supinti į kasas. Mergina dėvi baltą
suknelę, avi baltas kojines ir baltus batelius. Tai maždaug 14–16 metų
mergaitė. Ji labai simpatiška. Fotografuota, atrodo, Punsko bažnyčios
šventoriuje.
Labai mįslinga yra paskutinė Punsko negatyvų fotografija (trylikta Punsko negatyvų nuotrauka).
Ant kėdės, pintos iš karklų vytelių, sėdi apie 30 metų vyriškis.
Akiniuotas, apsirengęs baltais marškiniais bei tamsiomis kelnėmis.
Kas jis? Jis lyg ir pripratęs prie fotoaparato. Sėdi labai laisvai, šypsosi.
Gal tai nusifotografavęs Punske surastų negatyvų autorius?
***
Šiandien daug kas iš mūsų fotoaparatus turi telefone. Iš atostogų
parsivežame po keliolika tūkstančių nuotraukų ir ne visada turime laiko jas apžiūrėti. Ar šiais laikais, kai fotografuojame nežinodami ką ir
kodėl, fotografija išgyvena didžiausią savo istorijoje krizę? Nebūtinai.
Geros nuotraukos ir toliau yra vertinamos. Brangiausia pasaulyje nuotrauka, padaryta žymaus australų fotografo Peterio Laiko ir pavadinta
„Fantomas“, 2014 metais aukcione buvo parduota už 6,5 mln. JAV
dolerių.
SIGITAS BIRGELIS (g. 1961 m. Punske) – poetas, vertėjas, fotografas, žurnalistas, knygų sudarytojas ir redaktorius. Žinių portalo punskas.pl vyr. redaktorius. Paskelbė straipsnių istorinėmis temomis. Išleido per 20 knygų.
Nuo 1990 m. dirbo „Aušros“ redakcijoje, o vėliau – „Aušros“ leidykloje. Dabar
yra ,,Aušros“ leidyklos direktorius ir vyr. redaktorius.
Nuo 1995 m. Lietuvos rašytojų sąjungos narys.
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TIKRAS KAIMAS TURI SAVO KALVĮ...
(Kalvis Motiejus Tarasevičius)
Visada labai smagu ir gera pasakoti apie savo krašto žmones, apie
tuos, kuriuos daugelis prisimena už jų darbštumą, linksmumą, už kokį
nors išskirtinumą. Gera pasakoti ar rašyti apie gerus ir draugiškus kaimynus, juk ne veltui yra liaudies posakis: „Geras kaimynas – geriau už
giminę“. Mano tėviškėje, Prienų r. Balbieriškio seniūnijoje, Žiūronių
kaime, mūsų šeima turėjome tokį kaimyną – Motiejų Tarasevičių.
Pasakojimuose apie Žiūronių kaimą labai trūktų pasakojimo apie
Motiejų Tarasevičių, labai darbštų ir išradingą žmogų. Motiejų Tarasevičių net ir tolimesni kaimai vadino „kytru diedu“ (kytras – „gudrus“). Tai buvo labiau ne pravardė, o kaip pagiriamasis žodis. Be to,
šia pavarde gyventojų buvo ir daugiau, todėl, kaip ir kituose kaimuose,
atskirti kaimynus galima buvo tiktai davus jiems kokią nors pravardę.
Motiejus Tarasevičius gimė 1907 m. vasario 16 d. Daugirdų kaime, Gudelių valsčiuje, Marijampolės apskrityje. Motiejus turėjo tris
brolius: Joną, Vincą, Juozą ir seserį Izabelę. Taip atsitiko, kad visi broliai ir sesuo paliko tėviškę ir apsigyveno Alytaus krašte ir Alytuje.
1931 metais sukūrė šeimą, vedė Kazakevičiūtę Magdaleną, gimusią 1906 m. birželio 14 d. Tupikų kaime Marijampolės krašte.
1936 metais tėvas Adomas jam užrašė 8 hektarus žemės... Tokio
dydžio Motiejaus Tarasevičiaus ūkis ir tebuvo... Suprasdamas, kad
su tiek žemės išgyventi bus sunku, jis dirbo kitus darbus: statė sau ir
kitiems ūkinius pastatus, namus, dirbo kalvystės darbus.
1940 m. tėviškė buvo atkurta – pastatyta nauja daržinė su dviem
Motiejus Tarasevičius,
Balbieriškio seniūnijos įvažiavimais, suręstas erdvus naujų rąstų gyvenamasis namas, baigiapokario laikų kalvis,
ma statyti aliejaus spaudykla, į vietą pastatytas jai paruoštas akmuo.
apylinkėse žinomas
Sodyba tapo turtinga. M. Tarasevičius buvo pilnas jaunatviškos jėgos
kaip „kytras diedas“

TIKRAS KAIMAS TURI SAVO KALVĮ... (Kalvis Motiejus Tarasevičius)

ir įvairių sumanymų, o buvo labai, kaip žmonės sako, nagingas vyras,
todėl ir stebino kaimynus vis naujais įrenginiais. Savo ūkyje įsirengė
malūną, maniežių javams kulti, linų sėmenų aliejaus spaudyklą. Malė
ir kūlė javus aplinkiniams ūkininkams. Žmogus buvo negobšus ir geros širdies, todėl buvo artimesnių ir tolimesnių kaimynų gerbiamas ir
mylimas.
Pokaris... Vienus okupantus pakeitė kiti. Pradėti steigti kolūkiai.
Pradėtas nacionalizuoti turtas, kas iš esmės reiškia: atimti gyvuliai, at-

Motiejus Tarasevičius su žmona Magdalena prie savo naujai pastatyto namo
Daugirduose. Fotografuota apie 1940 m.

imti žemės dirbimo padargai, išardyti ir perstatyti pastatai... Atsirado
labai realus pavojus, kad iš Lietuvos žmonės bus tremiami.
Motiejus Tarasevičius, sužinojęs, kad jam gresia tremtis, nutarė
slėptis... Pasislėpti nuo vykdžiusių trėmimus egzekutorių jo šeimai
buvo nesunku, nes priglausdavo ir neišduodavo bet kuris kaimynas. Jo
šeimos gyvenamasis namas buvo išardytas, nuvežtas ir vėl pastatytas
Simne, daržinė irgi nugriauta ir perstatyta Daugirdų centre. Kad nepa-

275

276

Alfonsas Vitkauskas

Kolūkių laikais Motiejus dirbo kalviu šioje kalvėje. Nuotraukoje kairėje –
mokinys Navickas Antanas iš Žiūronių kaimo, išmokęs kalvystės vėliau jis dirbo
kalviu, suvirintoju, šaltkalviu; dešinėje – kalvis Motiejus Tarasevičius

tektų į tremtį, teko slapstytis ir gyventi pas kitus gyventojus. Žiūronių
kaime M. Tarasevičiaus šeimą su dviem vaikais priglaudė Dranginiai.
Nuo senų laikų kiekvienas kaimas stengėsi turėti savo kalvę ir,
jeigu išmanančiųjų kalvystės amato kaime nebuvo, kaimas viliodavo iš svetur kalvius, juos apgyvendindavo ir duodavo žemės. Žiūronių kaime buvo garsus apylinkėse kalvis Juozas Rutkauskas, kuris
1948 m. birželio 22 d. buvo ištremtas į Sibirą. Kai jau galėjo nesislapstyti, jau kolūkiniais metais, kalvio darbų ėmėsi Motiejus toje pat
J. Rutkausko kalvėje.
Aprimus trėmimams netoli kalvės, kitoje kelio pusėje apsigyveno
Motiejaus šeima. Motiejus padėdavo spręsti įvairias ūkiškas situacijas
ne tik Žiūronių, bet ir aplinkiniuose kaimuose. Ar arklį pakaustyti, ar
kokį ūkinį padargą pataisyti, ar apkaustyti medinį vežimo ratą – visur būdavo reikalingos darbštaus kalvio rankos. Pagaliau, kiekvienoje
pirkioje gaspadinė turėjo krosniai maišyti reikalingą įnagį – žarsteklį,
– kuris irgi kalvio darbo...
Motiejus Tarasevičius pirmas tame Balbieriškio krašte pradėjo
pjauti skiedras stogams dengti. Tai buvo naujovė ir dažnai užsisakyti
skiedrų atvažiuodavo žmonės ir iš tolimesnių vietovių. (Skiedros buvo
plonos tam tikrų išmatavimų medinės lentutės stogams dengti.) Dėl

TIKRAS KAIMAS TURI SAVO KALVĮ... (Kalvis Motiejus Tarasevičius)

Motiejus Tarasevičius antroje eilėje pirmas iš kairės su žiūroniškiais, savo
kaimynais. Šalia jo stovi kaimynų Vitkauskų sūnūs: Vincas, Antanas, Alfonsas.
Sėdi iš dešinės: Antanas Bucevičius, Ona Bužinskaitė, Juozukas Vitkauskas,
Algis Vyšniauskas, Albina Vitkauskaitė, Teofilė Jokubynaitė

skiedrų šiltuoju metų laiku, kai būdavo geriausia dengti stogus, susidarydavo eilės. Pirmi, ko gero, skiedrinius stogus užsidengė kaimynai:
Vitkauskai, Liubamirskai, Dranginiai ir kiti.
Talentingas meistras sugalvojo sukirsti ir sutaikyti pozan rąstus
namui. Tokį suplanuotą ir gerai apgalvotą namą galima buvo vežti ir
pastatyti, kur tik šeimininkams reikia. Statyti vienkiemiuose gyvenamuosius namus valdžia neleisdavo, nes buvo siekis suvaryti visus
gyventojus į gyvenvietes ir palikti tuščius nuo sodybų laukus. Žmonės daug kur tam priešinosi. Būdavo atvejų, kai per naktį nugriautos
trobelės vietoje ant tų pačių pamatinių akmenų išdygdavo namas iš
naujų, kitur sukirstų rąstų. Taigi gal ir teisingai, kad aplinkiniai vadino
Motiejų Tarasevičių „kytru diedu“. Kaime dar ir dabar yra prisimenančiųjų, kad geriausiai paskersti ir nusvilinti kiaulę mokėjo Motiejus,
nes ir benzininę mašinėlę svilinimui turėjo – tai jau ne šiaudais... O
mašinėlę „kytras diedas“, ko gero, pats ir pasidarė...
Atskira istorija yra apie linų sėmenų aliejaus spaudyklą. Pradėti tokią gamybą reikėjo specialios įrangos. Pagal gamybos technologiją reikalingą akmenį Motiejus Tarasevičius rado kažkur Žuvinto
apylinkėse. Kaip legenda liko pasakojimas, kaip jį išradėjas ūkininkas
parsigabeno. Pasakojama, kad tą akmenėlį iš Žuvinto laukų tempė aš-
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Motiejus ir Magdalena Tarasevičiai su vyriausiąja anūke
Milda Žiūronių kaime prie savų namų

tuonios poros gerų arklių, o žiūrovų buvo susirinkę, kaip į gerą cirko
vaidinimą.
Susikūrus kolūkiams Tarasevičių ūkis pakliuvo į Marijampolės
rajono „Tarybinės žemės“ kolūkio teritoriją. Motiejus su šeima dar
slapstėsi, todėl jų ūkyje šeimininkavo, kas norėjo ir kaip norėjo. Viskas
iš visų įrenginių buvo išdraskyta, ištampyta į visus pašalius. Gaila, bet
toks likimas buvo visų ištremtų ar besislapstančių nuo tremties žmonių turto. Ir kaip mes besmerktume ar begintume savo tautiečius, bet
teisybė buvo tokia. Tiktai akmens iš sėmenų aliejaus spaudyklos niekas nepaėmė, nes niekas neįstengė to padaryti – per sunkus jis buvo.
Tada su turima technika jį atitempė į kolūkio mechaninių dirbtuvių
kiemą. Čia jis mechanizatoriams labai daug kam tiko: prie jo, kaip prie
apvalaus stalo, žmonės susėdę valgydavo pietus, lošdavo kortomis.
Pakaukšėdavo ant jo pakaušio ne tik plaktukais, bet ir kūjais, tiesin-

TIKRAS KAIMAS TURI SAVO KALVĮ... (Kalvis Motiejus Tarasevičius)

Alfonsas Vitkauskas prisėdo pailsėti ant kažkada neišsipildžiusių vilčių akmens.
Fotografuota tam, kad galima būtų spręsti apie akmens dydį, palyginus su
žmogumi

dami kokį gelžgalį... Apvaliu stalu, susėdus rateliu, buvo smagu ir stikliuką paleisti...
Ant akmens netgi laužą kūrendavo... Įkaitusį akmenį, gesindami
laužą, užpylė vandeniu ir akmuo skilo.
Žiūroniškis Alfonsas Vitkauskas akmens istoriją žinojo, nes Tarasevičiai tapo jo kaimynais Žiūronyse. Jau Nepriklausomybės metais Alfonsas sumąstė iš apleistų buvusių kolūkio dirbtuvių akmenį,
tarsi buvusio laikmečio liudininką, partempti į Žiūronis. Dabar jau
arklių nereikėjo, pasitarnavo galinga technika ir akmuo rado kitą vietą.
Žiūronių pradinės mokyklos (buvusios) sodelio kamputyje galima pamatyti šį praeities žmogaus darbštumo ir išradingumo priminimą. Gaila, kad net vietiniai gyventojai ne visi žino jo istoriją, kurioje
yra ir prasmingo darbo, ir prievartos, ir gal susižavėjimo...
Galbūt norėtųsi tą akmenį perkelti arčiau kelio, nes toje vietoje,
kur jis yra dabar, pro sodelio augmeniją jis nelabai matosi.
Vyriausioji Motiejaus ir Magdalenos Tarasevičių anūkė Milda
saugo albume nuotraukas iš vaikystės. Ypač brangios yra su seneliais
Tarasevičiais, nors nuo laiko ir labai nublukusios.
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Išradingo senelio vežimaitis, kuris panaudojamas ir ūkiniams darbams, tinka ir
anūkams pavežioti... Kitoje nuotraukoje irgi rūpestingi seneliai...

Motiejus ir Magdalena Tarasevičiai užaugino sūnų Antaną ir dukrą Aldoną... Sūnus Antanas pasistatė savo namus ir įsikūrė taip pat
Žiūronių kaime. Dabar ten tvarkosi jau tik Motiejaus ir Magdalenos

TIKRAS KAIMAS TURI SAVO KALVĮ... (Kalvis Motiejus Tarasevičius)
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Tarasevičių marti, motiną dažnai lanko Balbieriškyje gyvenantis sūnus, irgi Antanas... Gyvenimas tęsiasi, auga anūkai...
Palaidoti abu Tarasevičiai Balbieriškio kapinėse.
Panaudota:
Tarasevičių anūkų Antano ir Mildos prisiminimai, artimiausių kaimynų Žiūronių
kaime Alfonso ir Juozo Vitkauskų prisiminimai, Onos Vitkauskaitės-Grigalavičienės prisiminimai.
Nuotraukos iš anūkų Antano Tarasevičiaus ir Mildos Tarasevičiūtės asmeninių
albumų.

ALFONSAS VITKAUSKAS (g. 1949 m.) studijavo Lietuvos veterinarijos akademijoje. Dirbo Alytaus 8-ojoje vidurinėje mokykloje dorovinio ugdymo mokytoju. Organizavo vaikų vasaros stovyklas, rašė prevencinio vaikų užimtumo
programas, organizavo tautinės savimonės ugdymo šventes, prisidėjo prie
paminklų Lietuvoje statymo. Šiuo metu dirba „Saleziečių žinių“ redakcijoje. Prienų r. Balbieriškio sen. kaimų bendruomenės „Vidupis“ pirmininkas,
Alytaus apskrities literatų klubo ir Alytaus TAU narys. Bendruomenėje organizuoja įvairius kultūrinius renginius, knygų pristatymus. Jo iniciatyva rengiami
poezijos pavasarėliai. Aktyviai dalyvauja įvairiuose literatūriniuose renginiuose. Bando kurti prozą.
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LITO PRIEŠISTORĖ
1918 metų vasario 16-ąją Lietuvos Tarybai priėmus Lietuvos Nepriklausomybės Aktą, o Vokietijos okupacinei Oberosto ir imperinei
valdžiai jo nepripažįstant, 1919 m. liepos 11 d. Lietuvos Taryba pakeitė savo pavadinimą į Lietuvos Valstybės Tarybą. Manyta, kad tai leis
jai priimti Lietuvos konstituciją, nustatyti valstybės valdymo formą,
sudaryti vyriausybę, įvesti savus pinigus.
Tuo metu krašte kursavo dideliais tiražais spausdinami niekuo
nepadengti popieriniai pinigai, vadinami ostmarkėmis ir pfenigiais,
Žygimanto Augusto
kuriuos emitavo specialiai jiems leisti Kaune įsteigta Rytų skolinamoji
1565 m. muštinio
kasa. Šie pinigai galiojo tik okupuotose teritorijose ir negaliojo Voaversas ir reversas.
kietijoje. Kadangi ostmarkių emisijos tiražai buvo kontroliuojami tik
Skersmuo 38,6 mm
(NMKČDM)
Vokietijos, tai didinant jų tiražą galima sukelti infliaciją, o nuvertintomis ostmarkėmis Lietuvoje pigiai nupirktas prekes, ypač maisto, išvežti į Vokietiją. Taip ostmarkės
tarnavo kaip Lietuvos apiplėšimo įrankis. Suprantama, kad Lietuvos valstybės interesas turėjo būti
kuo skubiai šiuos pinigus pakeisti auksu padengta
sava valiuta.
Deja, 1918 m. Vokietijai pralaimint Pasaulinį
karą ir užleidžiant Lietuvos teritoriją Rusijos, o
sostinę Vilnių 1919 m. sausio 4 d. – Lenkijos ka0,5 muštinių aversas ir reversas
rinėms formuotėms, draudžiant kurti savą kariuomenę, beginklė Lietuva buvo užpulta agresyvių
kaimyninių valstybių. 1919 m. sausio 2 d. Mykolo
Sleževičiaus vyriausybei keliantis į Kauną, buvo
išleistas kreipimasis į tautą, šaukiantis savanorius
ginti tėvynę nuo bolševikų, užplūdusių ją įkandin
pasitraukusių vokiečių. Jau pirmąją dieną atsiliepė
500 savanorių.
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Nors sostinė buvo prarasta lenkams, vienu metu
reikėjo kariauti ir su V. Kapsuko vadovaujamais bolševikais, ir su bermontininkais, sprunkančiais iš Latvijos pusės, M. Sleževičiaus vyriausybė galvojo ir
apie lietuviškų pinigų sistemos sukūrimą. 1919 m.
rugpjūčio 19 d. vyriausybės posėdyje nutarta lietuviškų pinigų vienetą pavadinti muštiniu. Matyt,
prisiminta, kad šiuo vardu žmonės vadino stambiausias 30 grašių vertės sidabrines Lietuvos Didžiosios 1 muštinių aversas ir reversas
Kunigaikštystės monetas. Nekreipiant dėmesio į tai,
kad projektuojami muštiniai buvo ne monetos, o popieriniai banknotai, vis dėlto buvo aptartos jų spalvos,
nutarta papuošti juos Vyčiu ir išleisti 0,5, 1, 5, 10, 25,
50 ir 1000 nominalų popierinius muštinius. Pagal vertę muštinis turėjo prilygti Prancūzijos frankui arba
0,322 g gryno aukso. Muštinius pavesta projektuoti dailininkams Antanui Žmuidzinavičiui ir Adomui
Galdikui. Banknotus spausdinti numatyta Švedijoje
(iki šiol buvo žinomas vienintelis dviejų muštinių
banknoto A. Žmuidzinavičiaus eskizas, saugomas
Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Numizmatikos skyriuje, ant kurio pieštuku užrašyta
„Stokholm, AŽ, 1919“).
Pinigams spausdinti ir jų stabilumui laiduoti rei2 muštinių eskizai,
kalingas lėšas tikėtasi gauti iš Anglijos, paėmus 10 A. Žmuidzinavičiaus
WILKINSON & Co LTD
milijonų svarų paskolą, bet Anglijos vyriausybė skolinti atsisakė, matyt, laikė Lietuvą nepatikima skolininke ir manė, kad ji nepajėgs ne tik su procentais
grąžinti skolos, bet vargu, ar išsilaikys kaip valstybė.
1920 m. rugpjūčio–rugsėjo mėn. Rygoje vykusioje tarpvalstybinėje konferencijoje buvo svarstomas
siūlymas sudaryti panašioje politinėje ir ekonominėje situacijose esančių Baltijos valstybių – Suomijos,
Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos – karinę ir politinę sąjungą, kurios
tikslas būtų atremti bolševikinės Rusijos grėsmę šių šalių nepriklausomybėms. Taip pat tikėtasi įvesti bendrą visoms šalims piniginį vienetą
– Prancūzijos franką. Deja, dėl agresyvios Lenkijos politikos Vilniaus
atžvilgiu, tokios prasmingos sąjungos sudarymas buvo sužlugdytas. Jai
pasipriešino Lietuva, nes tokios sutarties sudarymas būtų reiškęs užgrobto Vilniaus atsisakymą ir pripažinimą „sąjungininkei“ Lenkijai.
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5 muštinių aversas ir reversas

100 muštinių aversas ir reversas

1000 muštinių aversas ir reversas

STANISLOVAS SAJAUSKAS, IGNAS NARBUTAS

Lietuvai neliko kitos išeities, kaip tik tenkintis infliuojančių ostmarkių rinka ir tuo, kad
keičiamas jų pavadinimas: 1919 m. vasario 26 d.
ostmarkės buvo pavadintos auksinais, pfenigiai
– skatikais. Šiais pavadinimais buvo nurodoma
lietuviškų pašto ženklų, obligacijų, loterijos bilietų ir kitų vertybinių popierių vertė. Tai tęsėsi
iki 1922 m. spalio 1 d., kai Lietuvos Steigiamojo
Seimo priimtu įstatymu buvo įvesti nauji, lietuviški, pinigai – laikinieji popieriniai litai, į kuriuos
tos dienos kursu (1 litas lygus 175 auksinams)
buvo keičiamos ostmarkės. 10 litų buvo prilyginti
1 JAV doleriui. Bet tai – jau kita, patikimiausios
valiutos, atlaikiusios ir Didžiąją 1929 metų pasaulinę krizę, LITO, istorija.
Lietuvos numizmatams atradimu tapo internetiniame colnect.com kataloge paskelbti iki
šiol Lietuvoje nežinoti Anglijos BRADBURY,
WILKINSON & Co LTD kompanijos pagamintų
0,5, 1, 5, 10, 100 ir 1000 1920 metų lietuviškų
muštinių klišių fotografiniai atvaizdai. Tai, kad
Londone surasti spausdinti numatytų muštinių
banknotų atvaizdai, verčia mus iš naujo atsigręžti į lito priešistorę ir Lietuvos valstybės pinigų sistemos kūrimo užkulisius. Sprendžiant iš
muštiniuose pavaizduoto Vyčio atvaizdo, tokio
pat kaip 1918 m. vasario 19 d. „Lietuvos aido“,
paskelbusio Lietuvos Nepriklausomybės Aktą,
tituliniame puslapyje, jų autorius galėjo būti
dail. Antanas Žmuidzinavičius. Vėliau pagal
A. Žmuidzinavičiaus projektą atspausdinti 10 Lt
(1927 m.). Kitus litų banknotus sukūrė:
V. Jomantas – 500 Lt (1924 m.); A. Galdikas –
1000 Lt (1924 m.), 50 ir 100 Lt (1928 m.), 5 Lt
(1929 m.), 20 Lt (1930 m.), jubiliejinį 10 Lt pavyzdį
(1938 m.). Kita vertus, daugelyje A. Galdiko vėliau sukurtų litų banknotų pavaizduotas Vytis panašus į muštinyje pavaizduotą (tik be gūnios). Be
to, aukštesnio nominalo muštinių užrašų šriftas
analogiškas 1924 m. A. Galdiko 1000 Lt bankno-
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to šriftui. Kad būtų nustatyta galutinė muštinių autorystė, reikalingi
tolimesni tyrimai.
Muštinių banknotų klišės pakankamai aukštos kokybės, bet juose
nurodyti nuliniai numeriai, nėra Lietuvos banko valdybos narių faksimilinių parašų; tai reiškia, kad čia – pavyzdžiai. Gali būti, kad, negavusi paskolos, Lietuva pati sustabdė pradėtus muštinių gaminimo
darbus. Ir nors muštinių spausdinimo projektas nebuvo užbaigtas dėl
Lietuvos kaltės, bet jos ryšiai su šia firma išliko geri. Vėliau joje buvo
gaminami litų banknotai.
Lit e rat ū r a
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Čepėnas, P. 1992. Naujųjų laikų Lietuvos istorija, II t., Vilnius: Lituanus.
Terleckas, V. 1997. Lietuvos bankininkystės istorija. 1919–1941, Vilnius,
Lietuvos bankas.
Sajauskas, S. 2017. Lito istorija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos
centras.
Gumuliauskas, A. 2010. Lietuvos istorija (1795–2009), Šiauliai: K. J. Vasiliausko leidykla.
Sajauskas, S. 2010. Domininko Kaubrio lietuviškų pinigų kolekcija, Kaunas:
Arx Baltica.
https://colnect.com/en/banknotes/list/country/124-Lithuania/series/357856-1920_-_Lietuvos_Valstybes_Banko/printer/11-Bradbury_Wilkinson_Co_England_-_BWC (žiūrėta 2020 06 05).
STANISLOVAS SAJAUSKAS (g. 1946 m. Jungėnų k., Marijampolės apskr.) – profesorius, fizinių mokslų habil. dr. 1949–1957 m. ištremtas į Sibirą.
1963 m. sidabro medaliu 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 1996 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),
Lito istorija (2017), Prienų kraštas. Iš praeities į dabartį (2018), Atgimstančios
Lietuvos heraldika (2020). LR MA Kazimiero Baršausko (1998), Vlado Jurgučio
(1998, 2008), KAM Tado Dambrausko (2008) premijų laureatas, suteiktas Jo
Šventenybės Pranciškaus Apaštališkasis palaiminimas (2014). Veiklos sritys: LDK
numizmatika, pinigų istorija, valstybinė heraldika, fotografija.
Ignas Narbutas (g. 1967 m. Šilutėje) 1990 m. baigė Kauno politechnikos
institutą inžinieriaus elektriko specialybe. 1990–1993 m. stažavosi ir dirbo Lietuvos mokslų akademijos Lietuvos kultūros ir meno institute senosios lietuvių
kultūros tyrinėjimų srityje. 1993–1998 m. mokėsi Vytauto Didžiojo universiteto ir Istorijos instituto doktorantūros studijose. 1998 m. Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvos istorijos institutas suteikė humanitarinių mokslų daktaro
laipsnį. Veiklos sritys: etnologija ir kultūros istorija. Nuo 2006 m. vadovauja
Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus numizmatikos skyriui.
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Nauja knyga apie Dainavos krašto
sostinę Merkinę
2020 m. gegužės mėnesio pabaigoje Dzūkijos skaitytojus pasiekė dar dažais kvepianti didelio formato
knyga-albumas „22-eji nepriklausomybės metai Merkinėje (1918–1940)“. Tai – Merkinės krašto muziejaus
direktoriaus Mindaugo Černiausko parengtas, gausiai
senovinėmis fotografijomis ir archyviniais dokumentais
iliustruotas leidinys (pagalbininkai – Arūnas Amšiejus,
Žygimantas Buržinskas, Algimantas Černiauskas, Sakalas Gorodeckis, Gintaras Lučinskas, apimtis – 450 psl.).
Merkinės praeities apžvalgos sudėtos jau ne į vieną knygą, tačiau nė viena iš jų nebuvo skirta 22-ejiems
nepriklausomos valstybės metams, 1918–1940 m. laikotarpiui, aprašyti. Anapilin jau išėjusi didžioji dalis to laikotarpio amžininkų, galinčių papasakoti apie Pirmosios
Respublikos laikų Merkinę. Tačiau archyvuose saugomi dokumentai,
muziejuje sukauptas nemažas miestelio gyventojų dovanotų senų fotografijų rinkinys, miestelio gyvenimą nušviečiantys straipsniai iš ano
meto spaudos, užrašyti liudijimai atskleidžia savitą, įdomų ir kitonišką
Merkinės miestelio veidą.
Prieš mūsų akis iškils Pirmojo pasaulinio karo ir pokario sunkumai, atsiskleis, kaip organizuotasi ir organizuotai prisidėta kuriant
valstybę, formuota savivalda, saugumas, spręsti švietimo ir kiti viešieji reikalai. Turėsime galimybę pažinti miestelio šviesuolius, jų kurtas
organizacijas, pastangas gražinti ir puoselėti miestelį, jo kultūrinį gyvenimą, miestelėnų tarpusavio santykius, didelę žydų bendruomenę
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ir savitą miestelio architektūrą, sunaikintą Antrojo pasaulinio karo
metais.
Senovėje Merkinė (pakeliui iš Vilniaus į Krokuvą) buvo garsus
ir didelis miestas su Magdeburgo teisėmis. Tai byloja istorija ir anais
laikais buvusių mūrinių vartų stulpai, kurie ir dabar stovi prie didžiųjų
kelių iš rytų ir vakarų pusės.
Merkinė carinės rusų okupacijos metu buvo nemažas prekybos
centras, išaugęs keturių svarbių kelių sankryžoje, kur susikirto plentai
iš Kauno į Gardiną ir iš Vilniaus į Suvalkus. Prekyba vertėsi žydai, o
kiti gyventojai – žemės ūkiu, žvejyba ir grybais. Merkinė tvarkėsi savivaldybės teisėmis ir priklausė Trakų apskrities administracijai. Čia
buvo valsčiaus raštinė, paštas, vaistinė ir pradžios mokykla, kurioje
mokyta tik rusiškai.
Pažymėtina, kad carinės priespaudos laikais Merkinėje nebuvo nė
vieno šulinio. Vandenį reikėdavo nešioti kibirais arba vežti statinėmis
iš Stangės upelio. Vasarą tai buvo pusė bėdos, bet žiemą būdavo didelių nepatogumų. Už vandens nešimą ir vežimą būdavo imamas mokestis, kas sudarydavo gyventojams daug išlaidų. Nepriklausomybės metais šis reikalas buvo greitai išspręstas. Arteziniams šuliniams gręžti
reikėjo daug lėšų, todėl buvo įrengtas vandentiekis. 1925 m. Merkinės
gyventojai jau turėjo vandentiekį: iš Stangės upelio vanduo buvo keliamas siurbliais ir vandens kritimo jėgainės varomas į baseiną, o iš čia
vamzdžiais – į gyvenamuosius namus.
1935 m. per Sekmines Merkinėje suruošta pirmoji Lietuvoje Senovės diena. Ją suorganizavo Alytaus dzūkų kraštotyros draugijos
valdyba. Patį organizavimo darbą atliko Merkinės valsčiaus mokytojai, vadovaujami mokyklos vedėjo Prano Žilinsko.
Senovės dienos tikslas – pademonstruoti dzūkų senovės liaudies raudas, vestuves, senovinius šokius ir kitus dzūkams būdingus
papročius ir surengti etnografinę bei liaudies meno dirbinių parodą.
Suvažiavo tūkstančiai žmonių iš tolimiausių apylinkių ir laikinosios
sostinės Kauno. Apsilankė Lietuvos Valstybės Prezidentas Antanas
Smetona, ministrų, rašytojų, menininkų ir kitų žymių asmenų. Buvo
dainuojamos senovės dainos, šokamos suktutės, mikitos, kubilai, kepurinės, porinamos oracijos, senoviškais instrumentais grojami dzūkų
šokiai, rodomi gyvieji paveikslai.
Skaudi tema – holokaustas. Gausi ir sena kelis šimtus metų Merkinėje gyvenusi miestelio žydų bendruomenė buvo sunaikinta nacistinės Vokietijos okupacijos metais – 1941 m. rugsėjo 10 d. Pagal slaptą

Nauja knyga apie Dainavos krašto sostinę Merkinę

K. Jagerio raportą, šioje vietovėje buvo nužudyti 854 Merkinės apylinkių žydai: 223 vyrai, 355 moterys ir 276 vaikai.
Apibendrinant galima pasakyti, kad žinios apie miestelio ir
valsčiaus ribose įvykusius nutikimus iš tarpukario spaudos leidinių,
amžininkų liudijimai ir dabarties istorikų tyrinėjimai bei įžvalgos leis
skaitytojui nusikelti į ano meto Merkinės apylinkes ir suprasti, ko
netekome Antrojo pasaulinio karo ir sovietų okupacijos metais.
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KelionėS po Sūduvos dvarus
Kokias paslaptis mena Lietuvos dvarai, kokių istorijų jie mums
galėtų papasakoti? Daug dvarų dingo laiko verpetuose arba virto griuvėsiais, bet yra ir tokių, kurie šiomis dienomis išgyvena aukso amžių.
Laikas, o tiksliau, geri šeimininkai ir ES lėšos, suteikė jiems naują šansą gyvuoti. Lietuvos dvarai – tai svarbus mūsų istorijos, kultūros ir
architektūros paveldas. Tai neginčytina.
Būdviečio dvaras
Lenkų keliautojos po Rytų Europos kraštus ir keliolikos knygų
autorės Katažinos Venglickos (Katarzyna Węglicka) paskatinti nutarėme aplankyti Sūduvos krašto dvarus.
Kelionę pradėjome nuo Būdviečio. Lietuviškoje „Vikipedijoje“
informacija apie Būdvietį lakoniška, nelabi tiksli ir iš dalies nebeaktuali. Čia rašoma, kad Būdvietyje yra kultūros namai, paštas, biblioteka,
katalikų bažnyčia, medicinos punktas, pagrindinė mokykla. 1744 m.
minimas Būdviečio dvaras. Lankytinos vietos: 1906 m. pastatyta Jėzaus Nazariečio bažnyčia, 1803 m. – svirnas, XIX a. – Sperskių mauzoliejinė koplyčia.
Būdviečio kultūros namų jau nėra. Jie 2002 m. perduoti Lazdijų
kultūros centrui ir pavadinti Būdviečio laisvalaikio sale. Veikia folkloro ansamblis „Radastėlė“, kaimo kapela „Svaja“, dramos kolektyvas.
Nėra ir nuo prieškario metų buvusio Būdviečio pašto. Jis panaikintas
2009 m., kai visas lietuviškas pasaulis šventė pirmąjį Lietuvos vardo
paminėjimą. Tas pats likimas ištiko ir 1919 m. įkurtą Būdviečio mokyklą, kuri likviduota prieš ketverius metus. Pernai ji būtų šventusi 100
metų sukaktį.
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Prie paminklo Būdviečio krašto žmonėms

Daug išsamios informacijos apie Būdvietį surasime Benjamino
Kaluškevičiaus straipsnyje „Būdviečio istorijos įvykių chronologija 1589–2015“, kuris publikuotas istorijos paveldo metraščio „Terra
Jatwezenorum“ 7 tome.
Pasak Benjamino Kaluškevičiaus, Būdviečio vardas reiškia būdos vietą, kurioje gyveno miško kirtėjai. Įdomu, kad visuose iki šiol
išleistuose informaciniuose leidiniuose (enciklopedijose, žinynuose

Jono Kaluškevičiaus sodyba

KelionėS po Sūduvos dvarus

Būdviečio bažnyčia

ir pan.) rašoma, jog Būdviečio vardas pirmą kartą minimas 1744 m.
B. Kaluškevičius, tyrinėdamas istorinius šaltinius, surado, kad Būdvietis pirmąkart paminėtas 155-eriais metais anksčiau, nei lig šiol manyta.
Lankome Būdvietį. Sustojame ties iškilaus knygnešio Jono Kaluškevičiaus sodyba. 2008 m. čia buvo atidengtas paminklas Būdviečio
krašto žmonėms, nukentėjusiems per Lietuvos okupacijas 1795–1918
ir 1940–1981 m. (knygnešiams, politiniams kaliniams, tremtiniams,

Būdviečio dvaro svirnas
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partizanams…). Šalia paminklo stovinčiame T. Jotautienės name
įrengtas atminimo kambarys. Paminklo statybą inicijavo Benjaminas
Kaluškevičius, statė Kaluškevičių ir Bansevičių šeimos.
Bažnyčios šventoriuje stovi mauzoliejinė koplyčia, sumūryta iš
raudonų plytų, kurioje 1850 m. buvo palaidota Prapuntų dvaro savininko Kristupo Hertyko žmona Sofija.
Benjaminas Kaluškevičius rašo, kad 1906 m. prie jau stovėjusios
koplyčios šono buvo pristatytos navos ir pastatas paverstas bažnyčia.
Apie 1930 m. bažnyčia dar prailginta: prie navų pristatytas prieangis
ir du bokštai.
Būdviečio dvaras pirmą kartą paminėtas 1589-01-14, Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Vazos III
rašte. Jame karalius Gardino žemiečiui Jonui Sviackui skiria 11 valakų su margais ir kitais priedais. J. Sviackas įkūrė Būdviečio dvarelį.
XVIII a. Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Stanislovas
Augustas raštu Būdviečio dvarą perdavė valdyti Abraomui ir Sofijai
Baranovskiams. Po pirmojo Lietuvos ir Lenkijos padalijimo Būdvietis
atiteko Prūsijai ir priklausė Balstogės departamento Vygrių apskričiai
(ji vėliau pavadinta Seinų apskritimi). Būdviečio karališkasis dvaras
buvo įtrauktas į Mockavos ekonomiją, buvo panaikinta baudžiava, tačiau žemė liko dvarininko nuosavybe. XIX a. pradžioje dvaro valdytoju tapo Antanas Sperskis, lenkų kariuomenės vėliavininkas, Seinų
apskrities maršalka. (Jis yra palaidotas bažnyčios presbiterijoje prie
altoriaus po grindimis.)
Iš dvaro laikų išliko svirnas, koplytėlė, vandens telkinys, vienas
kitas parko medis, unikalus požeminis iš plytų sumūrytas dvaro rūsys, dvarininkų gyvenamasis medinis namas, kuriame sovietmečiu
gyveno 4 šeimos ir stipriai suniokojo interjerą bei eksterjerą. Pats vertingiausias objektas – ant aukštų akmeninių pamatų 1803 m. iš maumedžio medienos suręstas dviaukštis svirnas. Tai labai retas medinės
architektūros ūkinis statinys. Unikalios jo langinės ir dvišlaitis stogas.
Svirno fasade įrengtas maišų pakėlimo mechanizmas. Pastato priekyje
yra priesvirnis su šešiomis kolonomis. Laiptai veda į antrąjį aukštą ir
pastogę. Pastate išliko nemažai geros kalvystės pavyzdžių. Dabartinė
svirno savininkė – Būdviečio Jėzaus Nazariečio bažnyčia.
Pasak Benjamino Kaluškevičiaus, Būdviečio laisvalaikio centras
yra įsikūręs buvusiose dvaro arklidėse.
Apie netoliese esančią dvaro koplyčią žinių beveik nėra. Žinoma,
kad ji buvo pastatyta apie 1800-uosius metus.
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Būdviečio dvaro koplyčia

Aštriosios Kirsnos dvaras
Keliaudami į Aštriosios Kirsnos dvarą, ties
Būdviečiu, nukrypstame
nuo pasirinkto maršruto ir
sukame dešinėn. Kybartų
kaimelyje sustojame prie
„Jotvingių kiemo“, kurį
prieš 30 metų įkūrė Lietuvos kariuomenės karininkas Donatas Mazurkevičius.
Lankome
muziejų
po atviru dangum. Akį
patraukia ištrauktas iš
Kauno marių dugno įspūdingas kelmas. Jį Donatas parsivežė ir kartu su
broliu Arūnu išskaptavo
vidų, išpjovė duris, uždengė stogelį. Išėjo baublys.

Baublys
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Kompozicija „Visata“

Į baublį mėgsta įeiti ne tik vaikai, bet ir suaugusieji. „Jotvingių kieme“
daug įdomių formų akmenų. Akmenys jotvingiams buvo labai svarbūs. Jie tikėjo, kad juose užsklęsta žmogaus dvasia, ir kas prisiliečia
prie akmens, prisiliečia prie amžinybės.
Muziejaus eksponatai atspindi įvairias istorines epochas. Sovietmetį simbolizuoja Marytės Melnikaitės kolūkio ženklas, sudaužytas
prieš keliolika metų. Dalį „Jotvingių kiemo“ ekspozicijos sudaro senieji šio krašto žmonių buities reikmenys ir padargai. Įspūdingiausia
muziejinės kalvos vieta – kompozicija „Visata“. Tai keturios iš girnapusių sukurtos skulptūrinės kompozicijos, kurios simbolizuoja dangų, žemę, skaistyklą ir pragarą. Norėtųsi čia pabūti ilgiau, bet laikas
keliauti.
Atsisveikinant muziejaus įkūrėjo motina dovanoja mums stiklainį
„Jotvingių“ medaus.
Iki Aštriosios Kirsnos – tik 7 km. Aštriosios Kirsnos dvaro vartai
įspūdingi, bet uždaryti. Prie jų pakabinta lentelė informuoja, jog tai
privati valda, o įeiti ir fotografuoti galima tik savininkams sutikus.
Be to, dvaro teritorijoje laksto palaidi pikti šunys. Bet yra savininkų
telefono numeris.
Skambiname jiems. Dvaro savininkai leidžia įeiti. Tai labai svetingi žmonės. Feisbuko paskyroje rašoma, kad čia vyksta įvairios
šventės, rengiamos krikštynos, vestuvės, organizuojamos edukacinės
programos, fotosesijos, dailės plenerai ir kt.
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Aštriosios Kirsnos dvaro rūmai

Aštrioji Kirsna – tai nedidelis kaimelis, įsikūręs pusiaukelėje tarp
Būdviečio ir Rudaminos. Tiesą sakant, jo taip ir nepastebėjau. Jeigu tikėtume „Vikipedija“, čia veikia vidurinė mokykla, biblioteka, paštas,
yra išlikęs dvaro pastatų ansamblis ir parkas.
Kirsna – jotvingių kilmės vardas, reiškiantis juodą upę. Aštrioji
Kirsna pirmą kartą minima beveik tuo pačiu laiku kaip Punskas, kara-

Aštriosios Kirsnos dvaro virtuvė-skalbykla
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Aštriosios Kirsnos dvaro rūmų fasadas

liaus Žygimanto III Vazos dokumente. Šiuo metu Aštriosios Kirsnos
dvaras yra vienas didžiausių Dzūkijoje. Jame – 19 pastatų ir senas parkas. Dvaras priklauso privačiam asmeniui.
Prieš mus – raudonų plytų neogotikinio stiliaus vartai, įspūdinga
dvaro terasa, rūmai ir parkas. Dvaro ansamblyje gausu vandens telkinių, tarp kurių driekiasi apžvalgos kalvelės. Tvenkinius jungia natūralūs bei dirbtiniai kanalai ir tėkmės. Pastatų architektūroje atsispindi
klasicizmo, romantizmo ir kitų istorinių laikotarpių stilistiniai bruožai.
Aštriosios Kirsnos dvaras minimas jau XVI a. Laikui bėgant,
dvaras ėjo iš rankų į rankas. Jo savininkais buvo garsūs didikai – Povilas Sapiega bei jo sūnūs, Masalskiai ir kiti. XIX a. viduryje dvaras
tapo Gavronskių giminės nuosavybe. Tuomet dvaro ansamblį sudarė 19 statinių ir parkas. Buvo pastatyti dviejų aukštų neoklasicistinio stiliaus rūmai su keturiomis kolonomis, ornamentuotais langais
ir durimis. Dvare veikė plytinė, spirito gamykla, kalkinė, malūnas,
lentpjūvė.
1922 m., vykdant žemės reformą, dvaras buvo išparceliuotas.
1927 m. dvaro rūmuose buvo įsteigta žemesnioji žemės ūkio mokykla.
Prieš Antrąjį pasaulinį karą Aštriosios Kirsnos dvaras buvo didžiausias visoje Užnemunėje. Jo savininkas valdė 235 ha žemės ir dar
nuomojo 100 ha. Čia stovėjo 23 pastatai, iš kurių labiausiai išsiskyrė
rūmai (jų būklė dabar apgailėtina). Spirito varykla per metus pagamindavo 250 tūkst. litrų degtinės. Tvenkiniuose buvo auginami kar-
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piai. Parke augo daug retesnių medžių: bukų, maumedžių, Vengrijos
eglių, šilkmedžių, abrikosų, persikų ir kt.
1940 m. sovietinė valdžia nacionalizavo dvarą, o 1945 m. rūmuose įsikūrė Aštriosios Kirsnos tarybinio ūkio administracija.
1992 m. dvarą susigrąžino tiesioginiai jo paveldėtojai. Beje, jie
neturėjo tokių finansinių galimybių, kad galėtų jį atstatyti ir išlaikyti,
todėl pardavė dabartiniam savininkui.
Rudaminos dvaras
Rudaminoje, dešinėje kelio pusėje, stūkso įspūdingas jotvingių piliakalnis. Kitados čia buvusi galinga, nuo kryžiuočių antpuolių saugojusi tvirtovė. Pasak Jono Basanavičiaus, ant šio piliakalnio Mindaugas
buvo vainikuotas Lietuvos karaliumi.
Urdomin – toks senasis lenkiškas Rudaminos pavadinimas. Pirmą
kartą jis paminėtas XVI a. ketvirtojo dešimtmečio dokumente, kuriame LDK kariūnui Petrui Plikiui už karo tarnybą duodama dešimt valakų pelkėtos žemės prie Rudaminos upelio. Pirmajam savininkui mirus,
dvaras atiteko jo sūnui Bogdanui, paskutiniam šios giminės atstovui,
valdžiusiam dvarą. B. Plikis Rudaminoje pastatė mūrinę bažnytėlę,
kuri minima 1559 metų dokumentuose.
Spėjama, kad XVI a. antroje pusėje Rudaminoje stovėjo medinis
vienaaukštis dvaras, kuris perimetrais atitiko dabartinį. Ir šiandien dar

Rudaminos piliakalnis
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Rudaminos dvaro tvenkinys

galima įžvelgti senojo dvaro pamatus, rūsio arką, durų angas, senų
architektūros ir puošybos elementų.
Po B. Plikio mirties (1576 m.) dvaras atiteko garsiajai Masalskių
giminei. Jos atstovas, Gardino žemės pateisėjas, Nemunaičio girininkas Grigalius Masalskis, vedė našlę Mariją Plikienę. 1592 m. Masalskiai finansavo Rudaminos Švč. Trejybės bažnyčios statybą.

Rudaminos dvaro rūmai
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Rudaminos dvaro rūmų pagrindinis fasadas

Mirus žmonai Marijai, Grigalius Masalskis vedė bajoraitę Mariną
Račkaitę iš Ročkų, kuri kaip kraitį buvo gavusi keletą tos apylinkės
dvarų. 1596 m. dvarą valdė Grigaliaus ir Marijos sūnus Lukas Masalskis. XVIII amžiuje Rudaminą nusipirko Trakų vaivadijos iždininkas
Mikalojus Turčinavičius-Sušickis. Jis atstatė yrančius dvaro pastatus
ir juos rekonstravo. Savo testamente Turčinavičius-Sušickis išreiškė

Rudaminos bažnyčia
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Atminimo lentos prie Rudaminos bažnyčios

valią, kad po jo mirties Rudaminos dvarą valdytų jo žmona Teresė
ir sūnus Adomas. Turčinavičius-Sušickis mirė 1765 m., o po 4 metų
mirė ir jo žmona Teresė. Už nepilnametį Adomą ūkį tvarkė pasamdyti
ūkvedžiai. Adomas, tapęs pilnamečiu, rūmus rekonstravo. Jo valdymo
laikotarpiu dvaras vėl atgimė. Prie savo valdų naujasis šeimininkas

Klebono Juozo Zdebskio kapas bažnyčios šventoriuje
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Atminimo lenta knygnešiui kun. Antanui Milukui

prijungė Šeštokų ir kitų vietovių palivarkus. Po jo mirties dvaras atiteko jo nepilnamečiui sūnui.
Turbūt apie 1863-iuosius dvarą valdė Vitkevičių giminė. Už dalyvavimą sukilime jie buvo ištremti į Rusiją, todėl keletą metų dvaras
liko be šeimininko. Vitkevičiai sugrįžo į savo valdas apie 1869–1873
metus. Rudaminos dvare lankydavosi garsus lenkų dailininkas, architektas ir rašytojas Stanislovas Vitkevičius (Stanisław Witkiewicz). Jis
1873 m. nutapė paveikslus „Rudaminos dvaras“ ir „Rudaminos oficina“.
Išliko to laikotarpio dvaro aprašymas. Jame išvardyta 16 dvaro
pastatų ir 14 iš molio drėbtų trobų kumečiams gyventi. Prie dvaro
buvo 8 margų sodas, keli tvenkiniai. Parką raižė takai. Čia augo ąžuolai, klevai, kaštonai, pušys, eglės, maumedžiai bei egzotiški medžiai.
Dvaro rūmų stogas buvo keturšlaitis. Fasadą puošė keturių kolonų
portikas. Dvaro pastatas turėjo vienuolika erdvių kruopščiai įrengtų
kambarių. Jų sienas puošė Antano Smuglevičiaus ir kitų dailininkų
freskos. Valgomajame stovėjo didingas židinys.
Feisbuko paskyroje Lietuvos dvarai ir pilys / Lithuanian manors
and castles rašoma: „Vidinės sienos galėjo būti tapytos: XVIII a. statytuose rūmuose buvo „nužiūrėti senieji piešiniai“. Tuo metu buvo išmūryti trys dideli kaminai (išliko du). Iš kitų šaltinių galima manyti,
jog dvaras buvo mūrinis – 1590–1592 m. statytoje miestelio bažnyčioje buvo naudojamos ir iš dvaro atvežtos plytos. Tiesa, dokumentuose
randamą posakį „iš dvaro atvežtos plytos“ galima interpretuoti įvairiai. <…> Rudaminos dvaro sodyba yra unikali išlikusia XVIII am-
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žiaus sienine tapyba ant ponų namo fasado. Iš dvaro laikų iki šiol išliko
rūmai, tvarto, parko, tvenkinių sistemos fragmentai“.
Rudaminos dvaro sodybos fragmentus Kultūros paveldo departamentas 2015 m. paskelbė valstybės saugomu kultūros objektu.
Rudaminoje galima dar aplankyti Švč. Trejybės bažnyčią. Ji pastatyta 1757 m. ir perstatyta 1797 m. Vikaras Jurgis Dailidė joje perskaitė 1863 m. sukilėlių manifestą. Už tai buvo rusų areštuotas ir nuteistas mirti (sušaudytas 1864 m. balandžio 1 d.). Beje, ne kasdien ji
atidaryta. Jos šventoriuje yra disidento klebono Juozo Zdebskio kapas
ir koplytstulpis, skirtas knygnešiui kun. Antanui Milukui.
Bartninkų dvaras
Apie Bartninkus Lietuvos patriarchas dr. Jonas Basanavičius savo
knygoje rašė: „Ant kalnelio, tarp dviejų klonių, daugybės medžių apsuptos baltuojančios dvaro trobos. Už jų – du vėjo malūnai ir aukšti,
balti bažnyčios bokštai. Bartninkų kaimas yra vienas seniausių Sūdavijos kaimų. Bartninkiečiai savo bites „bartyse“ laikydavę“.
Įdomu, kad Vytauto Didžiojo laikais Bartninkuose žmonės vertėsi bitininkyste, net mokesčius mokėjo medumi. Bartninkų medų žinojo
Lenkijos karaliai, Kryžiuočių ordino magistrai ir Vokietijos imperatoriai.

Bartninkų dvaro rūmų būklė yra apgailėtina
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Bartninkų dvaro rūmų vidus

1772 metų žemėlapyje Bartninkai minimi kaip svarbi vietovė. Jai
priklausė šimtai kaimų. Miestelį valdė daug garsių didikų: Radvilų
giminė, kunigaikštis Puzinas, vadinamas žiauriuoju, karaliaus rūmų
iždininkas A. Tyzenhauzas.
LDK karaliaus rūmų iždininkas Antanas Tyzenhauzas buvo vienas labiausiai išsilavinusių žmonių Lietuvoje. Jis siekė Lietuvą paversti aukštos pramonės, žemdirbystės ir amatų šalimi. Šalia dvaro pastatė
geležies, aksomo, gelumbės fabrikus. Valstiečiai medų ir grūdus gabendavo parduoti į Gumbinę ir Įsrutį. Bartninkai tapo verslo ir administracijos centru.
Išliko pasakojimų, kaip Tyzenhauzo valdymo metais žmonės būdavę mirtinai nuplakami rykštėmis. Žmonės čia išgyvendavo tikrą
pragarą. Iš baudžiauninkų buvo atiminėjama žemė. Jie buvo prievarta
varomi dirbti į fabrikus ir laukus. Žemė buvo atiminėjama net iš bajorų
ir ponų.
Valstiečiai Tyzenhauzo labai nekentė. Jis turėjo daug priešų ir
tarp ponų. Galbūt norėdamas permaldauti Dievą už savo žiaurumą,
nusprendė pastatyti bažnyčią. Tačiau jos nebaigęs mirė. Bažnyčia ilgai
stovėjo be lubų ir stogo (taip atrodo Bartninkų šventovė ir šiandien,
praėjus daugiau nei 200 metų). 1790 metais ją užbaigė Vincentas Puzinas. Tuomet Bartninkuose buvo įsteigta parapija.
Beje, galbūt nėra Sūduvoje kitos tokios vietovės, kuri tiek daug
būtų nukentėjusi nuo maro, bado ir baudžiavos kaip Bartninkai. 1676
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metais juos nusiaubė maras ir badas. Šešiolikoje apylinkės kaimų liko
vos 24 žmonės. Laukai dirvonavo. Vėliau, lenkmečio laikotarpiu, dvarą valdė žiaurus ekonomas lenkas Mieškovskis. Jis už nieką plakdavo
baudžiauninkus, reikalaudavo „pirmosios nakties“ teisės, o gražesnes
mergeles veždavo savo ponui į Peterburgą.
Šio krašto lietuvius engė ir lenkų kunigai, kurie bažnyčios metrikų knygose vaikus užrašydavo lenkiška pavarde ir liepdavo tėvams
juos taip vadinti. Pamokslai buvo sakomi lenkiškai, tyčiotasi iš lietuvių kalbos. Bartninkiečiai nemokėjo lietuviškai nei skaityti, nei rašyti,
o lenkiškai nesuprato. Dvasininkai visokiais būdais stengėsi slopinti
bundančią lietuvių tautinę savimonę.
Kraštą okupavus prancūzams (1807–1808 m.), dvarą valdė Bernardas Sivickis. Po jo valdų savininku tapo Felicianas Godlevskis, kuriam priklausė Pagernevės, Pagernevėlės ir Grabovkos dvarai. 1823 m.
caro valdžia inicijavo dvaro turto išpardavimą. Tuo metu tai buvo pats
turtingiausias dvaras apylinkėse.
Po 1831 m. sukilimo buvo įkurtas Bartninkų majoratas, kurį caras padovanojo generolui Georgijui Nestcui. Pastarasis dvarą perdavė
sūnui. XIX a. II pusėje Bartninkų dvarui priklausė 7 kaimai, kuriuose
gyveno 97 vyrai ir 102 moterys.
XIX a. Bartninkuose kunigavo Vaiponiškių kaime (Punsko parapija) gimęs Jonas Burdulis, žmonių vadinamas lietuvybės apaštalu.

Bartninkų bažnyčios griuvėsiai
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Kun. Jono Burdulio antkapinis paminklas

Jis pirmasis pradėjo laikyti šv. Mišias lietuvių kalba. Buvo paprastų
žmonių užtarėjas ir globėjas. Neturtingiesiems sakramentus ir kitas
religines paslaugas teikdavo nemokamai. Jis sakydavo: „Pasą į dangų aš jums duosiu už dyką“. Savo lėšomis klebonas pastatė naujus
bažnyčios bokštus. Įdomu ir tai, kad jis pakrikštijo Joną Basanavičių.
Bartninkiečiai stebėjosi, kad Viešpatį garbinti galima ir lietuvių kalba.
Kunigas savo testamente nurodė, kad visas jo turtas būtų parduotas
varžytinėse, o pinigai skirti bažnyčiai. Pasirodė, kad jo turto likę nekiek, vos 17 rublių. Žmonės, norėdami pagerbti kunigo atminimą ir jo
valią, varžytinėse surinko 500 rublių. Į J. Burdulio laidotuves atvyko
labai daug žmonių. Jis palaidotas senosios bažnyčios šventoriuje. Čia
yra ne taip seniai pastatytas antkapinis paminklas.
Bartninkuose taip pat dirbo būsimasis Punsko parapijos klebonas,
aušrininkas ir literatas kun. Simonas Norkus. Šioje parapijoje jis vikaravo 3 metus. Čia susipažino su Jonu Basanavičiumi. Jo paskatintas
ėmėsi kūrybos. Bendradarbiavo su „Lietuviška ceitunga“, „Aušra“,
„Žemaičių ir Lietuvos apžvalga“, „Vienybe lietuvninkų“, „Šaltiniu“
ir kitų laikraščių redakcijomis.
Bartninkai nukentėjo per Pirmąjį pasaulinį karą. Bažnytkaimis
tapo karo lauko stovykla. Karo štabas įsikūrė Bartninkų dvare, o bažnyčioje įrengta ligoninė, kurioje gydėsi fronte sužeisti vokiečių kareiviai. Vokiečiai su vietos gyventojais elgėsi žiauriai. Jie, reikalaudami
vyno, sergančiam Bartninkų klebonui durtuvais subadė kojas.
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Iš rašytinių šaltinių žinome, kad iki žemės reformos dvaras priklausė dvarininkui Jarlakai, kuris valdė 530 ha. 1923 m. dvare buvo 33 ūkiai,
kuriuose gyveno 144 gyventojai. Dvare tuo metu buvo 13 pastatų.
1932 m. dvaras išparceliuotas.
Tarpukaryje Bartninkai buvo vadinami penkių kelių kryžkele. Iš
čia buvo galima nukeliauti į Kalvariją, Liubavą, Pajevonį, Gražiškius,
Vilkaviškį. Bartninkuose veikė 4 privačios krautuvės, kooperatyvas
„Žiedas“, vaistinė, buvo gydytojas, veterinarijos gydytojas, akušerė.
Miestelio centre buvo įsikūrę du restoranai, paštas, kartą per mėnesį
vykdavo turgūs.
Gan ilgą laiką (1923–1977) viename iš dvaro pastatų veikė mokykla. Ją iškėlus, 1977–1982 m. jame įrengti butai. 2006 m. dvaro rūmus
įsigijo privatus asmuo. Liūdnas dienas išgyvena Bartninkų dvaras.
Šiuo metu jis apleistas, neprižiūrimas, tinkamas tik nugriauti, kaip ir
daug kitų Sūduvos dvarų. Dvaro parke yra ir šimtamečių medžių.
Šiaudiniškių dvaras
Šiaudiniškių vietovė pirmą kartą paminėta labai seniai, dar pirmųjų kryžiuočių antpuolių metais. Yra istorikų, tvirtinančių, jog dabartinio Šiaudiniškių dvaro teritorijoje 1380 m. LDK kunigaikštis Jogaila pasirašė su Kryžiuočių ordino didžiuoju magistru Vinrichu fon
Kniprode Dovydiškių sutartį, kurioje slapta įsipareigojo nepadėti Trakų kunigaikščiui Kęstučiui, jeigu jo valdas pultų kryžiuočiai. Minėta
sutartis sukėlė kovą tarp Jogailos ir Kęstučio, kuri susilpnino Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės priešinimąsi kryžiuočių antpuoliams. Lenkų istorikas A. Prochaska Šiaudiniškių kaimą tapatino su Dovydiškėmis. Kai kurie istorijos tyrėjai Dovydiškių sutartį vadina tiesiog Šiaudiniškių sutartimi. Viena aišku – Dovydiškių sutartis buvo pasirašyta
kažkur Užnemunėje, bet ar Šiaudiniškiuose, ar kur nors kitur, nežinia.
Rašytiniuose šaltiniuose galima aptikti užuominų, kad Šiaudiniškiuose
lankėsi LDK didysis kunigaikštis Kęstutis. Taigi, šiaip ar taip, tai istoriškai svarbi vieta.
Šiandien Šiaudiniškiai – nedidelė vietovė, čia gyvena maždaug
350 žmonių. Veikia pagrindinė mokykla, yra 7 gatvės. Prie kaimo
Rūpintojėlio renkasi žmonės ir įvairių švenčių metu bendrauja, gieda
giesmes, dalinasi prisiminimais.
Apie Šiaudiniškių dvarą knygos „Sūduvos krašto dvarai“ autorius Benjaminas Mašalaitis rašo: „1784 m. Šiaudiniškių dvaras priklausė Kauno voiskiui Mejerui; dvare veikė vėjo malūnas. XIX a. pr. į
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dvaro sudėtį įėjo ir Karolinovo palivarkas, užėmęs 506 margus žemės,
Jonaičių ir Užkuraičių kaimai (abiejuose – 22 sodybos). Manoma, kad
tuomet ir buvo pastatyti vienaaukščiai mūriniai klasicizmo stiliaus rūmai, kurių portiką laikė šešios apvalios kolonos (po tris kiekvienoje
pusėje). Iš neseniai atidengtų erdvių aiškėja, kad centrinė pastato dalis
turėjo būti dviaukštė – liko „rankovės“ laiptams. Dėl kažkokių priežasčių sumanymas liko neįgyvendintas. Kai 1812 m. čia trumpai apsigyveno Napoleono armijos kavaleristai, mūriniai rūmai jau stovėjo.“
1863 m. šio dvaro savininkas (pavardė nežinoma) dalyvavo rengiant sukilimą. Jo likimas neaiškus. Šiaudiniškių dvaro reikšmė išaugo, kai buvo nutiestas geležinkelis ir pastatyta Alvito stotis. XIX a.
pabaigoje dvarui priklausė 1317 margų teritorija. Čia stovėjo 12 mūrinių ir 14 medinių namų.
Per Pirmąjį pasaulinį karą (1914 m.) vokiečių kariai dvarą padegė.
Nėra žinių, kiek jis nukentėjo nuo šio gaisro.
Tarpukaryje dvarą valdė žydas Isakas Aprilis. Jis augino daug naminių gyvulių (išskyrus kiaules), tvenkiniuose veisė karpius. Dvare
veikė mokykla, buvo organizuojami gyvulių šėrikų ir melžėjų kursai.
1932 m. dvarininko šeimoje gimė garsus žydų dailininkas Aharonas
Aprilis. Sovietams okupavus Lietuvą, dvaras buvo nacionalizuotas.
1941 m. birželio 18 d. Aprilių šeima ištremta į Altajaus kraštą. Sovietiniais metais dvaras buvo paverstas kontora, vėliau apleistas, o dabar
vėl atgyja.
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Lankome Šiaudiniškių dvaro rūmus. Beje, tik iš išorės. Jie buvo
statyti XIX a. II pusėje, o atnaujinti 1969 m. Remonto darbai truko
11 metų. Tarp kolonų buvo įterpti didžiuliai langai, kurie, deja, labai
sumenkino rūmų iškilmingumą. Išliko arkiniai rūsiai, kurie daug dešimtmečių buvo apsemti vandens. Šalia rūmų yra dviaukštis raudonų
plytų ūkinis pastatas.
Prieš keletą metų dvaro rūmus įsigijo vietos gyventojas. Jam buvo
gaila žiūrėti į nykstantį istorinį objektą, todėl nusprendė jį suremontuoti.
Šeimininkas mielai sutinka čia atvykstančius svečius, vedžioja po
rūmus, daug įdomių istorijų papasakoja.
Šūklių dvaras
Miško tankmėje slepiasi XIX a. pradžioje statyti Gavronskių dvaro
rūmai. Manoma, kad jie iškilo ant buvusios kryžiuočių pilies pamatų.
Prie kelio stovinti informacinė lenta perspėja, jog tai privati nuosavybė. Bendras Šūklių parko plotas – 12,4 ha. Takų ilgis – 2500 m.
Vandens telkiniai: „Saulės“ kūdra – 10 a, „Mėnulio“ kūdra – 17 a, Ūkinė kūdra – 18 a. Buvusio Šūklių dvaro rūmų dalis Pirmojo pasaulinio
karo metu buvo susprogdinta carinės Rusijos artilerijos. Yra išlikusi
dvaro ledainė bei buvusios mokyklos ūkinis pastatas. Stovėjimo aikštelės, suolai ir poilsio aikštelės įrengtos 2018 m.

Gavronskių dvaro rūmai 2019 m.
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Šūklių vardas pirmąkart paminėtas 1595 m. rugpjūčio 12 d. Lenkijos karaliaus ir didžiojo Lietuvos kunigaikščio Žygimanto III Vazos
privilegijoje, suteiktoje Jonui Vyšniauskui ir jo žmonai Galinai Bankovskai.
1784 m. dokumente yra paminėti dveji Šūkliai: dvaras bei kaimas prie Šeimenos, priklausęs Svirskiams, ir Šūklių dvaras, kurį valdė
Legovičiai.
Nedaug žinoma, kas vyko Šūklių rūmuose. Dvarų savininkas
Vincentas Gavronskis (jam priklausė, tarp kitko, ir Paežerių dvaras)
su žmona Ana Višnevska susilaukė dviejų sūnų – Viktoro ir Jono. Taigi jiems ir paskirstė savo valdas. 1827 m. dvarui priklausė 41 namas,
gyveno 410 žmonių. Dvarą valdė jaunesnysis Vincento Gavronskio
sūnus – Viktoras. Jis pastatė puikius Šūklių dvaro rūmus, įrengė angliško stiliaus parką su gėlynais.
Paskutinis Šūklių dvaro savininkas buvo Viktoro sūnus Stanislovas Gavronskis (1860–1942), vedęs lenkų kunigaikštytę Heleną Liubomirską. Ji dvare įsteigė vaikų prieglaudą, kuri virto slapta daraktorių mokykla.
Gavronskiai laikė 15–20 šunų, kuriuos prižiūrėjo iš Estijos atvykęs šunininkas. Turėjo daug arklių, skirtų jodinėti ir važinėti. 1902 m.
parodoje Vilniuje Gavronskių prancūzų kilmės žirgai buvo aukštai
įvertinti, o jų savininkas apdovanotas aukso medaliu.

Buvęs dvaro parkas
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XX a. pradžioje šioje vietoje buvo neramu. 1906 m. į Šūklių
dvarą įsiveržė maždaug 500 streikininkų. Dvarininkai, nespėję iškviesti žandarų, buvo priversti sutikti su samdinių reikalavimais.
Šūklių dvaro rūmų būklė apgailėtina, nors ir dabar akivaizdžiai matosi buvusių rūmų didybė. Iš aprašymų žinome, kad rūmų stilius buvo
artimas neoklasicizmui, nors iš išorės jie neatrodė itin prabangūs. Viduje buvo daug dailės ir meno kūrinių, menės buvo apstatytos Liudviko XV epochos baldais. Įspūdinga buvusi dvaro biblioteka – joje
buvo 8000 knygų. Čia būta retų manuskriptų, karališkų pergamentų,
albumų, nuotraukų, monetų ir medalių kolekcijų. Valgomasis buvo
papuoštas giminės herbais bei Vakarų Europos dailininkų tapybos
darbais.
Per Pirmąjį pasaulinį karą dvaras buvo subombarduotas. Dalis
turto sudegė, o ką pavyko išgelbėti, nuvežta į Paežerius. Po sprogimo
liko mažiau nei trečdalis pastato. Per karo laikotarpį Šūklių rūmus plėšė ir grobstė tiek vokiečių, tiek rusų kareiviai.
Po žemės reformos dvarą valdė Lietuvos kariuomenės generolas
Bronislovas Skomskis. Dvarui buvo palikta 80 ha žemės, o visa kita
išdalinta savanoriams, bežemiams ir mažažemiams.
Be rūmų, yra išlikęs dvaro svirnas, arklidžių pastato dalis, tvartas,
užpelkėjęs tvenkinys, sulaukėjęs parkas. Jame auga Šūklių tuopa. Tai
valstybės saugomas botaninis gamtos paveldo objektas. Į registrą jis
įrašytas 2018 m. Tuopos apimtis 7,72 m (1,3 m aukštyje), aukštis –
41 m.
Didvyžių dvaras
Tik atvažiavę į Didvyžius sužinome, kad jie vadinasi ne Didvyžiai, o Augalai. Nuo 1950 metų.
Šios vietovės pradžia susijusi su Geištarų šeimai priklausiusiu
dvaru, todėl ilgą laiką dvarą ir kaimą žmonės vadino Geištarais arba
Geistarais. 1808 m. žemėlapyje pirmą kartą buvo pavartotas Didvyžių
vardas (lenk. Dydwize). Manoma, kad tai senasis originalus vietovės
pavadinimas.
Lenkų istorikas M. Balinskis (M. Baliński) knygoje „Starożytna
Polska“ (1846 m.) rašo, kad didžiojo kunigaikščio Jono Kazimiero laikais Didvyžių dvaro savininką, kažkokį nepilnametį Varitką, nusiuntė
į karą, kuriame jis žuvęs. Vargu, ar taip galėjo būti, nes Didvyžių dvaras susiformavo ne anksčiau kaip XVIII a. vidury. Pirmasis iš Geištarų,
valdęs dvarą, buvo 1762 m. gimęs Dominykas (Dominik Gieysztor).
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Iš jo dvarą perėmė 1809 m. gimęs jo sūnus Jozefas Napoleonas Benediktas Geištaras.
Didvyžių dvaro valdytojų pavardės iki XIX a. pabaigos nesikeitė.
Dvarvietė kitados buvo graži. Ją puošė sodas, pietinėje jo pusėje buvo
įrengtas didžiulis tvenkinys. Tvenkinio saloje poilsiavo Geištarai bei jų
svečiai. Pagrindiniai dvaro rūmai statyti 1860 m.

Dvaro oficina
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Internete rašoma, kad 1850 m. Didvyžių (Geištarų) dvare stovėjusi koplyčia. 1885 m. dvaro savininkas Leonas Geištaras jos vietoje
pastatęs mūrinę bažnyčią, kuri išliko iki šių dienų. 1923 m. Didvyžių
bažnytkaimyje ir dvare gyveno 174 žmonės (152 gyveno bažnytkaimyje, 22 – dvare). Šiais laikais, o tiksliau 2011 m., Augalų kaime buvo
įregistruoti 404 gyventojai.
1944 m. liepos pabaigoje dvare įkurdintas naujai suformuotas Lietuvos policijos 1-asis pulkas. Jis susirėmė su rusų daliniais ir jų ataką
atmušė. Per mūšį nukentėjo dvaro rūmai. 1963 m. jie buvo rekonstruoti ir prarado savo pirminę išvaizdą. Dabar rūmuose veikia Didvyžių
psichoneurologinis pensionatas.
Didvyžių socialinės globos namai turi savo istoriją. Geištarų
rūmuose jie, kaip senelių ir vienišų žmonių prieglauda, įkurti 1928
metais. Antrame pastato aukšte gyveno 25 seneliai, pirmame veikė
pradinė mokykla. Po Antrojo pasaulinio karo šiuose namuose buvo
apgyvendinti žmonės su psichine ar protine negalia. Čia gyvenančių
žmonių buitis buvo labai skurdi, todėl apylinkės žmonės šią vietą vadino tiesiog „ubagynu“.
Išlikusį Didvyžių dvaro kompleksą sudaro trijų aukštų gyvenamasis namas, oficina (o iš tikrųjų XX a. pradžioje statytas „monopolis“, kuriame buvo prekiaujama valstybine degtine), ledainė, tvartas,
svirnas, karvidė.
Vilkaviškio dvaras
Šiandien Vilkaviškio dvaro rūmai yra privati nuosavybė. Jame
gyvena keliolika šeimų. Kiekvienas tvarkosi tik „iš vidaus“. Kai reikia renovuoti išorę, gyventojai nesutaria, todėl pastato išvaizda prastoka.          
Iš istorijos šaltinių žinome, kad Vilkaviškio dvaro rūmai statyti XVIII a. viduryje. Nuo 1645 metų Vilkaviškį valdė LDK kancleris
Kristupas Žygimantas Pacas, tad tikėtina, kad tai jis pirmasis, įkūręs
dvarą. Istorikas J. Totoraitis teigia, jog neįvardytame 1660 m. mokesčių sąraše šalia keleto kitų minimas ir Vilkaviškio dvaras. Vilkaviškis
paminėtas 1679 m. balandžio 7 d. Jono Sobieskio privilegijoje, kurioje
Vilkaviškio žydų kahalui nurodyta, kad jo nariai privalo mokėti dvarui už posesijas ir namus. Užuominą apie Vilkaviškio dvarą aptinkame
ir 1776 metų Kauno pavieto padūmės mokesčių mokėtojų sąraše. Čia
skaitome, kad Vilkaviškio parapijoje yra Oginskių valdomas Vilkaviškio dvaras.
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Naujosios Rytų Prūsijos kariniame žemėlapyje pažymėtas didžiausias dvaro statinys yra U raidės formos, o jo kiemas atsiveria į
šiaurės pusę. Bet tai buvęs kitas statinys, ne tas, kurį matome dabar.
Jis stovėjo labiau į pietvakarius nuo dabartinių rūmų. Rūmai, ko gero,
buvo perstatyti prūsų valdymo metais. Tuomet nugriauta vakarinė ir
pietinė senesnių rūmų dalys, o rytinė sujungta su šiauriau stovėjusiu
pastatu. Pastatų sujungimo vietoje pastatytas keturių kolonų klasicistinis portikas su trikampiu frontonu.
Per 1794 m. sukilimą šiame dvare slapstėsi generolas Antanas
Chlevinskas, kuris galiausiai čia buvo prūsų suimtas. Prūsai iš visų LDK
didžiojo kunigaikščio dvarų valdytojų atėmė teisę valdyti šiuos ūkius ir
paskyrė savo administratorius. Jų sudarytame žemėlapyje matyti, kad
apie 1800 m. dvarvietėje stovėjo 15 statinių ir du sargybiniai postai.
Yra daug įdomių su šia vieta susijusių istorijų. 1812 m. birželio
19–24 dienomis per Vilkaviškį traukė Napoleono Bonaparto kariuomenė (apie 250 tūkst. karių). Čia Prancūzijos imperatorius paskelbė
karą Rusijai. Europos užkariautojas savo karius į Vilkaviškį įvedė birželio 21 dieną, o jų stovyklą įkūrė rytinėje miesto dalyje.
Žmonės dar prisimena kurijos sode augančią liepą ir Vilkaviškio
dvaro parke stovintį girnų akmens stalą – imperatoriaus „apsilankymo“ liudininkus. Šios „relikvijos“ išliko tik nuotraukose.
Napoleonas Bonapartas Vilkaviškį pasiekė 1812 m. birželio 21 d.
Pasak A. Polujanskio, jis įsikūrė viename dvaro pastate, o karininkai
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užėmė kitus dvaro ar miestiečių namus. Neapolio karalius Miuratas
apsistojo klebonijoje, o Italijos vicekaralius Boharne – miesto gydytojo namuose. Remiantis šaltiniais, Prancūzijos imperatorius įsikūręs
ne pagrindiniuose rūmuose, o mediniame dvaro pastate, stovėjusiame
prie Vilkaujos upės kranto. Jame buvo daug patalpų. Miegamajame
stovėjo metalinis stalelis, ant kurio Napoleonas pasirašė atsišaukimą,
skelbiantį karą Rusijai. Šis namas neišliko. Metalinis stalelis XIX a.
viduryje buvęs pas Rutkiškių dvaro savininką Galerą. Paskutinį kartą
jis paminėtas 1908 m. „Suvalkų gubernijos atmintinoje knygelėje“.
Napoleonas, pagyvenęs keturias dienas Vilkaviškyje, birželio
23-iosios ankstyvą rytą patraukė į Kauną. Vietiniams pažadėjo: jeigu
laimėsiąs karą prieš Rusijos imperiją, Vilkaviškį padarysiąs mažuoju
Paryžiumi.
Seinų kunigas Bonaventūra Butkevičius savo prisiminimuose aprašė Napoleono buvimą Vilkaviškyje. Būdamas aštuoniolikmetis klierikas, jis stebėjo prie Vilkaviškio dvaro apsistojusių prancūzų karių
stovyklą, iš arti matė Napoleoną ir jo palydą. Imperatoriaus veide matėsi nerimas ir nepasitenkinimas. Mat jis gavo žinių, kad sutriko maisto
tiekimas. Dėl šių priežasčių Napoleonas buvo priverstas užsibūti Vilkaviškyje 4 dienas ilgiau.
B. Butkevičius rašo: „Saulei sėdant toje pusėje, iš kur turėjo atvykti Napoleonas, mes pastebėjome dulkių stulpą ir išgirdome trimito
garsą, šaukiantį duoti kelią imperatoriui. Ir iš tiesų, praslinkus kelioms

Kumetynas
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minutėms, vežimėlyje, pakinkytame vienu arkliu, kurį pats valdė,
pasirodė Napoleonas <…>. Karvedys buvo apsivilkęs raitųjų šaulių
pulko mundiru, trumpa smėlio spalvos miline ir trikampe kepure. Imperatoriaus veide, nors ir apdengtam dulkėmis, buvo galima pastebėti
nuovargį ir nerimą. Jo blogas ūpas pavirto didžiausia rūstybe, kada
Vilkaviškyje sužinojo, kad ne tiktai kariuomenė, bet netgi jo gvardija neturi reikalingiausio maisto. „Visą naktį jis nemiegojo ir neleido
miegoti kitiems, nes visi turėjo rūpintis įrengti krosnis duonai kepti.
Dėl tos priežasties kariuomenė Vilkaviškyje pasiliko dar keturias dienas, ir karas Rusijai buvo paskelbtas keturiomis dienomis vėliau. Visą
tą laiką Napoleonas šnekučiavosi su kareiviais, įsakė jiems išduoti po
dvigubą porciją maisto ir vyno“.
Portale http://gintarinesvajone.lt galima aptikti tokį aprašymą:
„Pamaitintai ir pailsėjusiai armijai Napoleonas surengė apžiūrą. Armija rikiavosi tokia tvarka: pirmoje linijoje raitoji ir pėsčioji gvardija;
antroje – įvairių tautų pėstininkai; trečioje – įvairių tautų kavalerija
ir keli prancūzų kirasirų pulkai; ketvirtoje – artilerija. Visa tai vyko į
pietus nuo miesto 7 varstų ilgio ir 3,5 varstos pločio laukuose. 6 valandą ryto Napoleonas su visu savo štabu, pilnu maršalų ir generolų, nuo
kurių, anot B. Butkevičiaus, auksas ir sidabras tiesiog varvėjo, pajudėjo link savo išrikiuotos armijos. Pats imperatorius nuo savo štabo skyrėsi uniformos kuklumu. Jis dėvėjo mėlynos spalvos kuklų gvardijos
mundurą, papuoštą tik garbės legiono juosta ir žvaigžde. Užtat jo baltas žirgas buvo išpuoštas „nepadoriai prabangiai“. Kai tik jie sustojo
ties pirmąja gvardijos linija, sugriaudėjo „vive l‘empereur“. Maršalas
Bertje perskaitė imperatoriaus dekretą dėl karo paskelbimo Rusijai ir
įsakymą žygiuoti į jos teritoriją. Po to tas pats veiksmas pasikartojo
prie kiekvienos kitos linijos.
Kai tik Napoleonas grįžo į miestą, visi daliniai pradėjo ruoštis žygiui. Avangardą sudarė 7 lenkų, olandų ir prūsų ulonų pulkai. Jiems
vadovavo Joachimas Miuratas. Tą pačią dieną popiet imperatorius išvyko paskui savo armiją. Jis norėjo atlikti dar 2 korpusų apžiūrą už 20
varstų nuo Vilkaviškio.“ (http://gintarinesvajone.lt/2014/07/29/1812metai-uznemuneje-ii-dalis/)
Palyginti nedaug yra informacijos apie dvarą carizmo metais. Prasidėjus 1830 m. sukilimui, Vilkaviškio valstiečiai ignoravo šaukimus
į sukilėlių gretas. Jie ne tik nėjo kovoti, bet ir užpuldavo sukilėlius.
Pirmojo pasaulinio karo metais dvare apsigyveno vokiečių kareiviai.
Po karo dvaro rūmų būklė buvo apgailėtina. 1940 m. sovietai dvarą
likvidavo. Antrojo pasaulinio karo metu vokiečiai dvaro klojime įren-
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gė rusų belaisvių stovyklą. Rūmų patalpose (vyskupo rūmuose) veikė
kunigų seminarija. Karui baigiantis, vyskupas A. Karosas pasitraukė į
Šunskus ir dvaras liko tuščias. Po karo jame įsikūrė tarybinio ūkio administracija. Sovietmečiu dvaras buvo paverstas bendrabučiu. Vėliau
jo gyventojai įsigijo patalpas ir įsikūrė butus.
Paežerių dvaras
Paežerių dvaro teritorijoje įrengtoje automobilių stovėjimo aikštelėje automobilių daug. Nelengva surasti laisvą vietą. Grįstas takelis
veda rūmų link. Ežero pakrantėje stovi klasicistinių formų Paežerių
dvaro rūmai. Didingas frontonas, keturių kolonų laikomas portikas
bei reljefais papuošti šoniniai rizalitai daro įspūdį. Priekiniame rūmų
fasade puikuojasi, kaip ir dera, buvusių šių rūmų šeimininkų giminės
herbas.
Rūmų interjere gausu figūrinių ir ornamentinių gipsatūrų, buazerijų ir medinių apvadų. Lankyti dvarą pradedame nuo antrojo aukšto.
Žavimės gražiais kambarėliais, kolonomis išpuoštu miegamuoju, svečių priėmimo sale. Įspūdį palieka grakščių kolonų laikomas balkonas,
atveriantis vaizdą į ežerą ir parką. Tiek daug čia puošybos elementų,
paveikslų, kurie, kaip ir baldai, buvo atvežti iš Dailės muziejaus 2016
metais. Lankome biliardinę, šokėjų figūromis papuoštą rotondinę šokių salę ir kt.

Paežerių dvaro rūmai
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Paežerių dvaro rūmų vidaus interjeras

Lankytojams pateikta daug informacijos. Informacinėje lentoje rašoma, kad rūmų puošyba yra iš XIX a. pirmosios pusės. Rūmai
statyti LDK didiko Simono Zabielos rūpesčiu 1795–1799 metais. Juos
projektavo garsus Vilniaus architektas Martynas Knakfusas.
Knygoje „Sūduvos krašto dvarai“ galima perskaityti, jog karaliaus Kazimiero Jogailaičio laikais (1440–1492) Paežerius valdė Michailas Glinskis. XVIII a. viduryje Paežeriai priklausė stambiems
magnatams – Raudondvario Zabieloms. Mirus Simonui Zabielai,
XIX a. Paežeriai atiteko dvarininkų Gavronskių giminei. Jie baigė
įrengti rūmų interjerą, sutvarkė ūkį, pastatė vandens malūną ir plytinę,
įrengė žemės ūkio mašinų remonto ir padargų dirbtuves. Jų pagrindinės pajamos buvo iš spirito, kurį parduodavo Lenkijoje, gamybos. Po
Pirmojo pasaulinio karo Paežerių dvare apsigyveno ponia Gavronskienė. 1939 m. iš ponios Gavronskienės dvarą nupirko bankininkas
J. Vailokaitis. Jis rekonstravo centrinio pastato interjerą, įvedė centrinį
šildymą, nugriovė dalį dekoratyvinių koklių krosnių. Sovietų Sąjungai
okupavus Lietuvą, J. Vailokaitis pasitraukė į Vakarus. Tuomet dvare
įsikūrė žemės ūkio mokykla.
Vokiečių okupacijos metais rūmuose rezidenciją turėjo Lietuvos srities generalinis komisaras dr. von Rentelnas. Pas jį rinkdavosi
okupacinės valdžios pareigūnai bei jų svečiai. Generalinio komisaro
įsakymu rūmus remontavo olandų meistrai. Po karo pirmajame rūmų
aukšte buvo įrengta vištidė. Tuo metu buvo sugadintas rūmų deko-
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Dvaro oficina

ras, parketas, buazerijos ir plafonų gipsatūros, nuniokota rūmų išorė,
o parkas paverstas ganykla.
Vėliau rūmuose įsikūrė Vilkaviškio melioracijos statybos ir montavimo valdyba. Tuomet rūmai buvo suremontuoti: sutvirtinta stogo
konstrukcija, rekonstruoti laiptai į antrąjį aukštą, restauruotos gipsatūros, parketas, biliardinės ir miegamojo buazerijos, perdažytos sienos. Sutvarkytas ir parkas: iškirsti nudžiūvę medžiai, saloje įrengta
šokių aikštelė, išvalyti tvenkiniai. 1995 m. dvaras perduotas Lietuvos
dailės muziejui. Čia įsikūrė Suvalkijos krašto dailės galerija. 1997 m.
rūmuose veikė Vilkaviškio krašto muziejus. Vėliau jo eksponatai buvo
pernešti į restauruotą dvaro oficiną, o rūmuose įsteigtas Sūduvos regioninis kultūros centras (2004 m.). Nuo 2016 metų abi įstaigos sujungtos.
Dabartinį architektūrinį ansamblį sudaro rūmai, oficina, belvederio bokštas ir parkas.
Dvaro parkas yra peizažinio plano. Čia įrengta trijų tvenkinių
kaskada. Į pietvakarius stovi ūkiniai pastatai – arklidė, spirito varykla,
ledainė ir kiaulidė. Dvaro ansamblis 1992 m. buvo įtrauktas į saugomų
objektų sąrašą. Rūmai valstybės saugomu paveldo objektu paskelbti
2009 m.
Parke auga senasis dvaro ąžuolas. Tai valstybės saugomas botaninis gamtos paveldo objektas. Kamieno apimtis 1,3 m aukštyje –
6,35 m. Aukštis – 30 m. Legenda pasakoja, kad senasis parko ąžuolas
sodintas dvaro įkūrimo proga. Jo amžius galėtų siekti apie 400 metų.
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Lankome XIX a. pirmojoje pusėje statytą dvaro oficiną (Vilkaviškio krašto muziejų), o po to lipame į 17 m aukščio Belvederio bokštą.
Paežerių dvare vyksta klasikinio pobūdžio muzikiniai vakarai,
edukacinės programos, Sūduvių amatų šventė, Dvarų senovinės muzikos festivaliai ir kiti renginiai.
Pavilkijo dvaras
Pavilkijys – nedidelė vietovė. 2011 m. čia buvo vos 46 gyventojai, kiek jų gyvena dabar, nežinia. Kaime yra liepų alėja, minėtas žvyro telkinys, kelias link kelto per Nemuną, na ir, žinoma, svarbiausias
mūsų kelionės tikslas – Pavilkijo dvaras. Istoriniuose šaltiniuose jis
dar minimas Alaušių, Nosiedų bei Mikytų vardais.
Dvaras kūrėsi XIX a. priešais Vilkiją, tad ir buvo pavadintas Pavilkiju. Ilgainiui iš dvaro išaugo gyvenvietė. Dvaro savininkas Jonas
Domanskis garsėjo įvairiais ūkyje vykdomais eksperimentais. 1888 m.
šiame dvare gyveno 117 žmonių, dauguma jų buvo lietuviai. XIX a.
pabaigoje prie dvaro veikė malūnas, lentpjūvė, kalkinė, pieninė ir kiti
gamybiniai objektai. Dvaro kapinėse buvo pastatyta neogotikinio stiliaus bažnyčia.
XX a. pradžioje dvare buvo kasami akmenys, naudojami tiesiant
vietinės reikšmės siaurąjį geležinkeliuką. Dvaras išliko ir po žemės reformos, nors po 1923 m. rūmuose ilgesnį laiką niekas negyveno. Rūmai buvo mediniai. Labai unikalūs – du namai, sujungti trečiu.

Pavilkijo dvaro rūmai prieš 20 metų. Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos nuotrauka
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Pavilkijo dvaro rūmai dabar

Pavilkijo dvaras, kaip ir visi kiti dvarai Lietuvoje, sovietmečiu
buvo nacionalizuotas ir paverstas gyvenamuoju namu, kuriame dešimtmečius buvo įsikūrusios kelios šeimos.
Šiandien rūmų būklė apgailėtina. Dvarą gerokai suniokojo 2009
metų lapkričio mėnesį praūžusi vėtra. Tuomet įgriuvo rūmų vakarinės
dalies stogo danga, suiro stogo konstrukcijos ir lubos, nuvirto sienos.
Dvaro parkas šiandien neišvaizdus. Jame galima įžvelgti tik keletą šimtamečių ąžuolų ir liepų alėjos pėdsakus.
Kodėl šis dvaras, kaip ir daug kitų Lietuvos dvarų, yra pasmerktas išnykti? Kalta neįžvalgi kultūros politika, o gal blogi įstatymai?
Lietuvos kultūros vertybių registre yra per 600 dvarų. Tik penktadalis
jų saugomi valstybės.
Daugelio Lietuvos dvarų būklė yra apgailėtina. Pastatai neprižiūrimi, želiantys krūmai ir piktžolynai ardo pastato pamatus.
Prakiurę pastatų stogai, kiauri langai ir durys. Daug kur vagiamos
autentiškos pastatų plytos, stogų čerpės, niokojama vidaus įranga.
Dvarų savininkai, privatūs asmenys, neturi lėšų istoriniams paminklams atkurti.
Dauguma Lietuvos dvarų savininkų tikėjosi ir tikisi, kad dvaro
sodyba bus pripažinta valstybės saugomu objektu ir jie galėsią pasinaudoti valstybės parama. Remontuoti istorijos paveldo pastatų kaip
panorėję jie negali. Pastatų fragmentų negalima keisti šiuolaikiškomis
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medžiagomis, naikinti, paprastinti jų konstrukcijų. Tokių pastatų rekonstrukcija yra sudėtinga ir brangi.
Pavilkijo dvaro sodyba, unikalus medinės architektūros ansamblis, jau seniai yra atsidūręs ant išnykimo ribos. Dvaras nyksta akyse.
Bet… pastatus galima gelbėti, kol dar yra ką gelbėti.
Nei Lietuvos, nei savivaldybės valdžia negali padėti, nes tai privati nuosavybė. Dabartinis jos savininkas, dvarininko Domanskio vaikaitis, gyvena JAV. Jis pareikalavo iškeldinti šioje sodyboje gyvenusius žmones, bet pats į savo valdas dar nebuvo atvažiavęs.
Ar bus atstatytas Pavilkijo dvaras? Kol kas niekas nežino atsakymo į šį klausimą. Dvarui atstatyti reikia milijonų eurų.
Žemosios Panemunės dvaras
Važiuojant į Žemosios Panemunės dvarą verta aplankyti čia pat
stūksantį Žemosios Panemunės piliakalnį. Nuo jo atsiveria puikus
vaizdas į Lietuvos upių upę – Nemuną. Iš šiaurės piliakalnį supa Nemuno slėnis, iš vakarų ir pietų – gili dauba. Piliakalnis nedidukas –
49×18 m. Vakariniame jo šlaite yra trikampė terasa. Piliakalnio šlaitai
statūs. Šiaurinis šlaitas, aikštelė ir pylimas apaugę lapuočiais. Į pietryčius nuo piliakalnio 1997 m. buvo rasta įdomių radinių: graikiška Mar-
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ko Aurelijaus moneta, pasaginių segių, apyrankių, grublėtos ir lygios
keramikos šukių.
Piliakalnis gražiai sutvarkytas. 2015 m. čia buvo įrengti ąžuoliniai laiptai, skaldele išpilti takai, pastatyti ąžuoliniai suolai. Aikštelėje
įrengta nedidelė poilsiavietė, iš kurios atsiveria puikus vaizdas į Nemuno slėnį.
Pakilus ant nedidelio kalnelio, akims atsiveria kraupus Žemosios
Panemunės dvaro vaizdas. Buvusių rūmų teritorija apaugusi krūmais,
aukštais kiečiais ir dilgelėm. Pro tankius krūmokšnius vos matosi dekoratyviniai varteliai – Gediminaičių stulpai, kurie kitados buvo dvaro
rūmų pažiba. Maždaug dvidešimt metrų už jų stūkso dvaro rūmų liekanos. Tiesiu keliu pasiekti jų beveik neįmanoma.
Vietiniai žmonės pasakoja, kad prieš karą čia veikė prieglauda.
Vokiečių okupacijos metu buvo ligoninė, kurioje gydyti fronte sužeisti
vokiečių kariai. Sovietai šiame pastate irgi buvo įrengę ligoninę. Apie
1956 m. savininkas sugrįžo, bet sovietai jam dvaro negrąžino.
Rūmų būklė labai prasta, bet dvaro istorija turtinga ir įdomi. Iš
istorinių šaltinių žinome, kad dvaras įkurtas XVI a. pabaigoje. Pasak
istoriko Jono Totoraičio, jis minimas 1575 m. Raseinių teismo aktų
knygoje. Joje rašoma, kad žemininkas Jurgis Krukavičius 1589 m. Panemunės dvarelį užrašė savo žmonai ir vaikams. Apie šį dokumentą
yra rašęs ir istorikas Antanas Šapoka. K. Jablonskis mini, kad dvaras

Dvaro dekoratyviniai varteliai
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perduotas kitam šeimininkui ir ta proga (1676 m.) surašytas inventorius.
1677 m. Raseinių seniūnas Juozapas Chrzastovskis Žemąją Panemunę perdavė Andriui Kazimierui Gelgaudui, būsimam LDK raštininkui ir ATR Seimo maršalkai. Tuo metu čia stovėjo medinis malksnomis
dengtas pastatas su keliais dūmtraukiais. Šalia rūmų buvo dar kitas
pastatas svečiams apgyvendinti, o dvarvietėje – kepykla, dviaukštė
klėtis, vežiminė, arklidė, klojimas, tvartai ir nemažai kitų statinių. Rūmuose buvo įrengti trys rūsiai.
1727 m. Palenkės vaivados Mykolo Juozapo Sapiegos žmona Teresė Gelgaudienė-Sapiegienė dvarą užrašė savo giminaitei Izabelei
Elžbietai Morštyn. Ji buvusi poeto Jono Andriaus Morštyno duktė.
1693 m. Izabelė susituokė su kunigaikščiu Mykolu Čartoriskiu. Tuomet į dvarą buvo atvežta daug vertingų drobių. Čia gyveno ir Čartoriskių dukra Konstancija, būsima ATR karaliaus Stanislovo Augusto
Poniatovskio motina.
Iš Čartoriskių dvaras perėjo Ježiui Andžejui Montvydui-Bialozorui ir jo žmonai Eleonorai. Jų duktė Ona ištekėjo už Stanislovo Antano
Tiškevičiaus, kuris ėjo aukštas pareigas. Buvo Mstislavlio kaštelionas,
Ariogalos tijūnas, Žemaitijos kaštelionas, Lietuvos tribunolo maršalka, Ketverių metų seimo narys, senatorius.
Prieš prūsmetį Tiškevičiai dvarą pardavė bajorui Juozui Fergiui,
tarnavusiam poručiku Lenkijos karalystės armijoje. 1791 m. jis buvo
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išrinktas delegatu į Seimą. Garsėjo kaip liberalių pažiūrų žmogus ir
Gegužės 3 d. konstitucijos šalininkas. Per 1794 m. sukilimą atstovavo
Kauno apskrities sukilėliams. Yra žinomas jo 1794 m. rašytas laiškas
Tadui Kosciuškai, kuriame jis siūlė grąžinti miestiečiams žemės nuosavybę, atkurti miestų jurisdikciją, sulyginti visus luomus, įvesti miesto mokesčius.
Iš Juozo Fergio dvaro valdymą perėmė jo sūnus, Lenkijos kavalerijos kapitonas Konstantinas Aleksandras Tadas Fergis. Jo laikais baudžiavą dvare žmonės eidavo net šešias dienas per savaitę. Baudžiauninkai turėjo mokėti natūrinę duoklę. 1812 m. pro Žemąją Panemunę
traukėsi Napoleono armijos likučiai. Nemažai jos karių buvo palaidota
netoli čia esančio piliakalnio.
Iš Fergio dvarą perėmė bajorai Zanai, poeto Tomo Zano giminaičiai. 1875 m. dvarui priklausė 1100 margų žemės. 1877 m. čia stovėjo
9 statiniai, kuriuose gyveno 118 vyrų ir 139 moterys. 1890 m. dvare
veikė valsčiaus mokykla, plytinė, užeiga ir alaus darykla.
Žemosios Panemunės dvare lankydavosi knygnešys kun. Juozas
Marma, poetai Tomas Zanas bei Adomas Mickevičius. Dvarininko
vaikus mokė Jonas Jablonskis. Į dvarą užsukdavo lenkų keliautojas,
istorikas, etnografas Zigmuntas Gliogeris.
1912 m. Žemosios Panemunės miestelio gyventojai dvare surengė vakarą-koncertą, kurio metu buvo grojama, dainuojama, vyko paskaitos apie dorybę ir ūkininkavimą. Per renginį surinktos lėšos buvo
skirtos ligonių globai.
Po Pirmojo pasaulinio karo Tomas Zanas pasitraukė į Dūkštos
dvarą (jis priklausė Lenkijos administracijai), kadangi jam grėsė kaltinimai už antivalstybinę veiklą. Dvare pasiliko jo žmona Teresė.
1924 metais Zanai prarado dalį savo valdų. Jiems buvo paliktas
80 ha dvaro centras bei bravoras. Tais pačiais metais dvaro centrą nupirko žurnalistas Valentinas Gustainis. Jis buvo vienas iš „Neo Lithuanijos“ korporacijos steigėjų ir jos pirmininkas. Redagavo „Lietuvos
Aidą“, dirbo diplomatu Lenkijoje. 1940 m., užėjus sovietams, buvo
ištremtas į Sibirą. Dvaras buvo nacionalizuotas. Karo metu ir pokariu
čia veikė ligoninė. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, rūmai grąžinti
Gustainių giminaičiams.
***
Žemosios Panemunės dvaro centriniai rūmai per paskutinius dešimt metų labai sunyko. Pamačius šį Lietuvos kultūros paveldo objektą, gali ištikti šokas: medžiai užaugę lig griūvančio stogo, krūmai
lig langų, kiemas apaugęs krūmokšniais ir piktžolėmis. Vos galima
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įžvelgti senas akacijas ir Gedimino stulpų pavidalo mūrinius vartus.
Pasigėrėjimo nekelia ir rūmų vidus – apgriuvę sienojai, supuvusios ir
skylėtos grindys.
Rūmai yra avarinės būklės. Užsienyje gyvenantys jų savininkai
žada dar juos prikelti naujam gyvenimui.
Kidulių dvaras
Kidulių miestelis yra įsikūręs priešais Jurbarką, vaizdingame
kairiajame Nemuno krante. Kiduliai yra seniūnijos centras, turi savo
herbą ir vėliavą. Tai gan unikali gyvenvietė. Ją sudaro suaugę į vieną
keturi kaimai. Tarp Kidulių ir Šiaudinės kaimų stovi ilgi Kidulių dvaro
pastatai, pietryčiuose – bažnyčia. Kiduliuose veikia pagrindinė mokykla, ambulatorija, paštas, biblioteka, 6 parduotuvės ir du bendruomenės centrai: „Jotija“ ir „Vinkšnupis“. Mus domina dvaras.
Dvaro rūmai neišvaizdūs, neprabangūs, kuklių formų, stačiakampės formos, statyti neoklasicizmo stiliumi. Gal kiek didingumo jiems
suteikia aukšti rūsių pamatai ir plytinių kolonų medinis priebutis.
Dvaro rūmų būklė labai gera, nes jie restauruoti prieš septynerius metus. Dabar juose veikia biblioteka, įsikūrusi vietos bendruomenė.
Dvaro sodyba didelė, užima apie 25 ha plotą. Čia išsibarstę daugiau nei dvidešimt prastos būklės pastatų: račiaus namas, du kumetynai, administracinis pastatas, arklininko namas, daržininko namas,
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Kidulių dvaro rūmų veranda

penki tvartai, rūsys, grūdų sandėlis, du ūkiniai pastatai, kluonas, karvidė, arklidė, kalvė, alaus ir sūrių darykla, vištidė, kiaulidės griuvėsiai
ir kt. Vakarinėje sodybos dalyje ant kalvoto reljefo suformuotas stūkso šimtametis parkas, kuriame auga ąžuolai, klevai, kaštonai, mažalapės liepos.
Rašytiniuose šaltiniuose Kidulių dvaras pirmą kartą paminėtas 1583 m. Lietuvos girių aprašyme. Jis ten vadinamas „jurbarkiniu
karališkuoju kaimu Kiduliais“. Manoma, kad dvaro rūmai galėjo iškilti toje vietoje, kur kitados stovėjo lietuvių (o gal jotvingių) pilis.
1584 m. dvarą (iš Jono Lenartavičiaus) nupirko iš Prūsijos atsikėlęs
miško pirklys Krišpinas Kiršenšteinas. Jo palikuonis Jonas Jeronimas
Kiršenšteinas, tapęs žemaičių vyskupu, dažnai lankydavosi savo tėviškėje.
1708 m. dvaras atiteko Karpiams. Jie valdė jį šimtą metų. Garsiausias iš Karpių giminės buvo žemaičių vyskupas Juozapas Mikalojus Karpis, kuris čia praleido keletą metų ir buvo palaidotas. Kai dvarą valdė Tiškevičiai, jo rūmuose gyveno vyskupas Antanas Dominykas Tiškevičius.
Prūsmečiu Kidulių dvare viešėjo Prūsijos karalius Frydrichas Vilhelmas III, kuris tuomet ruošėsi pasirašyti Tilžės sutartį su Prancūzijos
imperatoriumi Napoleonu. Frydrichas Vilhelmas III iki vidurnakčio
sėdėdavo prie lango ir stebėdavo Jurbarko uoste stovinčius laivus. Pas
jį, į Kidulių dvarą, prabangiu keltu atplaukdavo Rusijos caras Aleksandras I. Monarchai vaikštinėdavo dvaro parko alėjomis ir aptardavo
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sudėtingus šio pasaulio reikalus. 1812 m. birželį pro Kidulius pražygiavo dalis Napoleono kariuomenės karių, o kiek vėliau, bet priešinga
kryptimi, caro armijos korpusas.
Po Napoleono karų Kidulių dvaras atiteko Rusijos caro generolui
baronui Jonui von Ofenbergui. Jo valdymo metais dvaras išgyveno
aukso dienas. Jo šeimininkas mėgo sodininkauti. Ofenbergas gražiai
sutvarkė dvaro parką, pasodino egzotinių augalų ir medžių ir juos
kruopščiai prižiūrėjo. XIX a. pabaigoje dvaro sodyboje buvo 9 raudonų plytų statiniai, veikė alaus darykla, rūkykla ir kt. Žmonės pasakoja, kad statinių kompleksas tęsėsi per kilometrą. XX a. pradžioje
dvarą valdė baronas Fiodoras Ofenbergas. Jo ūkvedžiu buvo vokietis
Ogilvis, kuris garsėjo neišpasakytu žiaurumu. Dvaro gyventojams ir
kaimiečiams sugrįžo seniai užmiršti baudžiavos laikai. 1909 m. dvaro
valdas perėmė Petras Ofenbergas. 1914 m., kai Kidulių dvare apsistojo Rusijos kariai, jų šeimininkas buvo suimtas ir išgabentas į Rusijos
gilumą. Jį rusai kaltino, kad miškuose vokiečių karininkams organizavo medžiokles. Vėliau Kidulių dvare rezidavo vokiečių kariai. Jie
čia įrengė pašarų sandėlį ir iš kaimiečių atimdavo pašarus. Vokiečiai
pasižymėjo ir tuo, kad Kiduliuose nutiesė telefono liniją, kuri tuomet
buvo didžiulė naujovė. Pirmojo pasaulinio karo metais Kidulių dvaras
beveik nenukentėjo. 1922 m. dvarui priklausė 27 pastatai ir 300 ha žemės. Tais metais išsikėlė jo paskutinis savininkas Otas Ofenbergas. Po
žemės reformos dvarą administravo agronomas Petras Mulevičius. Po
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Antrojo pasaulinio karo dvaro rūmuose veikė kolchozo kontora, kino
salė, ambulatorija ir biblioteka.
***
Kidulių dvaras šiandien yra gyvas. Jo rūmuose organizuojama daug įdomių renginių. Vyksta XIX a. dvaro šokių popietės, skaitomos paskaitos apie dvarų istoriją ir kultūrą, organizuojamos tautodailininkų parodos, koncertai, pasirodo teatro trupės.
Didelio populiarumo sulaukė renginių ciklas „Sėkmės istorijos“.
Kidulių dvaro rūmuose rengiamos įvairios ekskursijos, Napoleono lobio paieškos, edukacinės dvaro šokių pamokos ir kt.
Gelgaudiškio dvaras
Gelgaudiškis – seniūnijos centras, nedidelis miestelis Sūduvoje,
nusidriekęs kairiajame Nemuno krante, 15 km į šiaurę nuo Šakių.
2018 m. čia gyveno 1616 žmonių. Į rytus nuo miesto, Gelgaudiškio miško parke, augo storiausia Lietuvoje eglė, kurios skersmuo
104 cm, aukštis 42,6 m. Miške yra pažintinis pėsčiųjų takas bei
paukščių regykla.
Automobilių stovėjimo aikštelė pilna, autobusų taip pat nemažai,
vadinasi, objektas įdomus ir gausiai lankomas.
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Gelgaudiškio dvaras yra vienas originaliausių Lietuvos dvarų
ansamblių. Jį sudaro atnaujinti rūmai, dvaro virtuvė, svirnas, oficina,
tvartas, oranžerija, kumetynas, bokštas, rūsiai ir jau minėtas parkas.
Akmenimis grįsta sidabrinių klevų alėja iš lėto žingsniuojame rūmų
link. Kairėje mus pasitinka du stendai. Juose randame nemažai informacijos apie dvaro rūmus, parką ir pėsčiųjų takus. Skaitome, kad rū-

Gelgaudiškio dvaro rūmai

Gelgaudiškio dvaro rūmai. Vaizdas nuo ežero pusės

331

332

Sigitas Birgelis

Rūmų interjeras

mus supa vienas didžiausių parkų Lietuvoje, kuris išsiskiria sudėtinga
struktūra.
Dvaro rūmai ir ramybe dvelkianti aplinka užgniaužia kvapą.
Rūmai – respublikinės reikšmės architektūrinis paminklas. Pastatas
vienaukštis, neoklasicistinio stiliaus. Rūmų fasadą puošia kolonos ir
dailios baliustrados su gražiais metalo dirbiniais ir kitais puošybos
elementais. Pastatas turi du kampinius rizalitus, o nuo miesto pusės –
dorėninių kolonų portiką.
Gelgaudiškio pavadinimas yra kildinamas iš Jurgio Gedgaudo
pavardės, kuris, pasak padavimo, tuoj po Žalgirio mūšio kairiajame
Nemuno krante pastatęs pilį. Gelgaudiškis pirmą kartą rašytiniuose
šaltiniuose paminėtas 1517 m. dokumente, kuriame aprašoma, kaip
Jono Sapiegos vaikai bylinėjosi su pamote. 1579 m. Sapiegos dvarą
užrašė sūnui Andriui, kuris šias valdas išnuomojo Telšių seniūnui Jonui Chodkevičiui. Vėliau dvaro savininkai dažnai keitėsi.
Šiuolaikiniai dvaro rūmai statyti Prūsijos barono Gustavo Koidelio iniciatyva 1842–1846 metais. Dvaras turėjo vandentiekį, ledainę ir
kitus pastatus. Pirmajame rūmų aukšte buvo biblioteka, darbo kabinetas, valgomasis, bajoraitės ir dvarininkės kambariai, vonia, šeimos
koplyčia ir kt. Rūmuose buvo įrengta ir apžvalgos aikštelė, į kurią
buvo galima pakilti liftu. Kiekviename kambaryje stovėjo dekoruotos krosnys. Kambariuose ir fojė buvo daug veidrodžių. Dauguma
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Dvaro arklidės

vidaus durų buvo dvivėrės. Po pastatu buvo gilus rūsys, kuriame gyveno tarnai.
Dvaro ansamblį sudarė keliolika ūkinių pastatų: arklidės, maniežas, sūrių gamykla ir kt. Visi pastatai buvo išdėstyti simetriškai. Sūriai
buvo gaminami iš vietinio pieno pagal šveicarišką technologiją, vežami į Varšuvą ir ten pardavinėjami. Eiklūs dvaro žirgai laimėdavo ne
vienas rungtynes.

Parko alėja
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Dvaro šeimininkas Antanas Gelgaudas dalyvavo 1831 m. sukilime. O štai 1863 metų sukilėliai
padarė dvarui nemažai žalos – įsibrovę į rūmus jie
pasisavino visą iždą.
1892 m. dvarą nupirko bendrovė, kurios savininkai buvo bankininkas J. Montvila, gydytojas
J. Svida, A. Baltušis ir Žemosios Panemunės dvarininkas Abdonas Zanas. Tuo metu dvarui priklausė
25 palivarkai. Po kelerių metų iš bendrovės valdas
nupirko Ona Konča-Komarienė. Po jos mirties dvarą paveldėjo sūnus Medardas Vladislovas Komaras.
Jis buvo paskutinis dvaro valdytojas.
1922 m. Lietuvos valdžia dvaro rūmus atidavė Amerikos lietuvėms vienuolėms – šaritėms. Jos
dvarą padovanojo Kauno kurijai, kuri čia įsteigė
našlaičių prieglaudą. Ji veikė iki 1941 m.
Antrojo pasaulinio karo metu rūmuose buvo
įkurtas vokiečių karinis štabas, o vėliau – karo li100-metis sidabrinis klevas
goninė. Sovietmečiu, iki 1961 m., čia veikė vaikų
namai, o vėliau – mokykla. (Šiandien dvaro teritorijoje įsikūrusi Gelgaudiškio specialioji mokykla.) 1979 m. pastatas labai nukentėjo nuo
gaisro. 2000 m. rūmų būklė buvo apgailėtina, kolonos pradėjo griūti.
Gelgaudiškių pastangomis rūmai buvo išbraukti iš privatizuojamų objektų sąrašo. Juos 2010 metais perėmė Šakių rajono savivaldybė. Jai pavyko gauti Europos Sąjungos lėšų dvaro renovacijai. 2012 m.
buvo atidarytas dvaro flygelis, o vėliau restauruotas kumetynas bei
oranžerija. Dvaro parke buvo atkurtas 2,5 kilometro ilgio pažintinis
takas. Šiuo metu parke yra per 400 didelių ąžuolų, kai kurie – 26 metrų
aukščio ir 1,5 metro skersmens.
Šiandieninę dvaro istoriją tęsia Gelgaudiškio kultūros centras ir
bendruomenė. Čia veikia Amatų centras, nuolat vyksta įvairūs renginiai.
Zyplių dvaras
Seinuose leisto „Šaltinio“ puslapiuose (1908 m., Nr. 3) galima aptikti tokį skelbimą: „Nuo 1 liepos 1908 m. atiduodama nuomai dvylika
m. lig 1 liepos 1920 m. Zyplių dvaras (Naujamiesčio apskr., Suvalkų
gub.). Du polivarku – 1535 margai žemės su trobomis, gyvuliais, ma-
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šinomis ir visais ūkiškais pastatais. <…> Nuomos reikalaujama po 4
rublius už margą. Nuomojantis turi nors kiek mokėti lenkiškai“.
Zyplių dvaro ansamblį sudaro 11 pastatų: rūmai, dvi oficinos,
virtuvė, karvidė, arklidė, tvartas, svirnas, ratinė, kumetynas, šunidė.
Nors pagrindiniai dvaro objektai neveikia, teritorijoje daug lankytojų,
sunku surasti laisvą stovėjimo vietą.
Zyplių dvaras yra vienas iš įdomiausių Sūduvos krašto dvarų.
Čia vyksta sueigos, šventės, įvairių projektų pristatymai, konferenci-

Zyplių dvaro rūmai
Zyplių dvaro ūkinis pastatas
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Dvaro tvenkiniai

jos, kaimo teatrų spektakliai ir kt. Arklidėse galima apžiūrėti galeriją,
kurioje eksponuojami paveikslai, medžio ir akmens skulptūros, keramikos, kalvystės, stiklo ir kiti dirbiniai. Buvusioje vežiminėje veikia
Zanavykų muziejus.
Prie dvaro stovi paminklinis akmuo su užrašu: „Dėka grafo T. Potockio 1904 m. iš Zyplių dvaro 14-os metų V. Grybas buvo išsiųstas

Nuvirtęs milžinas paliktas gulėti
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mokytis skulptoriaus amato į Varšuvą“. Šio krašto gyventojai šitaip
atsidėkojo grafui Tomui Potockiui, kuris, pastebėjęs Vinco Grybo sugebėjimus drožinėti, išsiuntė jį į Varšuvą. Ten būsimasis skulptorius
baigė gimnaziją, o vėliau – Varšuvos dailės mokyklą.
Už rūmų driekiasi įspūdingas parkas, vienas didžiausių Lietuvoje (21 ha), su balzaminių tuopų ir skroblų alėjomis. Čia galima aptikti daug retų medžių – auga sidabriniai klevai, raudonieji ąžuolai,
balzaminės tuopos, juodosios pušys, sidabriniai kėniai, karpotieji ir
plaukuotieji beržai, kalninės guobos, kamštiniai skirpstai ir kt. Šalia
alėjų yra grafo T. Potockio laikais iškasti keli tvenkiniai ir per kanalus
nutiesti tilteliai.
Parko alėjoje riogso nuvirtęs milžiniškas ąžuolas. Remiantis rašytiniais šaltiniais, jam apie 360 metų. Pasak padavimų, ant šio ąžuolo
šakos ponas kardavęs nepaklusnius baudžiauninkus. Ąžuolas nuvirto
2008 metų vasarą, bet jis paliktas gulėti ten iki šios dienos.
Zyplių dvaras yra įspūdingas, nors jo istorija nesena, vos 200
metų. Pirmasis dvaro savininkas buvo kunigaikštis Juozapas Poniatovskis (karaliaus Stanislovo Poniatovskio sūnėnas). Dvarą jis gavo
už karinę tarnybą Napoleono Bonaparto armijoje. Jam žuvus, dvaras
atiteko jo seseriai Marijai Teresei Tiškevičienei. Ji Zyplius pardavė
Polocko gubernijos dvarininkui Jonui Bartkovskiui. Jo pastangomis
1855 m. iškilo vienaukščiai mūriniai klasicistinio stiliaus rūmai (šiandien jie įkomponuoti centrinėje pastato dalyje), dvi oficinos, virtuvė,

Zyplių dvaro parko alėja
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mediniai ūkiniai pastatai. Po Bartkovskio mirties dvarą valdė jo podukra Joana Wolfers-Kučinskienė.
Vėliau dvarą paveldėjo jos dukra Liudvika, kuri Zyplius pardavė
jau minėtam grafui Tomui Potockiui. Paskutinio Zyplių dvaro šeimininko grafo T. Potockio pastangomis rūmai buvo perstatyti ir virto neobarokiniais.
Po Pirmojo pasaulinio karo Zyplių dvare šeimininkavo įvairios
organizacijos. Nuo 1924 m. iki 1944 m. čia veikė žemesnioji žemės
ūkio mokykla. 1944 m., pasitraukus vokiečiams, rūmuose buvo įkurta
ligoninė. Vėliau dvare veikė kolchozo mašinų-traktorių stotis, o pačiuose rūmuose įsikūrė Lenino kolūkio valdyba ir apylinkės vykdomasis komitetas. Kolchozui išsikėlus į kitą vietovę, dvaro rūmai liko
be priežiūros. Greitai prakiuro stogas, pradėjo griūti sienos, balkonai,
buvo išmušti langų stiklai. Nukentėjo ir pastato vidus.
Padėtis pasikeitė Lietuvai atkūrus nepriklausomybę. Zyplių dvaro pastatai buvo perduoti Lukšių seniūnijai ir dvaras pradėjo atgimti.
2002 m. buvo pradėti parko atstatymo darbai. Jie baigti 2012 m.
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STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW
NA KRĘTYCH ŚCIEŻKACH HISTORII
Paulius Birgelis
KWESTIA REGIONU SUWALSKIEGO W STOSUNKACH
LITEWSKO-POLSKICH W LATACH 1918-1923
Po I wojnie światowej na ziemiach byłej guberni suwalskiej aktywne wyrażanie interesów narodowych było możliwe tylko za zgodą
wojskowej administracji niemieckiej. Do marca 1919 r. niemiecki rząd
wojskowy faworyzował polski samorząd lokalny, jednak wkrótce kurs
polityczny zmienił się na korzyść władz litewskich. Prawdopodobnie
konkurencja między lokalnymi polskimi i litewskimi władzami w Suwalszczyźnie nie miała znaczącego wpływu na codzienne relacje międzyludzkie. Większość mieszkańców tego regionu nie pozostała jednak obojętna na decyzje dotyczące wytyczenia przez państwa Ententy
linii demarkacyjnej. Założenia te mogły nie tylko zmienić skład etniczny regionu, ale także przesunąć centra działalności gospodarczej.
W przekonaniu miejscowej ludności proces kształtowania się granicy
między Polską a Litwą był środkiem zapobiegającym ówczesnym problemom gospodarczym. Sytuacja ta uległa jednak zmianie, gdy Polska
umocniła swoją władzę w regionie suwalskim, a polskie instytucje samorządowe nie uznawały wyrażanych przez części lokalnej ludności
deklaracji o przynależności państwowej. Po przymusowym wycofaniu
się sił polskich w lipcu 1920 r., litewskie władze dążyły do wzmocnienia swoich wpływów w regionie suwalskim. W tym celu próbowano
między innymi ograniczyć pełnione na tym obszarze przez ludność
polską funkcje zarządcze i wpływać na nastroje mieszkańców innych
narodowości. Wsparcia przede wszystkim szukano wśród lokalnej
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społeczności żydowskiej, która w poparciu Kowna dopatrywała się
możliwości wynegocjowania lepszych warunków gospodarczych
i socjalnych. Zmiana sytuacji na froncie wojny polsko-bolszewickiej
unicestwiła plany wprowadzenia litewskiej administracji. Po utracie
przez Litwę historycznej stolicy w 1920 r., rząd kowieński swoje siły
polityczne skoncentrował na odzyskanie Wilna na arenie międzynarodowej. Tym samym zmniejszeniu uległo znaczenie regionu suwalskiego na liście priorytetów polityki zagranicznej Litwy. Poza tym,
państwa Ententy nie sprzeciwiały się dążeniom Polski do przyłączenia regionu suwalskiego, do czego ostatecznie przystąpiono w lutym
1923 roku.
Deimantė Aidukaitė
… U WDOWCA SWOJĄ CZĘŚĆ DOSTANĘ, ALE SERCA
NIE ODZYSKAM…
Celem publikacji jest przedstawienie tendencji zawierania małżeństw przez osoby owdowiałe w regionie przedwojennej Zanavykiji. Głównym przedmiotem badań są akta małżeństw z katolickich
parafii Barzdy (Barzdai), Giełgudyszki (Gelgaudiškis), Gryszkabuda
(Griškabūdis), Iłgów (Ilguva), Kaimelis, Lokajcie (Lekėčiai), Łuksze (Lukšiai), Paežerėliai, Paluobiai, Plokščiai, Syntowty (Sintautai),
Slavikai, Sudargi (Sudargas), Sutkai, Szaki (Šakiai), Valakbūdis i Poniemuń (Žemoji Panemunė). Granice chronologiczne obejmują lata
1922–1938, tj. okres, w którym były prowadzone wymienione księgi
metrykalne.
Kęstutis Žemaitis
WYŁKOWYSKI BISKUP ANTANAS KAROSAS W CZASACH
OKUPACJI
Biskup Antanas Karosas (Antoni Karaś) był litewskim biskupem, który najprawdopodobniej najdłużej rządził diecezją. W czasach jego służby miały miejsce złożone procesy polityczne, takie jak
zmieniające się władze, zesłania, wojna, okupacje. Niewątpliwie najtrudniejszy okres przypadał na lata 1940-1947. Litwa była wówczas
okupowana przez Związek Radziecki, następnie rządzona przez nazistów, aż w końcu powróciła pod władzę Kremla. Biskup Karosas,
podobnie jak cały naród, przetrwał walkę reżimów okupacyjnych
z Kościołem katolickim na Litwie. Mimo sędziwego wieku i starań
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unikania konfliktów z władzą, dał solidny przykład duszpasterza wiernie trwającego przy Kościele.
Gintaras Lučinskas
OFICER, PARTYZANT, POETA
BENEDIKTAS LABENSKAS-LABĖNAS (1918-1949)
Rankiem 7 marca 1949 r. w okęgu olickim (Alytus) w gminie
Daugi (Daugai) w lesie Kalesninkai agenci MGB Kostas Kubilinskas-Varnas i Algirdas Skinkys-Rytas zastrzelili śpiącego w bunkrze sztabu okręgu dajnawskiego dowódcę oddziału „Šarūnas” Benediktasa
Labėnasa-Kariūnasa, który od 10 listopada 1948 r. tymczasowo pełnił
obowiązki dowódcy okręgu dajnawskiego. Kontynuując swój krwawy
marsz, agenci zdradzili partyzancką kwaterę główną.
Benediktas Labenskas urodził się 20 lutego 1918 r. w rodzinie
krawca we wsi Papečiai, gminie Łoździeje (Lazdijai) powiatu sejneńskiego. Chłopak miał talent poetycki, dobrze się uczył. Pisał wiersze,
wysyłał je do litewskich gazet i czasopism. Najwięcej twórczości z lat
szkolnych opublikował w studenckim magazynie „Jaunoji Lietuva”
(„Młoda Litwa”).
Benediktas Labenskas był aktywnym członkiem Związku Skautów. Należał do zastępu „Dariusa i Girenasa” podlegającego działającej ówcześnie w Łoździejach sejneńskiej drużyny skautów. Został
wybrany drużynowym gromady „Basanavičiusa”.
Wiosną 1939 r. Benediktas Labenskas ukończył państwowe gimnazjum w Łoździejach. Wstąpił do szkoły wojskowej jako aspirant.
Wiosną 1940 r., wraz z innymi aspirantami szkoły wojskowej, swojemu nazwisku nadał bardziej litewskie brzmienie – zmienił je z Labenskas na Labėnas.
1 października 1940 r., po ukończeniu szkoły wojskowej, Benediktas Labėnas miał otrzymać stopień młodszego porucznika. Jednak
Litwa była już pod rządami sowieckich okupantów. Z powodów politycznych kadetom XV rocznika nie nadano stopnia oficerskiego. Zostali oni przeniesieni do rezerwy.
Po powrocie do rodzinnych stron Benediktas Labėnas podjął decyzję o rezygnacji ze służby na rzez okupanta i wyjechał do Niemiec.
Po przydzieleniu mu zadań powrócił na Litwę. Gromadząc informacje o armii sowieckiej docierał aż do Kowna. Kilkakrotnie przekraczał tzw. zieloną granicę. B. Labėnas na Litwę powrócił po wybuchu
niemiecko-sowieckiej wojny. Zaoferowano mu pracę w Litewskiej
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Policji Bezpieczeństwa w okręgu wileńskim. 17 października 1942 r.
B. Labėnas rozpoczął studia na kierunku filologii i literatury litewskiej
na wydziale humanistycznym Uniwersytetu Wileńskiego.
W 1943 r. B. Labėnas wstąpił do batalionu budowlanego. Tam
zajmował się budową dróg w Rosji i na Łotwie, wycinką drzew w lasach, realizował inne pionierskie projekty wojenne. Nie brał udziału
w bezpośrednich działaniach frontowych, ale uczestniczył w walkach
z rosyjskimi partyzantami lub małymi oddziałami Armii Czerwonej,
które przebiły się przez linię frontu.
Pod koniec wojny, w 1945 r., w pobliżu Tukums na Łotwie,
B. Labėnas trafił do rosyjskiej niewoli. Wraz z niemieckimi jeńcami
został przewieziony na Daleki Wschód do Komsomolska nad Amurem w Kraju Chabarowskim. Przez półtora roku przebywał w obozie Sevvostlag. Po zwolnieniu otrzymał nakaz wyjazdu na Litwę. Po
powrocie czekał go obowiązek meldunkowy. W Łoździejach zatrzymano go na cały dzień i, pod groźbą więzienia, zmuszano do podpisania dokumentów o współpracy. Po powrocie do domu tego samego
dnia przyłączył się do ruchu partyzanckiego. Początkowo działał na
obszarze podległym oddziałowi partyzanckiemu „DLK Mindaugas”
w okolicach Babrai, Świętojeziory (Šventežeris) i Serej (Seirijai). Został dowódcą oddziału, wielokrotnie uczestniczył w walkach, był czterokrotnie ranny.
26 czerwca 1947 r. partyzancki oddział „Šarūnas” został przyłączony do okręgu dajnawskiego (poprzednio należał do okręgu „Tauras”). W protokole z posiedzenia dowódców, które odbyło się w dniach
24-25 września 1947 r., Kariūnas jest wymieniony już jako dowódca
oddziału 3. plutonu oficera Juozapavičiusa. 20 października 1947 r.
B. Labėnas-Kariūnas został dowódcą oddziału „Šarūnas”.
10 listopada 1948 r. dowódca okręgu dajnawskiego Adolfas
Ramanauskas-Vanagas, tymczasowo pełniący funkcję przywódcy
Obszaru Południowego, wyjechał na naradę dowódców partyzanckich na Litwie Zachodniej. Dowództwo nad okręgiem powierzył
B. Labėnasowi-Kariūnasowi.
7 marca 1999 r., dla uczczenia 50. rocznicy śmierci B. Labėnasa,
w pobliżu miejsca dawnego bunkra (Nadleśnictwo Kalesninkai) stanął skromny znak pamiątkowy, przypominający o tragicznych wydarzeniach. W 1991 r. miejsce to zostało oznaczone krzyżem (aut.
A. Liovė), wzniesionym przez siostrę Kariūnasa, Eugenię Sušinskienė
i jego krewnych.
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12 maja 1999 r. Komisja do spraw i ochrony praw uczestników ruchu oporu Centrum Badań nad Ludobójstwem i Ruchem Oporu Mieszkańców Litwy B. Labėnasowi-Kariūnasowi przyznała status prawny
żołnierza-ochotnika (pośmiertnie).
19 maja 1999 r. dekretem Prezydenta Republiki Litewskiej
B. Labėnas został odznaczony Orderem Krzyża Pogoni klasy III (pośmiertnie).
27 maja 1999 r. dekretem Prezydenta Republiki Litewskiej nr 465
B. Labėnas został mianowany na stopień pułkownika Litewskich Sił
Zbrojnych (pośmiertnie).
W 2000 r. krajoznawca Juozas Kuckailis opracował i wydał
książkę pt. „Benys Labėnas. Žygiuojanti tauta” („Benys Labėnas.
Maszerujący naród”). Zaprezentowano w niej poezję i prozę z czasów młodości B. Labėnasa – jako hołd pamięci poety, żołnierza
i partyzanta, spełnienie jego aspiracji, młodzieńczych pragnień
i nadziei, podziękowanie za jego literacką, patriotyczną i wytrwałą
pracę, wierność ideom wolności narodu, świętą walkę z ciemiężcą ojczystego kraju.
Rimantas Zagreckas
4 KOMPANIA ODDZIAŁU „VYTAUTAS”
W OKRĘGU „TAURAS”
Powojenny ruch oporu jest jednym z najmniej zbadanych okresów
historii Litwy. W ciągu ostatnich 30 lat istnienia niepodległej Litwy
lata powojenne były raczej obiektem dyskusji miłośników entuzjastów
lub wspomnień uczestników wydarzeń z tego okresu. To dzięki ich
wysiłkom powstała literatura poruszająca te tematy.
Artykuł jest próbą przeglądu historii znamiennego stowarzyszenia założonego przez uczestników ruchu oporu wobec okupacji
ZSRR po II wojnie światowej na Litwie – tzw. „Ožio būrys” („Oddział Kozła”; nazwa pochodzi od pseudonimu założyciela Adolfasa
Valenty ps. Ožys – Kozioł). W 1946 r. jednostka ta stała się integralną
częścią ośrodka ruchu oporu na południu Litwy – okręgu „Tauras”
i została nazwana 4. kompanią. Artykuł ukazuje początek formowania
się oddziału, miejsca jego rozmieszczenia, określa granice działania
jednostki oraz analizuje charakter kilku przeprowadzonych operacji.
W publikacji ukazano, że bez silnego wsparcia ze strony miejscowej
ludności cywilnej, oddział nie miałby możliwości bytu. Działania ru-
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chu oporu przeciwko okupacji sowieckiej w dużej mierze miały charakter społeczny.
Scholastika Kavaliauskienė
PARAFIA I KOŚCIÓŁ TRÓJCY ŚWIĘTEJ W OŁAWIE
Miasteczko Oława (Alovė) jest położone na terenie rejonu olickiego (Alytus), przy głównej drodze łączącej Wilno (Vilnius) – stolicę
Litwy, z Polską. W pobliżu miasta znajduje się jezioro Alovė (76 ha),
z którego wypływa rzeka Alovėlė i następnie wpada do Niemna.
Niewielkie miasteczko-wieś parafialna Oława ma głęboką
przeszłość oraz ciekawą historię. Znaleziska archeologiczne wskazują, że te tereny były zamieszkałe już dwa tysiące lat temu. Nazwa miejscowości Oława pojawia się w źródłach pisanych już
w XV wieku. Na początku XV w. stał tu zamek i dwór wielkiego księcia litewskiego Witolda. W latach 1795-1863 Oława była dużą gminą,
która łączyła tereny Oławy, Daugów (Daugai), Niemonajci (Nemunaitis) oraz miasta Olity. Ta rozległa gmina została utworzona przez
rosyjską cesarzową Katarzynę II.
Z Oławy pochodził litewski szlachcic Marcjan Aleksander Ogiński (Marcijonas Aleksandras Oginskis; 1632-1690) – kanclerz Wielkiego Księstwa Litewskiego od 1684 r., wojewoda trocki (Trakai) od
1670 r. Warto zauważyć, że szlachcic ten przeszedł z prawosławia na
katolicyzm.
W 1797 r. w Oławie wybudowano kaplicę, a w 1802 r. drewniany kościółek, którego fundatorem był właściciel ziemski Jokūbas
Kęstutis Gediminas. Do 1940 r. dworem w Oławie rządziła rodzina
Gediminasów. Miejscowi Polacy nie chcieli pozwolić na odprawianie
w kościele obrzędów w języku litewskim, dochodziło do konfliktów.
25 czerwca 1908 r. w Oranach (Varėna) odbyła się rozprawa sądowa. Jej zarzewiem były wydarzenia z 25 listopada 1907 r., kiedy to
polscy wierni okrzykami przerwali litewskie nabożeństwo w kościele. Czterech awanturników zostało skazanych na sześć dni aresztu.
W ten sposób zakończyła się słynna w całej diecezji wileńskiej (Vilnius) sprawa sądowa zwana „sprawą oławską”. Popularność zyskała
ona dzięki interwencji księdza w świeckim sądzie.
W okresie od 1856 do 2019 r. w kościele Trójcy Świętej w Oławie
służyło 21 księży. Obecny proboszcz Stanislovas Stankevičius posługę
pełni od 1970 roku.

345
27 grudnia 1997 r. Centrum Dziedzictwa Kulturowego Republiki Litewskiej wpisało zespół kościelny Trójcy Świętej w Oławie do
rejestru nieruchomych zabytków kultury Republiki Litewskiej, jako
obiekt o dużej wartości architektonicznej. Zespół składa się z kościoła
i znajdującej się obok niego dzwonnicy.
Parafia Alovė sąsiaduje z parafiami Daugi (Daugai), Nedzingė,
Merecz (Merkinė), Niemonajcie (Nemunaitis) i Olita (Alytus). Parafia
jest duża – ma 10 km szerokości i 14 km długości. W ustawie inwentaryzacyjnej z 1932 r. wymieniono 40 wsi parafialnych i gospodarstw
indywidualnych. Obecnie parafia Oława liczy 27 wsi. Niektóre mniejsze miejscowości zostały połączone, a chutory przyłączone do większych wsi.
Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė
KAPELANI I NAUCZYCIELE RELIGII PIERWSZEGO
GIMNAZJUM W OLICIE
Szkoła średnia, a późniejsze gimnazjum w Olicie (Alytus) powstało w trudnym okresie po I wojnie światowej i przebytej niemieckiej okupacji. Dzukia (region etnograficzny Litwy), podobnie jak cała
Litwa, była wyniszczona. Stąd też jesień 1919 r. była szczególna, gdyż
pojawiła się jedyna tego rodzaju placówka edukacyjna w całej południowej Litwie. Otworzyła ona swe drzwi dla dzukijskich dzieci.
W 1923 roku dyrektor szkoły Kazys Klimavičius został zastąpiony przez księdza Juozapasa Jakštysa. Nowy dyrektor musiał pracować
w trudnych warunkach, w okresie dużych zmian. Pod jego kierownictwem, wraz z utworzeniem piątej klasy w 1923 r., szkoła została przekształcona w progimnazjum. W tym samym czasie w szkole
uruchomiono dwuletni kurs kształcenia nauczycieli. W 1925 r. na
polecenie Ministra Edukacji Narodowej szkoła została przekształcona
w Gimnazjum Państwowe w Olicie.
Dyrektor progimnazjum ks. Juozapas Jakštys stanął na czele 13
nauczycieli. Spośród nich wyższe wykształcenie mieli tylko dyrektor (ukończył Akademię Duchowną w Petersburgu, posiadał dyplom
licencjata) oraz kapelan szkoły ks. Antanas Žigas (ukończył Seminarium Duchowne w Sejnach). Pozostali nauczyciele mieli wykształcenie średnie lub studiowali.
Zmieniające się wydarzenia historyczne wpłynęły również na życie ludzi. W 1926 r. odbyły się wybory do Sejmu, które przegrała par-
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tia Chrześcijańskich Demokratów, a do władzy doszedł lud chłopski
i socjaldemokraci. W obliczu nowej rzeczywistości politycznej, dyrektor gimnazjum ks. Juozapas Jakštys został zwolniony ze stanowiska kierowniczego i zatrudniony jako nauczyciel łaciny.
W pierwszej Republice Litewskiej do roku szkolnego 1940/41
religii w szkołach podstawowych uczyli proboszczowie i wikariusze,
a w szkołach średnich i gimnazjach księża i kapelani mianowani przez
biskupów. Pierwszym kapelanem szkoły był ks. Bronislovas Vaišnora.
Później funkcję nauczyciela religii objął Petras Balasevičius. Przez kilka lat funkcję kapelana gimnazjum pełnił ks. Antanas Žigas. Wykładał
on religię oraz język i literaturę litewską. Z różnych powodów rotacja
kapelanów była duża. Jednak jako wybitne osobistości odcisnęli oni
swoje piętno w historii oświaty w Olicie. Kapelanem gimnazjum był
ksiądz Pijus Kirvelaitis, człowiek o poetyckiej duszy, aktywny współpracownik prasy. Napisał i wydał kilka książek, tłumaczył na język
litewski dzieła teologiczne. Ks. Feliksas Sruoginis pracował rok czasu.
Został zastąpiony przez pisarza, licencjata kanonicznego Augustinasa
Vaitiekaitisa. Później stanowisko to objął pisarz ks. Jonas Kuzmickis.
Nauczanie religii zostało przerwane z powodu pierwszej sowieckiej okupacji. W salach lekcyjnych zdjęto krzyże, zbędni stali się też
szkolni kapelani. W latach okupacji niemieckiej przywrócono krzyże
i lekcje religii. Druga okupacja sowiecka we wszystkich litewskich
szkołach zniosła nauczanie religii. Przez pięćdziesiąt lat starano się
stłamsić w ludziach wiarę religijną i pamięć o wybitnych duchownych.
Dyrektorzy, nauczyciele i księża gimnazjum w ówczesnym
okresie byli jedynymi ambasadorami i propagatorami kultury
w Dzukii. W ciągu 20 lat wychowali wielu patriotów, uczonych
i około 30 duchownych. W czasach radzieckich wielu księży, wychowanków gimnazjum, było oskarżanych o działalność antyradziecką,
znosiło trudy łagrów lub zesłania. Ks. Valentas Balčius został poddany ekstradycji i zamordowany. Ks. Bernardas Baliukonis (Baliukas) był więziony w obozie kemerowskim. Ks. Zigmas NeciunskasElytė przebywał w łagrach w Karelii i Mordowii, kontynuował
tam działalność duszpasterską. W 1946 r. Liudvikas Puzonas został
aresztowany i skazany na 15 lat łagru o zaostrzonym reżimie za wysłuchiwanie spowiedzi partyzantów i udzielanie im sakramentu namaszczenia chorych. Wyrok odbywał w łagrach Kazachstanu, Inty
i Abezu. W 1949 r. ksiądz Jonas Rusinas został aresztowany i oskarżony o agitację antyradziecką. Był brutalnie torturowany i skazany
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na 25 lat pozbawienia wolności. Wyrok odbywał w kopalniach węgla
w Workucie. Księża Stasys Šivokas i Juozapas Voveris również byli
więzieni w syberyjskich łagrach.
Wielu kapłanów, absolwentów pierwszego gimnazjum olickiego, unikając terroru sowieckiego wyjechało z Litwy. Jednak duchowo
nie oddalili się od niej. Nadal dbali o wartości narodowe i religijne.
Ks. Jonas Borevičius SJ – wiceprzewodniczący Wspólnoty Litwinów
w Stanach Zjednoczonych i Światowej Wspólnoty Litewskiej, współpracował z prasą katolicką. Ks. Ignas Urbonas, jako członek organizacji „Ateitininkai” (od ateitis – przyszłość), był kapelanem litewskich
obozów studenckich i aktywnym współpracownikiem prasy. Ksiądz
prałat Ladas Tulaba był założycielem i wieloletnim rektorem Papieskiego Kolegium Litewskiego św. Kazimierza oraz tłumaczem Pisma
Świętego na język litewski.
Księża Albinas Dumbliauskas SJ i Jonas Zubrus SJ zostali misjonarzami i odwiedzali wiernych w Krasnojarsku, Workucie, Irkucku,
Karagandzie i in.
Wszyscy wychowankowie pierwszego gimnazjum w Olicie dorastali i dojrzewali w realiach pierwszej Republiki Litewskiej, gdzie
funkcjonował model silnej rodziny katolickiej oraz ukierunkowane
wychowanie moralne w szkole i na zajęciach pozalekcyjnych. Od najmłodszych lat wpajano im idee narodowościowe i litewskiej państwowości, byli przygotowywani do aktywnego życia społecznego. Dlatego
też, gdy zostali kapłanami, mimo ciężkich prób, jakim zostali poddani,
nie złamali się i cierpliwie nieśli krzyż swojego życia, stając się wsparciem dla słabszych, m.in. młodszych kapłanów i osób świeckich.
Gintaras Lučinskas
KOMENDA POWIATU ŁOŹDZIEJSKIEGO (SEJNEŃSKIEGO)
LITEWSKIEGO KORPUSU LOKALNEGO WIOSNĄ
1944 ROKU
Na mocy rozkazu gen. Povilasa Plechavičiusa, dowódcy Litewskiego Korpusu Lokalnego (Lietuvos vietinė rinktinė – LVR), nr 1
z dnia 16 lutego 1944 r. 25 oficerów zostało mianowanych komendantami powiatowymi LVR. Mianowanie miało miejsce w dniach
10-12 lutego 1944 r. Funkcje zaczęli pełnić jeszcze przed emitowanym
w radiu przemówieniem gen. P. Plechavičiusa w Dniu Niepodległości Litwy. Dowódcy pilnie przeprowadzili prace przygotowawcze do
utworzenia formacji Korpusu Lokalnego.
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W pobliżu powiatowych komend LVR tworzone były jednostki
wojskowe. Oprócz chłopców ze wsi, bardzo licznie zapisywali się do
nich uczniowie ostatnich klas gimnazjów i specjalnych szkół średnich.
Szefowie placówek oświatowych nie sprzeciwiali się tej odważnej determinacji młodych patriotów i wspierali tę inicjatywę.
Komendantem powiatu łoździejskiego (sejneńskiego) został ppłk
Jonas Kazitėnas-Kaziutis. Zastępcą komendanta i kierownikiem gospodarczym został mjr Stasys Vladas Asevičius. Komenda powiatu
łoździejskiego została utworzona w marcu 1944 r. Z archiwalnych
źródeł wiadomo, że służyli w niej ppor. Kazimieras Batūra, ppor.
Juozas Krakauskas (dowódca plutonu) i ppor. Pranas Razminas oraz,
jako urzędnik, – Zenonas Šarka z Lejpun (Leipalingis).
Na mocy rozkazu dowódcy LVR nr 8 z dnia 26 kwietnia
1944 r. do komisji powiatowych powołano lekarzy w celu sprawdzania
stanu zdrowia poborowych. Lekarzami przydzielonymi w powiecie
łoździejskim byli ppor. Viktoras Miliauskas i Steponas Norkus.
Przy komendzie powiatu łoździejskiego powstała kompania składająca się z trzech oddziałów. Na dowódcę kompanii został wybrany ppor. Baltrus Jurkša. Kompania liczyła 112 żołnierzy, którzy byli
uzbrojeni w 9 lekkich karabinów maszynowych i 103 karabiny. Ze
źródeł archiwalnych znane są nazwiska kilku żołnierzy: Balys Černiauskas (ur. 1917), Juozas Krikščiūnas (ur. 1924), Julius Kaleininkas
(ur. 1925).
Do głównych zadań służby należały patrole miejskie i ochrona
komendy. „Plechavičiukai” (tak nazywano żołnierzy Plechavičiusa)
nosili niemieckie mundury i byli uzbrojeni we francuskie karabiny.
Wiadomo, że oddział komendy powiatu łoździejskiego kilkakrotnie
udawał się w poszukiwaniu tzw. „czerwonych partyzantów”. Po raz
pierwszy pod koniec kwietnia 1944 r., pluton liczący około 20 żołnierzy pod dowództwem ppor. Juozasa Krakauskasa „przeczesał” lasy
w okolicach Kopciowa (Kapčiamiestis). Działania nie przyniosły
skutku. Druga operacja przeciwko „czerwonym partyzantom” została
zorganizowana na początku maja w okolicach Lejpun (Leipalingis).
Wzięła w niej udział grupa około 20 żołnierzy pod dowództwem Jonasa Pinkevičiusa. Podczas obu operacji oddział komendy powiatu
łoździejskiego nie napotkał żadnych „czerwonych partyzantów”, jak
również nie poniósł strat. W maju grupa plutonu porucznika Juozasa
Krakauskasa została wysłana do lasu Šulneliai (12 km od Łoździej)
w celu cięcia drewna na opał. Tam niespodziewanie natknięto się na
grupę „czerwonych partyzantów”. W czasie strzelaniny żołnierzom

349
litewskim udało się pojmać jednego uzbrojonego członka wrogiej organizacji. Innego razu żołnierze kompanii komendy powiatu łoździejskiego wraz z policjantami udali się do lasu Žalioji. Operacja była skuteczna – zatrzymano kilku „czerwonych partyzantów”.
Po zlikwidowaniu przez nazistów LVR, większość żołnierzy komendy powiatu łoździejskiego i członków kompanii na polecenie swoich dowódców rozeszła się i uniknęła aresztowania przez Niemców.
Komenda powiatu łoździejskiego została zlikwidowana 1 czerwca
1944 r. Zwolniono wtedy ostatnich pracowników – podoficera Truska,
urzędnika Vailionisa i tłumacza Tadasa Palionisa.
3 sierpnia 1944 r. niektórzy z byłych żołnierzy komendy powiatu łoździejskiego wycofywali się w kierunku Żmudzi, ale w Kalwarii
(Kalvarija) zostali zatrzymani przez niemiecką żandarmerię i skierowani do Tylży. Oficerowie zostali rozdzieleni i przewiezieni do Drezna, a żołnierze wcieleni do niemieckiej jednostki ochrony przeciwlotniczej. Część z nich została tam, a następnie wyemigrowała na
Zachód. Po rosyjskiej reokupacji niektórzy „Plechavičiukai” zostali
poddani represjom. Kilku świadków tych wydarzeń napisało krótkie
wspomnienia ze służby w komendzie powiatu łoździejskiego (sejneńskiego) LVR wiosną 1944 r. Wspomnienia te zostały opublikowane
w artykule.
Scholastika Kavaliauskienė
NIEZŁOMNA I NIETRACĄCA WIARY. IZABELĖ
SKLIUTAITĖ-NAVARACKIENĖ
Izabelė Skliutaitė-Navarackienė urodziła się 9 marca 1925 r.,
we wsi Dvarčėnai, w gminie Daugi (Daugai). W rodzinie Skliutasów
z 12 dzieci przeżyło 7. Izabela była piątym dzieckiem w rodzinie.
Dwaj jej wujowie byli ochotnikami w walkach o niepodległość Litwy
w latach 1918-1920. Jej ojciec Adomas Skliutas i najstarszy brat Vincas należeli do oddziału „Geležinis vilkas” („Żelazny Wilk”) i uczestniczyli w powstaniu w Daugach 23 czerwca 1941 r. Ojciec Izabeli został zesłany, a dwaj bracia uwięzieni w syberyjskich łagrach.
I. Skliutaitė uczęszczała do szkół podstawowych w Rimėnai
i Daugach, gimnazjum i seminarium nauczycielskim w Olicie. Należała do organizacji „Ateitininkai” (od ateitis – przyszłość) i Litewskiej Armii Wolności (Lietuvos laisvės armija – LLA). Była
łączniczką partyzancką ps. „Ramunė”, następnie – „Jūratė”. Należała do małej grupy pn. „Slapukai”. Otrzymywała i przekazy-
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wała partyzantom leki i broń, rozpowszechniała podziemną prasę.
23 czerwca 1946 r. Skliutaitė została aresztowana w wynajętym
mieszkaniu przy ul. Birutės w Olicie. Podczas rewizji znaleziono przygotowane do przekazania leki, 120 nabojów, jej wiersze
patriotyczne i podziemną prasę. Była przesłuchiwana, brutalnie
torturowana, a 19 października 1946 roku Podbałtycki Sąd Wojskowy skazał ją na 10 lat w obozie o zaostrzonym rygorze, a następnie na 5 lat ograniczenia praw. I. Skliutaitė była więziona
w obozach na Syberii i w Kazachstanie. 1 czerwca 1955 r. odzyskała
wolność. Zamieszkała w Druskiennikach (Druskininkai). Zatrudniła się jako pracownik sezonowy w stołówce sanatoryjnej, następnie
pracowała w przedszkolu na stanowisku wychowawcy.
W 1959 r. wyszła za mąż za Adolfasa Navarackasa, byłego więźnia politycznego. W 1960 r. urodziła się im córka Gintvilė.
W 1964 r. Izabela zdała państwowe egzaminy w szkole pedagogicznej w Mariampolu. W 1971 r. wstąpiła do Instytutu Pedagogicznego
w Szawlach (Šiauliai) i otrzymała dyplom nauczyciela.
Przyłączyła się do litewskiego ruchu dysydenckiego. Wysyłała paczki do więźniów politycznych. Uczestniczyła w wydarzeniach
ruchu niepodległościowego „Sąjūdis”, przyłączyła się do akcji „Baltijos kelias” („Droga Bałtycka”). Została ranna podczas wydarzeń
13 stycznia 1991 r. przy wieży telewizyjnej w Wilnie. Odznaczona
Medalem 13 Stycznia. W 1991 r. wzięła udział w wyprawie na Syberię, mającej na celu porządkowanie grobów litewskich patriotów torturowanych i poległych w obozach. Była wieloletnim członkiem Rady Więźniów Politycznych i Zesłańców w Druskiennikach,
prowadziła Druskiennicki Chór Zesłańców. Jej nazwisko figuruje
w „Międzynarodowym kompendium najsłynniejszych kobiet świata”.
W 1998 r. Amerykański Instytut Biograficzny przyznał I. SkliutaitėNavarackienė tytuł Kobiety Świata. Otrzymała dyplom, a w 2000 r.
złoty medal. W 2000 r. Izabela i jej mąż Adolf (pośmiertnie) otrzymali
świadectwa bojowników o wolność. W 2002 r. Centrum Uniwersytetu
w Cambridge przyznało Izabeli dyplom i srebrny medal za jej wkład
w walkę o wolność i sprawiedliwość. W 2006 r. została odznaczona
Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Pogoni, wręczonym przez prezydenta Litwy Valdasa Adamkusa.
Opublikowała 4 książki wspomnień, wierszy, ulotkę „Gerdašiai”.
W 2015 r. Izabelė Skliutaitė-Navarackienė otrzymała dyplom
Mecenatu Honorowego przyznawanego przez fundusz pomocowy
„Tėviškės pažinimo paramos fondas”.
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Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė
DZIECI POZBAWIONE DZIECIŃSTWA
W maju 1948 r. cała Litwa tonęła we łzach – doszło do masowych
zesłań. Wczesnym rankiem 21 maja z Kowna wysiedlono rodzinę Kazimierasa i Janiny Pažėra z dwójką małych dzieci (Romualdas, 5 lat
i Albinas, 3 lata). Kazimieras Pažėra ukończył kowieńską szkołę wojskową, a Janina Pažėra – Uniwersytet Witolda Wielkiego. W kowieńskich gimnazjach wykładała język i literaturę litewską. Tego samego ranka los zesłańca podzieliła również Genovaitė Vitkienė (żona
Juozasa Vitkusa-Kazimieraitisa) wraz z pięciorgiem dzieci. Najmłodsze z nich, Liudukas, miało zaledwie trzy i pół roku. Mąż i ojciec rodziny Juozas Vitkus-Kazimieraitis zmarł latem 1946 r. nad jeziorem
Liškiavis w rejonie łoździejskim (Lazdijai).
Zesłańców upychano w wagonach bez okien i transportowano
w nieludzkich warunkach jak największych przestępców. Podróż
trwała kilka tygodni. Jej celem była miejscowość Taljany. Przybyszom
pokazano ich nowe „domy”. Były to stare baraki pamiętające carską
epokę.
Jedynym „światełkiem” w ponurym życiu zesłańców było pojawienie się księdza Pranciškusa Šliumpy. Po śmierci Stalina, ksiądz
został zwolniony z obozu i mógł wybrać miejsce zesłania. Przybył
do Taljany, gdzie zostali wywiezieni jego brat Antanas z rodziną.
Ks. P. Šliumpa znalazł doskonały grunt dla swojej pracy duszpasterskiej: udzielał sakramentów małżeństwa i chrztu, odprawiał pogrzeby.
Zebrał młodzież do chóru i dał się poznać jako dobry kaznodzieja.
Miejscowe władze nakazały księdzu natychmiastowe podjęcie pracy.
Nie zwlekając zatrudnił się w tartaku. Była to ciężka, fizyczna praca,
jednak nie przeszkodziła mu w pełnieniu obowiązków kapłańskich.
Działalność duszpasterską kontynuował oczywiście w ukryciu przed
organami władzy.
Kiedy po latach życia na zesłaniu i wielu upokorzeniach zesłańcy powrócili do Litwy, nikt nie czekał na nich z otwartymi ramionami. Nie spodziewali się, że ich ojczyzna stanie się okrutną macochą.
Nie mogli wrócić do swoich starych domów, ponieważ miały już one
nowych gospodarzy. Nie mogli się zameldować. Znak zesłańca kładł
się cieniem nawet podczas prób zatrudnienia się lub podjęcia nauki.
Romualdas Požėra, jak wielu innych, musiał wykazać się dużą cierpliwością dopóki udało mu się osiągnąć wyznaczony cel. Ukończył
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Politechnikę w Kownie (Kaunas). Trudności, których doświadczył
w dzieciństwie zahartowały go, a życie z dala od Litwy wzmocniło
jego miłość do wolności i ojczyzny. Nadal czerpie z życia pełną garścią: jest wiceprzewodniczącym filii Związku Więźniów Politycznych
i Zesłanych w Olicie (Alytus), wiceprzewodniczącym Związku Ojczyzny – Litewskiej Chrześcijańskiej Partii Demokratycznej, członkiem chóru zesłańców „Atmintis” („Pamięć”) i chóru kościelnego.

ROCZNICOWE WSPOMNIENIA
Bronius Makauskas
UMOWA SUWALSKA STO LAT PÓŹNIEJ
W artykule krótko omówiono rozwój stosunków litewsko-polskich od odbudowy nowoczesnych państw do aneksji stolicy Litwy.
Wykorzystując swoją przewagę geopolityczną, demograficzną i militarną, Polska starała się odbudować potęgę swojego kraju. Do tego celu
wykorzystała przestarzałe odruchy polityczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów (RON) i korzystając z (co prawda zmiennego) wsparcia
członków Ententy, wprowadziła ją w błąd, co do niedojrzałości jej północnych i południowo-wschodnich sąsiadów do życia państwowego.
Polska zignorowała przemiany społeczno-kulturowe i społeczno-polityczne, które miały miejsce od zdobycia RON do ukształtowania się
nowoczesnych narodów w Europie Środkowo-Wschodniej na początku XX wieku. Polska wykorzystała aneksję i model pseudo-federalny,
aby uzasadnić ekspansję kraju. Litwa, która odbudowała nowoczesne,
demokratyczne państwo, nie mogła zaakceptować agresywnie wyrażanych roszczeń terytorialnych Polski i proponowanego federalnego
modelu systemu państwowego. Zajęcie Sejn, jednego z najważniejszych ośrodków kulturowych Litwy, latem 1919 r., zorganizowanie
zamachu stanu w Kownie i okupacja Wilna pod przykrywką obrony
przed bolszewizmem znacznie skomplikowały stosunki polsko-litewskie. Nowa konfrontacja geopolityczna po zwycięstwie Polski nad Rosją Sowiecką uwydatniła polityczne i terytorialne roszczenia Polski do
Litwy. Zbrojne „wyjaśnienie” stosunków jesienią 1920 r. doprowadziło do mediacji Ligi Narodów, która była próbą powstrzymania działań wojennych Polski wobec Litwy. I tak, po nieudanych negocjacjach
w Kownie (Kaunas) i Kalwarii (Kalvarija), podjęto kolejną próbę –
tym razem w Suwałkach.
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Uruchomienie czynnika dyplomatycznego z Komisją Nadzoru
Ligi Narodów obserwującą sytuację na miejscu konfliktu było wygodniejsze dla Litwy, która nie posiadała odpowiednich zdolności
wojskowych do powstrzymania polskiej agresji. W przeciwieństwie
do Polski, słowami J. Piłsudskiego, po „uśmiechu wojennego szczęścia” konferencja ta (podobnie jak poprzednia w Spa) ograniczyła
możliwość otwartej akcji wojskowej przeciwko Litwie i bezpośredniej
aneksji Wilna. Okupacja Oran (Varėna) w trakcie prowadzenia negocjacji w Suwałkach i nieprzedłużenie linii demarkacyjnej na wschód
od miejscowości Bastuny (Bastūnai) było sygnałem dla Litwy i Ligi
Narodów, że Polska nowej sytuacji nie zaakceptuje. Opóźniając negocjacje, J. Piłsudski przygotowywał się do aneksji regionu wileńskiego,
i to nie tylko w formie „powstania wojskowego”. Zabezpieczył secesję Rosji Sowieckiej i Polski w północnej części Rygi, co umożliwiło
L. Żeligowskiemu bezpieczne prowadzenie działań militarnych i politycznych przeciwko integralności Litwy. To pozostaje symbolicznym
fundamentem umowy suwalskiej.
Częściowe ustanowienie linii demarkacyjnej będące głównym
rezultatem podpisanej 7 października 1920 r. umowy suwalskiej,
zwieńczonej „buntem” Żeligowskiego, stało się kompromitacją pseudo-federalnego „narzędzia” polskich stosunków, a także przejawem
słabości z powodu dwuznaczności Ligi Narodów ze względu na odmienne interesy jej członków. Umowa suwalska nie zlikwidowała
ideologicznej rozbieżności w stosunkach litewsko-polskich nawet po
upływie stu lat. W 1994 r. pojawiła się wyjątkowa okazja do ideologicznego zrównoważenia tych relacji. Jednak nie została ona przez
stronę polską właściwie odczytana i doceniona.
Kęstutis Žemaitis
KS. MOTIEJUS GUSTAITIS – ORĘDOWNIK
STOWARZYSZENIA „ŽIBURYS”
Po odzyskaniu niepodległości międzywojenna Litwa dużą wagę
przywiązywała do nauki i edukacji. W państwie osłabionym przez
pierwszą wojnę światową i walki o niepodległość, brakowało zarówno
szkół, jak i nauczycieli. Świadomy takiego stanu rzeczy ks. Motiejus
Gustaitis postanawia zaangażować się w Akcję Katolicką. Organizuje pracę szkół w ramach stowarzyszenia „Žiburys” („Światełko”).
Ks. Gustaitis urodził się na Litwie, za czasów carskiej Rosji. Mimo
panującego ustroju politycznego dorastał w środowisku katolickiej
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i narodowej świadomości. Uczył się w pielęgnującym wartości narodowe gimnazjum w Mariampolu i Seminarium Duchownym w Sejnach. W życiu kierował się wpojonymi za młodu wartościami i w ich
duchu kształcił swoich uczniów. Szczególnie ważnym etapem jego
życia był okres pracy na stanowisku dyrektora gimnazjum „Žiburys”
w Łoździejach (Lazdijai).

W KRĘGU SZTUKI
Sofija Jūratė Vyliūtė
DREWNIANE DZIEDZICTWO. ŚLADAMI TWÓRCZOŚCI
ADOMASA KARALIUSA W KOŚCIOŁACH GUBERNI
SUWALSKIEJ
Adomas Karalius (1854-1946) to jeden z najwybitniejszych mistrzów drewnianych ołtarzy, twórca sztuki sakralnej na Suwalszczyźnie. Pracował na południowo-wschodniej Litwie, zwanej Zaniemnem,
oraz na litewskich ziemiach etnicznych w Polsce. Tworzył ołtarze,
ołtarzyki, ambony, konfesjonały, inne drewniane rzeźbione elementy
wyposażenia kościoła.
Po przybyciu z rodzinnej wsi do miasta Szaki (Šakiai) A. Karalius
zatrudnił się u miejscowych mistrzów. W krótkim czasie zyskał sławę
dzięki swoim artystycznym rzeźbom. W 1880 r. założył warsztat stolarski o nazwie „Pracownia ołtarzy, stolarstwa i innych prac z drewna” („Altorių, staliaus ir kt. medžio darbų dirbtuvė”) w Szakiach.
Przykładem jego wczesnej twórczości są ołtarze zbudowane w kościele NMP Szkaplerznej w Gudelach (Gudeliai), które przez krytyków
sztuki zostały uznane za „najbardziej atrakcyjne kompozycje litewskiego stylu neogotyckiego” (prof. Aleksandra Aleksandravičiūtė).
W 1903 r. A. Karalius przeniósł się do innego miasta, centrum ówczesnej prowincji – Suwałk. Otworzył tam warsztat pn. „Kościelna
Instytucja Artystyczna” („Artistinė bažnytinė įstaiga”). Zakład kwitł,
otrzymywał wiele zamówień. A. Karalius zatrudniał pomocników
i studentów, którzy zostali znanymi rzeźbiarzami (Vytautas Košuba, Matas Menčinskas, Antanas Aleksandravičius). Rzeźbił ołtarze,
ambony, konfesjonały, cyboria, prospekty organowe, meble zakrystii
i inne drewniane elementy wyposażenia kościoła. Po upadku guberni
i odzyskaniu przez Litwę niepodległości, około 1920 r., A. Karalius
wraz z siedmioosobową rodziną i „Kościelną Instytucją Artystyczną”
przeniósł się do Mariampola. Mimo sędziwego wieku (żył 93 lata),
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nadal tworzył artystyczne, głównie neogotyckie, neobarokowe kompozycje sztuki sakralnej. Niektóre z nich są zaliczane do najważniejszych kompozycji neogotyckich na Litwie. W 1926 r., po otwarciu
Państwowej Szkoły Rzemieślniczej w Mariampolu, A. Karalius został
pierwszym nauczycielem praktycznej nauki zawodu.
Przez pół wieku, podczas okupacji sowieckiej na Litwie, dzieła
A. Karaliusa wegetowały w zapomnieniu. W obawie przed represjami,
zarówno artyści jak i krytycy sztuki nie zajmowali się twórczością
o tematyce sakralnej. Odzyskanie niepodległości w 1990 r. przyniosło
zasadnicze zmiany we wszystkich dziedzinach sztuki i kultury. Badacze Katedry Sztuki Sakralnej Instytutu Filozofii i Sztuki Kulturalnej
opublikowali dziesiątki zbiorów artykułów naukowych badających
dziedzictwo sztuki kościelnej diecezji litewskich. Zawierają one również istotne wnioski i spostrzeżenia dotyczące spuścizny A. Karaliusa
Wykorzystano je w przygotowaniu tego artykułu.
Nie wiadomo jednak ile dokładnie jest dzieł A. Karaliusa i gdzie
się one znajdują. Ważnego odkrycia dokonali krewni, którzy wśród
starych papierów znaleźli „Listę dzieł kościelnych” A. Karaliusa. Nie
jest ona dokładna ani kompletna. Została przez mistrza sporządzona u kresu jego życia. Przyjmuje się, że dzieła A. Karaliusa znajdują
się w dwudziestu siedmiu kościołach na Litwie i dziesięciu w Polsce,
między innymi w Birsztanach (Birštonas), Szyłowatach (Šilavotas),
Giełgudyszkach (Gelgaudiškis), Didvyžiai, Grażyszkach (Gražiškiai),
Małym Płocku, Krasnymborze i Sylwanowcach.
Śladami Listy autorka artykułu – muzykolog S. J. Vyliūtė, malarz
Rimantas Tumasonis i Ignas Dučinskas, udali się do kościołów dawnej
guberni suwalskiej w poszukiwaniu spuścizny A. Karaliusa. Znaleziono niewiele: w czasie wojny kościoły zostały zniszczone, spalone,
następnie odbudowane i odnowione. Zespół badawczy nie posiadał
odpowiednich kompetencji, aby określić, gdzie dokładnie „ukrywa”
się Karalius po odbudowie (np. w kościołach Wysokiego Dworu (Aukštadvaris) czy Kalwarii (Kalvarija)). Jednak w niektórych miejscach
dobrze zachowane dzieła starego mistrza ołtarzy były olśniewające
– w Puńsku, Gudelach i Sosnowie (Sasnava), gdzie znajdująca się ambona, ostatnie dzieło sztuki sakralnej A. Karaliusa, została ogłoszona
obiektem dziedzictwa narodowego.
Na dzieła mistrza natrafiono również w zupełnie przypadkowych
miejscach, na przykład w kościele w Niemonajciach (Nemunaitis).
Podczas podróży ujawniły się różne postawy proboszczów i wiernych
wobec kościoła swojej parafii. Okazało się, że nie tylko gorliwi polscy
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katolicy uwielbiają swoje sanktuaria (np. w Studzienicznej), ale także
w małych miejscowościach na Litwie (Paluobiai, Višakio Rūda) kościoły są bogato zdobione i zadbane.
Niniejszy artykuł nie pretenduje do profesjonalnej oceny spuścizny A. Karaliusa. Celem opracowania było objaśnienie, przynajmniej
w wąskim zakresie, historii litewskiej sztuki sakralnej i ratowanie
dzieł utalentowanego mistrza od zapomnienia.
Sigitas Birgelis
ZAPISANE ŚWIATŁEM
W 2020 roku, podczas remontu „Starej Plebanii” w Puńsku, na
strychu budynku znaleziono prostokątną skrzynkę z 13 szklanymi płytami fotograficznymi (negatywami). Negatywy te same w sobie nie są
wyjątkowe, ponieważ w Polsce i na Litwie występuje wiele podobnych.
Dla lokalnej ludności ten skromny zestaw negatywów jest jednak ważny
z punktu widzenia dokumentalnego, społecznego, etnograficznego,
a może nawet i artystycznego.
Płyty szklane zostały znalezione w oryginalnym opakowaniu
producenta. Jest to pudełko kartonowe o wymiarach 11 i 16 cm. Na
pudełku umieszczona jest etykieta z informacją: „Fabryka płyt i papierów fotograficznych ALFA. U.R. ORTHO-ANTIHALO. Em. 3316.
200 Sch. 10×15”.
Alfa to firma produkująca materiały wrażliwe na światło, która
funkcjonowała w Polsce w okresie międzywojennym. Została założona w 1926 roku przez Mariana Dziatkiewicza z Bydgoszczy. Na początku lat 30-tych XX wieku Alfa dorównywała takim legendarnym
firmom jak Kodak czy Agfa. Jakość jej produktów była wysoko ceniona przez amatorów i profesjonalnych fotografów z różnych krajów.
Negatywy znalezione w Puńsku pochodzą z około 1930-1936
roku. Nie udało się ustalić, kto jest autorem zdjęć.
W artykule dokonano analizy zdjęć pochodzących ze znalezionych w Puńsku negatywów, omówiono osoby na nich uwiecznione.
Artykuł poświęca wiele uwagi historii fotografii i jej rozwoju na świecie, mówi o innych zdjęciach z Puńska i Sejn, które mogą wiele powiedzieć o przeszłości, o modach tamtych lat, zwyczajach ludzi i duchu
przeszłości.
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Alfonsas Vitkauskas
PRAWDZIWA WIEŚ MA SWOJEGO KOWALA…
(Kowal Motiejus Tarasevičius)
Zawód kowala jest szanowany na Litwie od zarania dziejów.
W przeszłości wsie starały się pozyskać dobrych kowali. W okresie powojennym we wsi Žiūronys w sołectwie Balwierzyszki (Balbieriškis) powiatu preńskiego (Prienai) mieszkał kowal Motiejus Tarasevičius. Urodził
się on w 1907 r. we wsi Daugirdai w powiecie mariampolskim (Marijampolė). Był piątym dzieckiem w rodzinie.
W 1931 r. założył własną, a w 1936 r. ojciec zapisał mu 8 hektarów ziemi. Młoda rodzina Motiejusa posiadała więc gospodarstwo, a Motiejus miał dodatkowo zacięcie do wszelkiego rodzaju wynalazków oraz wrodzoną pracowitość. Zbudował młyn,
młockarnię, prasę do tłoczenia oleju lnianego, założył kuźnię. Dużo
pracował i w 1940 r. wybudował nowy przestronny dom, a w gospodarstwie, mimo niedużego areału, żyło się dostatnio.
W okresie powojennym rodzina Motiejusa Tarasevičiusa z dwójką dzieci znalazła się w niebezpieczeństwie. Z bliskimi uciekł z domu
i ukrywał się u ludzi w innych wsiach. Schronienie znalazł u Dranginisów – mieszkańców wsi Žiūronys. Z pozostawionej zagrody wykradziono wszystkie sprzęty, reszta dobytku została zniszczona. Nawet budynki zburzono i odbudowano w innym miejscu. Gdy minęło
niebezpieczeństwo deportacji, Motiejus rozpoczął pracę w kuźni we
wsi Žiūronys (poprzedni kowal Juozas Rutkauskas został deportowany). Motiejus, sam mając niewielkie wykształcenie, sztuki kowalstwa
uczył swoich następców. Jako pierwszy w tamtym regionie wykonał
urządzenie do cięcia gontów do pokryć dachowych. Miał dużo zamówień. M. Tarasevičius zajmował się obróbką bali do budowy domów.
Rząd radziecki nie zezwalał na budowę obiektów w indywidualnych
gospodarstwach, więc ludzie przenosili odpowiednio przygotowane,
tj. ponumerowane i dopasowane, bale i w ciągu nocy budowali nowy
dom.
Kowal Motiejus Tarasevičius jest wspominany przez ludzi z miłością i szacunkiem. Wielu nie pamięta już jego imienia, ale wszyscy
wiedzą, że wieś Žiūronys miała wspaniałego kowala.
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Stanislovas Sajauskas, Ignas Narbutas
PREHISTORIA LITA
Po podpisaniu Aktu Niepodległości Litwy 16 lutego 1918 r. w użyciu pozostawał niemiecki pieniądz okupacyjny tzw. ostmarka. Władze
niemieckie używały tego środka płatniczego do konfiskaty żywności
i kosztowności z terenów okupowanych oraz do kredytowania gospodarki niemieckiej. Podstawowym zadaniem nowego państwa było
więc ustanowienie waluty opartej na złocie.
Po przegraniu I wojny światowej Niemcy umożliwiły sąsiednim
krajom atak na nowopowstałe nieuzbrojone państwo. Litwa walczyła o stolicę w Wilnie (Vilnius), broniła jej przed rosyjską okupacją.
Niestety nieskutecznie. Rząd litewski był zmuszony przenieść się do
Kowna. W tym samym czasie w 1919 r. Litwę zaatakowały Zachodnia
Armia Ochotnicza z Łotwy i Armia Czerwona z Białorusi.
W trakcie wojny o niepodległość rząd Litwy na czele z Mykolasem Sleževičiusem rozpoczął przygotowania do wprowadzenia
waluty litewskiej. Miała ona opierać się na standardzie franka francuskiego. Początkowa jej nazwa to „Muštinis”, na cześć największej
srebrnej monety Wielkiego Księstwa Litewskiego. Do zaprojektowania banknotów zostali zaangażowani artyści Antanas Žmuidzinavičius i Adomas Galdikas. Zlecono im stworzenie projektów banknotów
o nominałach 0,5, 1, 5, 10, 25, 50 i 1000. Początkowo planowano banknoty drukować w Szwecji. Pożyczka udzielona przez Wielką Brytanię
miała sfinansować pierwszą emisję waluty litewskiej. Jednak została
ona zawieszona ze względu na nierozwiązane kwestie dotyczące statusu państwa litewskiego.
Litwa walczyła z inflacyjnymi skutkami występowania ostmarek
w obiegu. Konieczna była reforma walutowa. 1 października 1922
roku sejm litewski przyjął prawo walutowe, na mocy którego postanowiono wprowadzić do obiegu walutę narodową zastępującą ostmarkę
– lita.
Litewscy numizmatycy zostali zaskoczeni odkryciem projektów
nominałów 0,5, 1, 5, 10, 100 i 1000 banknotów „Muštinis”, przygotowanych do druku przez firmę „BRADBURY, WILKINSON & Co
LTD” (Anglia). Pojawiły się one w katalogu internetowym „Conect.
com”. Odkrycie tych projektów zmienia całą prehistorię lita. Do tej
pory był znany tylko jeden projekt banknotów „Muštinis” A. Žmuidzinavičiusa z 1919 r. Klisze banknotów są dość dobrej jakości, ale
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nie zawierają numerów i faksymiliów członków zarządu banku, co
oznacza, że projekt nie został zatwierdzony. Pochodzą z 1920 roku.
Herb Litwy na banknotach jest podobny do herbu stworzonego przez
A. Žmuidzinavičiusa, ale użyte czcionki są podobne do stworzonych przez
A. Galdikasa. Stąd autorstwo projektów nie jest jasne. Prawdopodobnie ze względu na niepowodzenie negocjacji kredytowych Litwa
zaprzestała działań przygotowawczych tych banknotów do druku.
Pomimo porażki tego projektu, litewski rząd utrzymywał kontakty
z „BRADBURY, WILKINSON & Co LTD” i zlecał drukowanie banknotów lita od 1927 do 1938 r.

NOWE książki
Gintaras Lučinskas
NOWA KSIĄŻKA O MERECZU – STOLICY DZUKIJSKIEGO
REGIONU
Pod koniec maja 2020 r. dzukijscy (Dzukia – region etnograficzny Litwy) czytelnicy otrzymali wielkoformatową książkę-album pt.
„22-eji nepriklausomybės metai Merkinėje (1918-1940)” („22 lata
niepodległości w Mereczu (1918-1940)”). Publikacja została opracowana przez dyrektora Muzeum Ziemi Mereckiej Mindaugasa Černiauskasa (przy współpracy z A. Amšiejusem, Ž. Buržinskasem, A. Černiauskasem, S. Gorodeckisem, G. Lučinskasem). Książka jest bogato
ilustrowana wieloma starymi fotografiami i dokumentami archiwalnymi (450 stron).
Historyczne wydarzenia Merecza zostały przestawione w wielu
książkach, ale żadna z nich nie była poświęcona 22-letniemu okresowi
niepodległości państwa w latach 1918-1940. Większości współczesnych tamtym czasom, którzy mogli opowiedzieć o Mereczu z czasów
I Republiki już nie ma wśród nas. Jednak dokumenty przechowywane
w archiwum, duży zbiór starych fotografii przekazanych do muzeum
przez mieszkańców miasta, artykuły w ówczesnej prasie ilustrujące
życie miasta i świadectwa pisemne ujawniają wyjątkowe, interesujące
i nowe oblicze Merecza.
Informacje z publikacji prasowych z okresu międzywojennego,
świadectwa współczesnych tamtym czasom, badania i spostrzeżenia
współczesnych historyków na temat wydarzeń, które miały miejsce
na terenie miasta i powiatu, pozwolą czytelnikowi przenieść się do
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dawnego Merecza i zrozumieć, co utracono podczas II wojny światowej i okupacji sowieckiej.

ŻYJĄ W NASZEJ PAMIĘCI
Sigitas Birgelis
PODRÓŻE PO DWORACH JAĆWIEŻY
W artykule opisano podróże po dworach ziem jaćwieskich, które
odbywały się jesienią 2019 r. Inicjatorką tych wyjazdów była Katarzyna Węglicka, polska podróżniczka po Europie Wschodniej, autorka
kilkunastu książek.
Podczas wycieczek odwiedzono: dwór w Budwieciach
(Būdvietis), dziedziniec Jaćwieski (Jotvingiai), dwory w Kirsna-Ostrowie (Aštrioji Kirsna), Urdomnie (Rudamina), Bartnikach (Bartninkai), Šiaudiniškės, Szuklach (Šūkliai), Didvyžiai, Wyłkowyszkach
(Vilkaviškis), Paežeriai, Pavilkijys, Poniemuniu (Žemoji Panemunė),
Kidulach (Kiduliai), Giełgudyszkach (Gelgaudiškis) i Zypliai.
W Litewskim Rejestrze Dziedzictwa Kulturowego znajduje się
ponad 600 dworów. Tylko jedna piąta z nich jest objęta ochroną państwa. Wiele litewskich dworów jest w krytycznym stanie. Budynki są
zaniedbane, rosnące krzewy i chwasty niszczą ich fundamenty. Dachy
są dziurawe, okna i drzwi uszkodzone. Właściciele posiadłości, osoby
prywatne, nie mają środków na renowację zabytków.
Cieszy jednak to, że istnieją dwory, które w dzisiejszych czasach
przechodzą swój złoty wiek. Czas, a dokładniej dobrzy gospodarze
i fundusze unijne, dały im szansę na nowe życie. Litewskie dwory stanowią ważną część litewskiej historii, kultury i architektury.
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SUMMARIES OF THE ARTICLES
IN THE MEANDERS OF HISTORY
Paulius Birgelis
THE ISSUE OF THE SUVALKAI REGION IN LITHUANIAN–
POLISH RELATIONS IN 1918–1923
After the end of the First World War, any active expression
of national aspirations in the former territories of the Suvalkai
Province was possible only with the approval of the German military
administration. Until March, 1919 the representatives of the German
gendarmerie favoured the Polish civilian government, but later the
priority was given to the Lithuania interest. However, it is probable,
that the competition between Lithuanian and Polish self-governments
for the influence in the region did not affect the ethnic relations of
local residents. Nevertheless, majority of the residents of the Suvalkai
region did not remain indifferent to the news about demarcation line
projects by the Triple Entente. After all, these projects could have
influenced not only the national composition of the territories, but also
the economic centres. The residents believed that the demarcation of
the borders may have proved to be favourable means of dealing with
the problems of the economic downturn at the time. The situation
changed after the establishment of the Polish government in the
Suvalkai region, when the expanding Polish administration ignored
the self-determination of the Lithuanian residents. The Lithuanian
government, taking the advantage of the forced withdrawal of the
Polish government in July, 1920, sought to expand its influence in
the Suvalkai region. The efforts were made not only to reduce the
role of the Polish residents in the governance of the region, but also
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to influence the moods of the residents of other nationalities. The
government sought for the support primarily among the local Jewish
community which saw the opportunity to negotiate more favourable
economic and social conditions. The Lithuanian administration failed
to establish itself due to the changed situation on the war front of
Soviet Russia and Poland. In 1920, after the loss of the historical
capital, the Kaunas government had to pay a lot of attention to its
recovery. Therefore, the importance of the Suvalkai region in the
list of Lithuanian foreign policy priorities decreased. Meanwhile,
the Triple Entente did not oppose Poland’s attempt to integrate the
Suvalkai region into the state, which was finally implemented in
February, 1923.
Deimantė Aidukaitė
... I WILL GET A FATE WITH A WIDOWER BUT I WILL NOT
RECOVER THE HEART …
The aim of the publication is to present the tendencies of the
widower marriages in pre-war Zanavykija. The main object of research
is the marriage metrics in Catholic parishes of Barzdai, Gelgaudiškis,
Griškabūdis, Ilguva, Kaimelis, Lekėčiai, Lukšiai, Paežerėliai, Paluobiai,
Plokščiai, Sintautai, Slavikai, Sudargas, Sutkai, Šakiai, Valakbūdis,
and Žemoji Panemunė. The chronological boundaries cover the years
1922-1938, the period when the above-mentioned metric books were
started and completed.
Kęstutis Žemaitis
BISHOP OF VILKAVIŠKIS ANTANAS KAROSAS DURING
THE YEARS OF OCCUPATION
Bishop Antanas Karosas is probably the bishop of Lithuania
who ruled the diocese for the longest time. However, during his years
of service, very complex political processes took place: change of
governments, deportation, war, occupation. Perhaps the most difficult
period is 1940 -1947. Lithuania was then occupied by the Soviet Union,
later ruled by the Nazis, and eventually returned to the Kremlin rule.
Bishop Karosas, like the whole nation, survived the struggle of the
occupying regimes with the Catholic Church in Lithuania. However,
he, though at a respectable age and in an effort to avoid conflicts with
the authorities, set a strong example of a pastor loyal to the Church.
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Gintaras Lučinskas
OFFICER, PARTISAN, POET BENEDIKTAS LABENSKASLABĖNAS (1918–1949)
In the morning of March 7, 1949, in Kalesninkai forest, Daugai
Parish, Alytus County, the MGB agents Kostas Kubilinskas-Varnas and
Algirdas Skinkys-Rytas shot the sleeping commander of the Šarūnas
Team Benediktas Labėnas-Kariūnas in the bunker of the Dainava
district headquarters. Benediktas Labėnas-Kariūnas was the Acting
Commander of the Dainava district since November 10, 1948. Kostas
Kubilinskas-Varnas and Algirdas Skinkys-Rytas continued their
bloody march and betrayed the Dainava district partisan headquarters.
Benediktas Labenskas was born on February 20, 1918 to a tailor’s
family in Papečiai village, Lazdijai Parish, Seinai County. He was gifted
at poetry and studied well. He wrote a lot of poems and sent them
to various Lithuanian newspapers and magazines of that time. Most
of his works during the school year were published in the national
student magazine Jaunoji Lietuva.
Benediktas Labenskas was an active member of the Scout Union.
He was a member of the Darius and Girėnas Society of Seinai Scouts
in Lazdijai at that time and was also elected the Commander of the Dr.
Basanavičius Vyčiai Club.
In the spring of 1939, Benediktas Labenskas graduated from
Lazdijai State Gymnasium. He entered the Military School as a graduate
student. In the spring of 1940, together with other graduate students
at the Military School, he changed his surname from Labenskas to
Labėnas. On October 1, 1940, after graduating from the Military
School, Benediktas Labėnas was to be awarded the rank of junior
lieutenant, but Lithuania was already ruled by the Soviet occupiers.
Cadets of the XV postgraduate program were not awarded officer
ranks for political reasons but were released to the officer reserve.
Having returned to his homeland, Benediktas Labėnas soon
decided not to serve the occupier and at Akmeniai village, near
Lazdijai, left for Germany. After receiving the assignments, he
returned to Lithuania. He gathered knowledge about the Soviet army,
and even reached Kaunas. He had crossed the green border several
times. Benediktas Labėnas returned to Lithuania after the GermanSoviet war. He was offered to work in the Lithuanian Security Police
in the Vilnius district. On October 17, 1942, Benediktas Labėnas joined
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the Lithuanian Language and Literature Department of the Faculty of
Humanities at Vilnius University.
The Construction Battalion, in which Benediktas Labėnas served
in 1943, built roads in Russia and Latvia, felled trees in the forests, and
worked as other pioneers of war. He did not take part in direct frontal
battles but had to participate in shootings with Russian Red guerrillas
or small units of the Red Army that broke through the front line.
In 1945, at the end of the war, Benediktas Labėnas was taken
prisoner by the Russians near Tukums in Latvia. Together with
German prisoners, he was taken to the Far East, to Komsomolsk-onAmur, in the Khabarovsk region. He stayed in the Sevvostlag camp
for a year and a half, later he was released and told to go to Lithuania.
When he came back, he had to go register. He was detained in Lazdijai,
where he was made to sign to co-operate or to be sent to jail. When
he returned home, he joined the partisans on the same day. Initially, he
was partisan in his own country, in the Mindaugas partisan group of
the Grand Duchy of Lithuania around Babrai and Šventežeris in the
vicinity of Seirijai. He became a platoon leader, repeatedly participated
in battles, and was injured in the right shoulder (a total of 4 injuries).
On June 26, 1947, the Šarūnas team, which had belonged to Tauras
district for some time, was included in Dainava district. In the minutes
of the meeting of the partisan commanders of the Dainava district held
on September 24-25, 1947, Kariūnas was already mentioned as the
commander of the 3rd platoon of the Officer Juozapavičius group. On
October 20, 1947, Benediktas Labėnas-Kariūnas was appointed the
commander of the Šarūnas team.
On November 10, 1948, Adolfas Ramanauskas-Vanagas, the
acting commander of the Dainava district, temporarily appointed
Benediktas Labėnas-Kariūnas, the commander of the Šarūnas national
team, to lead the Dainava district.
On March 7, 1999, in commemoration of the 50th anniversary of the
death, a modest typical memorial was erected near the site of the former
bunker (Kalesninkai forest district, block 5), reminiscent of the tragedy
that took place here. In 1991 that place was marked with a cross (author
A. Liovė), built by Kariūnas’s sister Eugenija Sušinskienė and her
relatives.
On May 12, 1999, the Rights Commission of the Resistance
Participants (Resistants) of the Lithuanian Centre for Genocide and
Resistance Studies recognized the legal status (after death) of the
volunteer for partisan Benediktas Labėnas-Kariūnas.
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On May 19, 1999, by the decree of the President of the Republic
of Lithuania, Benediktas Labėnas was awarded the 3rd degree Order
of the Vytis Cross (after his death).
On May 27, 1999 by the Decree of the President of the Republic
of Lithuania No. 465 Benediktas Labėnas was awarded the rank of
Colonel of the Lithuanian Armed Forces (after his death).
In 2000 local historian Juozas Kuckailis prepared and published
the book Benys Labėnas. The Marching Nation (160 pages), which
presents the poetry and prose of Benediktas Labėnas’s (Labenskas’s)
youth days as a perpetuation of the memory of the poet, warrior,
partisan, as a fulfilment of his aspirations and youthful desires and
hopes, as a last thank you for him, the writer, the patriot, for his
persevering work, his faithfulness to the ideals of the nation’s freedom,
for the sacred struggle against the enslavers of our country.
Rimantas Zagreckas
THE 4TH TROOP OF VYTAUTAS TEAM IN TAURAS DISTRICT
Post-war resistance is one of the least studied periods in Lithuanian
history. During last 30 years of the existence of independent Lithuania,
the post-war period was mainly discussed in the memories of nonprofessional enthusiasts or participants of the events of that period.
The literature of enduring value in this field was mainly created by
their efforts.
In the present article, from the point of view of a professional
historian, an attempt is made to review the history of one of the more
special associations created by the participants of the resistance to the
occupation of the USSR after the Second World War in Lithuania, i.e.
the history of the Ožys Squad (Goat Squad) (the name comes from the
nickname Adolfas Valenta – Ožys (the Goat)). In 1946, this platoon
became an integral part of the large resistance centre of Southern
Lithuania, i.e. Tauras district, and was named the 4th Troop. This troop
became responsible for the safe crossing of the Polish-USSR border
and contributed to the strengthening of the Lithuanian resistance
governance relations with the Lithuanian emigration centres in
Western Europe. The article reveals the beginning of the formation of
the platoon, the places of its deployment, it defines the boundaries of
the platoon’s activities, and analyses the nature of several operations
performed by the platoon. The article shows that without the strong
support of the local population, the platoon could not have existed, i.e.
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the resistance of the platoon to the USSR’s occupation in the region
was largely overall.
Scholastika Kavaliauskienė
ALOVĖ ST. TRINITY CHURCH AND PARISH
Alovė town is located in Alytus district territory, near the main
road connecting the Lithuanian capital Vilnius with Poland. Near
the town there is Lake Alovė (76 ha in area), from which flows the
7.9-kilometer-long Alovėlė stream flowing into the Nemunas.
The small town-church of Alovė has a big and deep past, as well
as its own history. Archaeological finds suggest that people lived in
the area two thousand years ago. The place name of Alovė is already
mentioned in written sources in the 15th century. At the beginning of
the 15th century, the castle and manor of the Grand Duke of Lithuania
Vytautas stood here. In 1795–1863, Alovė was a large parish that
connected the areas of Alovė, Daugai, and Nemunaitis, and even the
city of Alytus. This wide range of districts was formed by Tsarina
Catherine II of Russia.
Marcijonas Aleksandras Oginskis (1632–1690), a Lithuanian
nobleman from Alovė, was the Chancellor of the Grand Duchy
of Lithuania since 1684, and the Trakai Voivode since 1670. It is
noteworthy that the famous nobleman was an Orthodox, and later
adopted Catholicism.
In 1797, a chapel was built in Alovė, and in 1802, a wooden
church was built with the funds of the landowner Jokūbas-Kęstutis
Gediminas. The landlord Gediminas family ruled the Alovė manor
until 1940. The local Poles did not want to let the Lithuanians pray in
the church, therefore, there were conflicts. On June 25, 1908, a case
was heard in Varėna due to the fact that on November 25, 1907, the
Poles interrupted Lithuanian services in the church with a scream. Four
noisemakers were punished six days of arrest. This is how the famous
court case called Alovė Case (Sprawa Oławska) ended throughout
the Vilnius diocese. It is famous for the priest appeal to the secular
court.
From 1856 to 2019, 21 priests served at Alovė St. Trinity Church.
The current pastor Stanislovas Stankevičius has been working in
Alovė since 1976.
On December 27, 1997, the Cultural Heritage Centre of the
Republic of Lithuania enrolled Alovė St. Trinity Church complex in the

367
Register of Immovable Cultural Property of the Republic of Lithuania
as having architectural value. The complex consists of a church and a
belfry next to it.
The parish of Alovė church adjoins the parishes of Daugai,
Nedzingė, Merkinė, Nemunaitis, and Alytus. The parish is large: 10
kilometres wide and 14 kilometres long. The Inventory Act of 1932
lists 40 parish villages and single farmsteads. Nowadays, there are
27 villages in Alovė parish, somewhere two villages merged, single
farmsteads also joined the villages.
Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė
THE CHAPLAINS AND RELIGION TEACHERS OF THE FIRST
ALYTUS GYMNASIUM
Alytus Secondary School (later became a gymnasium) was built
on the ruins of the First World War, after the German occupation.
Dzūkija, like the whole of Lithuania, was weakened. Therefore, the
autumn of 1919 was special, because it was the only such educational
institution in all Southern Lithuania that opened the way to education
for the children of Dzūkija.
In 1923, the school principal Kazys Klimavičius was replaced by
Juozapas Jakštys.
The new principal had to work in difficult conditions, in the years
of great change. Under his leadership, in 1923 with the establishment
of the fifth grade, the school was transformed into a progymnasium.
At the same time, two-year teacher training courses were launched
at the school. In 1925, by the order of the Minister of Education, the
school was transformed into Alytus State Gymnasium.
Priest Juozapas Jakštys, the principal of the progymnasium, started
to lead a community of 13 teachers. Of these, only the principal, who
had graduated from the Petrapilis Spiritual Academy with a licentiate
degree, and the chaplain, priest Antanas Žigas, who had graduated
from the Seinai Priests’ Seminary, had higher education. The other
teachers only had high school science census, former students, etc.
Changing historical events have changed people’s lives as well. In
1926 the Seimas elections took place, which was lost by the Christian
Democrats and the peasant folk people together with the Social
Democrats came to power. Therefore, the principal of the gymnasium,
priest Juozapas Jakštys, was dismissed from the position of head and
left as a Latin teacher.
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In the first Republic of Lithuania, until the 1940-1941 school year,
religion was taught in schools by priests: in parish schools by parish
pastors and vicars, and in secondary schools and gymnasiums by
priests and chaplains appointed by bishops. The first chaplain of the
school was priest Bronislovas Vaišnora. Later, this position was held
by the teacher of religion Petras Balasevičius. Priest Antanas Žigas
worked as the chaplain of the gymnasium for several years. He taught
religion and Lithuanian language and literature. The chaplains changed
frequently for various reasons, but, as prominent personalities, left
their mark in the history of education in Alytus. Priest Pijus Kirvelaitis,
a man of poetic soul, active press officer, worked as the chaplain of the
gymnasium, later he wrote and published several books, translated
theological works into Lithuanian. Priest Feliksas Sruoginis worked
for one year, he was replaced by writer, theology licentiate Augustinas
Vaitiekaitis, later - writer priest Jonas Kuzmickis.
The first Soviet occupation interrupted the teaching of religion,
crosses were removed from the classroom walls, and school chaplains
became redundant. During the years of German occupation, crosses
were returned, and religion was taught again. The second Soviet
occupation abolished the teaching of religion in all Lithuanian schools.
For five decades, great efforts were made to steal the faith and names
of prominent clergy from the people.
The heads, teachers and priests of the gymnasium were the
only carriers and disseminators of culture in Dzūkija at that time.
In 20 years, they raised many of the nation’s patriots, scholars, and
about 30 priests. During the Soviet era, many high school graduates
were accused of anti-Soviet activities, suffered camps or exile:
priest Valentas Balčius was extradited and killed, priest Bernardas
Baliukonis (Baliukas) was imprisoned in the Kemerovo region, priest
Zigmas Neciunskas-Elytė went suffering Calvary ways in the camps
of Karelia and Mordovia, but his pastoral work was not interrupted.
Liudvikas Puzonas was arrested in 1946 and sentenced to 15 years of
a strict regime camp for listening to the confessions of the partisans
and giving them the sacraments of the sick. He served his sentence in
the camps of Kazakhstan, Inta, and Abyss. Priest Jonas Rusinas was
arrested, charged with anti-Soviet agitation, brutally tortured, and
sentenced to 25 years in prison in 1949. He carried the sentence out at
the Vorkuta coal mines. Priests Stasys Šivokas and Juozapas Voveris
were also imprisoned in Siberian camps.
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Many priests of Alytus First Gymnasium voluntarily withdrew
from Lithuania, avoiding Soviet terror, but did not alienate from it,
and cherished national and religious values while living abroad. Priest
Jonas Borevičius SJ, Vice President of the Lithuanian Community
of the United States and the Lithuanian Community of the World,
collaborated in the Catholic press. Priest Ignas Urbonas, a member of
the Vilnius district of the organization Futurists (Ateitininkai), was
the chaplain of Lithuanian student camps and an active press officer.
Prelate Ladas Tulaba was a long-term founder and Rector of Pontifical
Lithuanian St. Casimir College, a translator of the Holy Scripture into
Lithuanian.
Priest Albinas Dumbliauskas SJ and priest Jonas Zubrus SJ
became missionaries, they visited the faithful in Krasnoyarsk, Vorkuta,
Irkutsk, Karaganda, and others.
All the students of Alytus First Gymnasium grew up and matured
in the first Republic of Lithuania, where there still were strong Catholic
families and purposeful moral education in lessons and extracurricular
activities. From an early age, they were indoctrinated with ideas of
nationality and Lithuanian statehood, prepared for an active life in
society. As a result, they became priests, although they experienced
the painful trials of the age, but did not break, and patiently carried
the cross of their lives, becoming a support for the weaker ones, for
example the younger priests and laity.
Gintaras Lučinskas
LITHUANIAN LOCAL TEAM OF LAZDIJAI (SEINAI)
COUNTY COMMANDANT’S OFFICE, SPRING 1944
On February 16, 1944, by the Order No.1 of the Commander of
the Lithuanian Local Team (LLT) General P. Plechavičius, 25 officers
were appointed as commanders of LLT counties. The commanders
were appointed since February 10-12, 1944, they held these positions
before General Povilas Plechavičius address on the radio on the
Lithuanian Independence Day. The commanders urgently carried out
preparatory work for the formation of the Local Team.
Military units were established at the LLT county commandant’s
offices. In addition to the village boys, a very large number of
volunteers from the last years of studies at gymnasiums and special
high schools joined these units. The heads of educational institutions
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did not oppose this noble commitment of young people and supported
the initiative of the young patriots.
Lieutenant Colonel Jonas Kazitėnas-Kaziutis was appointed the
Commandant of the Lazdijai (Seinai) County. Major Stasys Vladas
Asevičius was appointed Deputy Commandant and Head of Property.
The Commandant’s Office of Lazdijai County was formed in March
1944. It is known from archival sources that Lt. Kazimieras Batūra,
Lt. Juozas Krakauskas (platoon leader), Lt. Pranas Razminas, and
Zenonas Šarka (b. 1923, from Leipalingis) who was the scribe, served
in Lazdijai Commandant’s Office.
On April 26, 1944, by the Order No.8 of the LLT Commander, 8
doctors were appointed to county commissions to check the health of
the conscripts: Lts. Viktoras Miliauskas and Steponas Norkus were
appointed to Lazdijai County.
A troop consisting of three squads was established at the Lazdijai
County Commandant’s Office. Lt. Baltrus Jurkša was appointed the
Commander of the troop. 112 soldiers served in the troop, they were
armed with 9 light machine guns and 103 rifles. The names of several
soldiers are also known from archival sources: Balys Černiauskas
(b. 1917), Juozas Krikščiūnas (b. 1924), Julius Kaleininkas (b. 1925).
The main tasks of the service were city patrols and the Commandant’s
Office protection. The members of Plechavičius troops wore German
uniforms and were armed with French rifles. It is known that the Lazdijai
County Commandant’s Office unit had gone several times to look for
Red partisans. For the first time at the end of April 1944, the platoon of
about 20 soldiers, led by Lt. Juozas Krakauskas, searched the forest in
the vicinity of Kapčiamiestis, but did not find Red partisans. A second
operation against the Red guerrillas was held at the beginning of May
in Leipalingis. It was attended by a group of about 20 soldiers led by
Jonas Pinkevičius. The members of the Plechavičius troops used to
go by truck to the search sites. During both operations, the Lazdijai
County Commandant’s Office unit did not encounter any Red partisans
and did not suffer any losses. In May, a group Llt. Juozas Krakauskas’
platoon solders were sent to Šulneliai forest (12 km from Lazdijai) to
cut firewood. The members of the Plechavičius troops unexpectedly
encountered a group of Red partisans in the forest. During the
shooting, Lithuanian soldiers managed to capture one armed Red
partisan. Once, the soldiers of the Lazdijai County Commandant’s
Office together with the police went to the Green Forest to catch Red
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partisans. The members of the Plechavičius troops detained several
Red partisans during this operation.
When the Nazis liquidated the Lithuanian local team, most of
the soldiers of the Lazdijai County Commandant’s Office and the
troop, under the instructions of their commanders, dispersed with
weapons and were not arrested by Germans. The Commandant’s
Office of Lazdijai County was liquidated on June 1, 1944 when the last
employees were dismissed: Lt Truska, scribe Vailionis, and translator
Tadas Palionis.
On August 3, 1944 some of the former soldiers of the Lazdijai
County Commandant’s Office retreated from Lazdijai towards
Samogitia (Žemaitija) but were directed to Tilžė in Kalvarija by
the German gendarmerie. The officers were separated and taken to
Dresden, and the soldiers were recruited into the German anti-aircraft
protection unit. Some of them stayed there and later emigrated to
the West. However, some members of the Plechavičius troops were
repressed after the Soviet reoccupation.
Brief memoirs are written by the witnesses of the events related
to the service at the LLT Lazdijai (Seinai) County Commandant’s
Office in the spring of 1944. These memoirs have been mentioned in
the article.
Scholastika Kavaliauskienė
UNBREAKABLE AND HAVING KEPT FAITH…
IZABELĖ SKLIUTAITĖ-NAVARACKIENĖ
Izabelė Skliutaitė-Navarackienė was born on March 9, 1925, in
Dvarčėnai village, Daugai parish. 7 out of 12 children grew up in the
family of Skliutai. Izabelė was the fifth child. Her two uncles were
Lithuanian Independence volunteers from 1918 to 1920, father Adomas
Skliutas and his eldest son Vincas, Izabelė’s brother, belonged to the
Iron Wolf team and participated in the Uprising of Nation on June 23,
1941 in Daugai. His father was exiled, and two of Izabelė’s brothers
were imprisoned in Siberian camps.
Izabelė Skliutaitė studied in Rimėnai, Daugai primary schools,
Alytus gymnasium, Alytus Teachers’ Seminary. Since 1942 she was a
member of the Futurists (Ateitininkai) and LFA (Lithuanian Freedom
Army). She was partisan liaison Ramunė, later Jūratė, and a member
of the partisan Secret (Slapukai) group. She received and handed
over medicines, weapons, and distributed underground press to the
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partisans. On June 23, 1946 Skliutaitė was arrested in a rented flat
at Birutės Str., Alytus. During the perquisition of the flat, ready to
be distributed medicines, 120 cartridges, patriotic poems of her own
and the underground press were found. She was interrogated, brutally
tortured, and on October 19, 1946 she was sentenced to 10 years of
strict regime imprisonment with the following 5 years of restricted
rights by the Baltic military tribunal. Izabelė Skliutaitė was imprisoned
in Siberian and Kazakh camps: Karabas, Aktas, Spaske and others. On
June 1, 1955 she was released, she settled in Druskininkai, worked as
a seasonal worker in the sanatorium canteen, later as a kindergarten
teacher.
In 1959 she married a former political prisoner Adolfas Navarackas,
and in 1960 daughter Gintvilė was born. In 1964 she passed the state
exams at Marijampolė Pedagogical School as an external student, in
1971 she entered Šiauliai Pedagogical Institute and received a diploma
of a higher education teacher.
She joined the dissident movement in Lithuania, sent parcels
to political prisoners. She participated in Sąjūdis events, rallies, the
Baltic Chain, etc. She was injured on January 13 at the TV Tower,
was awarded the January 13 medal. In 1991 she participated in an
expedition to Siberia to manage the graves of Lithuanian patriots
killed and tortured in the camps. For a long time she was a member
of the Druskininkai Council of Political Prisoners and Deportees,
led the Druskininkai Exile Choir. She is listed in the International
Handbook of the World’s Most Famous Women. In 1998 Izabelė
Skliutaitė-Navarackienė was recognized as a World Woman by the
American Institute of Biographers and was awarded a diploma and a
gold medal in 2000. In the same year Izabelė and her husband Adolfas
(after death) were issued the certificates of freedom fighters. In 2002
The Cambridge University Centre awarded her a diploma and a silver
medal for her contribution to the fight for freedom and justice. In 2006
– she was awarded Knight’s Cross of the Order of the Vytis Cross by the
President of Lithuania Valdas Adamkus.
She has published 4 books: memories, poems, etc., a leaflet
Gerdašiai.
In 2015 Izabelė Skliutaitė-Navarackienė was awarded the Diploma
of the Patron of Honour. (Tėviškė Cognitive Support Foundation,
Gimtinė Publishing House.)
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Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė
CHILDREN WITHOUT CHILDHOOD
In May 1948, the whole of Lithuania sank in tears: the great
deportations took place. In the early morning of May 21, the family of
Kazimieras and Janina Pažėrai with two young children were deported
from Kaunas. Romualdas was five, Albinas was three. Kazimieras
Pažėra had graduated from Kaunas Military School, and Janina
Pažėrienė from Vytautas Magnus University, and taught Lithuanian
language and literature in Kaunas gymnasiums. The same morning,
Genovaitė Vitkienė (wife of Juozas Vitkus-Kazimieraitis) with five
children was deported, the youngest of whom, Liudukas, was only
halfway through his four years old. Husband and father Colonel Juozas
Vitkus-Kazimieraitis died in the summer of 1946 near Lake Liškiavis
in Lazdijai County, and the family had the destiny of the deportees.
Together with other unfortunates, they were pushed into dark
wagons and, like the greatest criminals, were transported for weeks in
inhumane conditions until they found themselves in the Taljans. They
were told it to be their home and their houses were the barracks left
since the tsar’s time, to which Lithuanian families were crammed.
The only glimmer in the gloomy life of the deportees was the
appearance of the priest Pranciškus Šliumpa. After Stalin’s death,
the priest was released from the camp and could choose a place of
exile. He arrived in Taljans, where his brother Antanas and his family
were exiled. Priest Pranciškus Šliumpa discovered a great ground
for pastoral work: he married couples, baptized children, and buried
the dead. He gathered the youth into a choir and became famous
as a good preacher. The local authorities ordered the priest to take
up employment immediately. He immediately began working in the
sawmill, it was hard physical work, but he diligently performed the
duties of a priest, of course in secret, so as not to fall into the eyes of
security guards.
When, after the exhausting deportation and many humiliations,
the deportees reached the dreamed-of Lithuania, no one met them
with their arms outstretched. Motherland was not expected to become
a cruel stepmother. They could not return to their real homes because
they were accommodated by strangers and they could not register
there. The sign of the deportee accompanied them in search of
employment or education. Romualdas Požėra, like many others, needed
a lot of patience to achieve the set goal, but he managed to graduate

374
from Kaunas Polytechnic Institute. The difficulties experienced as
a child hardened him, and life far from Lithuania inspired the love for
freedom and Lithuania. Therefore, he still lives a fulfilling life: he is
the deputy chairman of the Alytus branch of the Union of Political
Prisoners and Deportees, the deputy chairman of the Tėvynės sąjungaLietuvos krikščionių demokratų partija a member of the deportee
choir Atmintis and the church choir.

ANNIVERSARY RECOLLECTIONS
Bronius Makauskas
THE SUVALKAI TREATY: A HUNDRED YEARS LATER
This article briefly reviews the development of Lithuanian-Polish
relations from the restoration of modern states to the annexation of
the Lithuanian capital. Poland, under the advantage of its geopolitical,
demographic, and military positions, sought to rebuild a powerful
state by unilaterally using the outdated political reflexes of the
Commonwealth, by misleading the members of the Union about the
immaturity of their northern and south-eastern neighbours for state
life and by using their (albeit variable) support. Poland ignored the
socio-cultural and socio-political transformation that took place from
the capture of the Commonwealth to the formation of modern nations
in Central and Eastern Europe at the beginning of the 20th century.
It employed an annexionist and pseudo-federal model to justify
the country’s expansion. Lithuania, which had restored a modern
democratic state, could not accept the aggressively expressed territorial
claims of Poland and the ultimatically permeated federal model of the
state system. The seizure of Seinai, one of the strongest Lithuanian
ethno cultural centres, in the summer of 1919, the organization of the
state upheaval in Kaunas, and the occupation of Vilnius under the
guise of defending against Bolshevism greatly complicated the rational
decisions of relations with Poland. The new geopolitical confluence
formed after Poland’s victory over Soviet Russia highlighted Poland’s
political and territorial claims to Lithuania. Armed “interpretation”
of relations in the autumn 1920 led to the mediation of the League
of Nations in an attempt to stop Poland’s military action against
Lithuania. Thus, after the unsuccessful attempts of Kaunas and
Kalvarija to stop military actions, more negotiations were reached,
this time in Suvalkai.
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The activation of the diplomatic factor with the Monitoring
Commission of the League of Nations monitoring the situation at
the scene of the conflict was more convenient for Lithuania with few
military capabilities to stop the Polish aggression. In contrast to Poland,
according to J. Pilsudskis, after the “military fortune smiled”, this
conference (like the previous in Spa) restricted the possibility of open
military actions against Lithuania and the direct annexation of Vilnius.
The occupation of Varėna during the negotiations in Suvalkai and the
non-extension of the demarcation line to the east of Bastūnai were
also the signals to Lithuania and the League of Nations that Poland
would not accept the situation. Delaying the negotiations, J. Pilsudskis
prepared for the annexation of the Vilnius region, and not only, in the
form of a “military uprising”, securing the secession of Soviet Russia
and Poland in the northern part of Riga, which enabled L. Želigovskis
to safely carry out military and political actions against Lithuanian
integrity. It remains a symbolic superstructure of the Suvalkai Treaty.
Partial establishment of the demarcation line, the main outcome
of the Suvalkai Treaty signed on October 7, 1920, which was crowned
by L. Želigovskis “rebellion”, became a discreditation of the pseudofederal “tool” of Polish relations, and the ambiguities of the League of
Nations conditioned by the different interests of its members and, based
on this, a manifestation of weakness. The Treaty of Suvalkai did not
eliminate the ideological discrepancy between Lithuanian and Polish
relations even a hundred years later. In 1994 a unique opportunity for
the ideological balance of the relationship arose. However, in our view,
it was not properly understood and appreciated by the Poles.
Kęstutis Žemaitis
PRIEST MOTIEJUS GUSTAITIS - THE BEARER
OF ŽIBURYS LIGHT
After the restoration of independence, interwar Lithuania paid a
lot of attention to science and education. Yet, in a state weakened by
the First World War and the struggles for independence, there was a
shortage of both schools and teachers ready to work in them. Realizing
this, priest Motiejus Gustaitis decides to actively participate in the
Catholic Action, organizes the work of the schools of the Žiburys
Society. Priest Gustaitis was born in tsarist-occupied Lithuania but
grew up in a Catholic and nationally conscious environment, studied
in Marijampolė Gymnasium and the Seinai Seminary of Priests filled
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with the spirit of Lithuanianness. He followed these values himself
and educated his disciples on the same values. A particularly striking
stage of his life was while he was the principal at Lazdijai Žiburys
Gymnasium.

UNDER THE ARCADES OF ART
Sofija Jūratė Vyliūtė
WOODEN HERITAGE. IN SEARCH FOR THE FOOTPRINTS
OF ADOMAS KARALIUS IN THE CHURCHES
OF THE SUVALKAI PROVINCE
Adomas Karalius (1854-1946) was one of the most prominent
masters of wooden altars, creators of sacred art in the Suvalkai
province. He worked in southeastern Lithuania, called Užnemunė,
and in Lithuanian ethnic territories in Poland. He created altars, minialtars, pulpits, confessionals, other wooden parts of the church interior
decorated with carvings of artistic and historical value.
Having come from his native village to the city of Šakiai and
having worked for local craftsmen, A. Karalius quickly became
famous for his artistic carvings. In 1880 he established The Altar,
Carpenter and Other Wood Workshop in Šakiai. An example of his
early work is the altar erected in the Scapular Church of the St. Virgin
Mary in Gudeliai which have been classified as “the most attractive
ensembles of the Lithuanian neo-Gothic style” by expert artists
(Prof. Aleksandra Aleksandravičiūtė). In 1903, A. Karalius moved
to Suvalkai, another Lithuanian city and the centre of the Province.
There he also opened a workshop and called it the Artistic Church
Institution. The workshop flourished. He received many orders, he had
assistants and students, who later became famous sculptors (Vytautas
Košuba, Matas Menčinskas, Antanas Aleksandravičius). He carved
altars, pulpits, confessionals, cyborias, organ prospectuses, sacristy
furniture, and other wooden parts of the church. After the collapse of
the province and the restoration of Lithuania’s independence, around
1920, A. Karalius moved to Marijampolė together with the family of
seven children and his Artistic Church Institution. Being no longer
young (he lived 93 years), he created artistic, mostly neo-Gothic, neoBaroque forms of sacral art ensembles; some of them are among the
“most important neo-Gothic ensembles in Lithuania”. In 1926, after
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the opening of the State Craft School in Marijampolė, A. Karalius
became the first teacher of practical work.
For half a century, during the Russian occupation in Lithuania,
A. Karalius’ works were just a buried treasure; not only did the artists, in
fear of repression, struggle whether to create for church, but art critics
were not encouraged to take any interest in sacred art. The restoration of
independence (1990) brought about fundamental changes in all fields of
art and culture. The researchers of the Department of Sacred Art of the
Institute of Cultural Philosophy and Art published several collections of
scientific articles examining the ecclesiastical art heritage of Lithuanian
dioceses. They also contain important conclusions and remarks about
A. Karalius’s legacy (they were referred to in this article).
Yet, it remained unclear where and how many of A. Karalius
works are. An important discovery was made by the relatives who
found among the old papers of Adomas Karalius’s “The List of
Works in the Churches.” It is not absolutely accurate and complete
but was compiled, “as much as he could remember”, by a master
who was already old. However, it is indicated that there are works of
A. Karalius in twenty-seven churches in Lithuania and ten in Poland:
in Birštonas, Šilavotas, Gelgaudiškis, Didvyžiai, Gražiškės, Mažasis
Plockas, Krasnyboras, Sylvanovcas, etc.
Following the List, we went (me, musicologist S.J. Vyliūtė, artist
Rimantas Tumasonis and Ignas Dučinskas) to the churches of the
former Suvalkai Province to look for A. Karalius’s legacy. We did not
find much: the churches were damaged during the war, burned down,
rebuilt, renewed, our competencies were insufficient to determine
exactly where Karalius was after the restoration (for example, in
the churches of Aukštadvaris, Kalvarija). However, in some places
we were simply blinded by the well-preserved works of the old altar
master: in Punskas, Gudeliai, Sasnava where people can see the pulpit,
the last piece A. Karalius’s sacral art, which has been declared an
object of state-protected heritage.
We also detected his works where we did not look for, e.g., in the
Nemunaitis church. During the trip, the various attitudes of pastors
and congregation towards the church of their parish were revealed.
We found out that not only zealous Catholic Poles prominently adore
their shrines, as for example in Studzieniczna, but also in the small
towns of Lithuania (Paluobiai, Višakio Rūda), where the churches are
richly decorated and maintained.
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The latter article does not claim to the professional insights,
meanings and definitions of A. Karalius’s legacy. Its aim was to make
at least a narrow exposure in the history of Lithuanian sacred art, to
remind of the works of a talented wood master drowning in oblivion.
Sigitas Birgelis
INSCRIBED BY LIGHT
In 2020, during the renovation of Punskas Old Rectory,
a rectangular box with 13 photographic glass plates (negatives) was
found in its attic. These negatives are hardly unique, because there
are many similar ones in Poland and Lithuania. For us, this modest
set of negatives is nonetheless important from a documentary, social,
ethnographic, and perhaps artistic point of view.
The glass plates were found in the original manufacturer’s
packaging. This is a cardboard box with the dimensions of 11 and 16
cm. A label is affixed to the box stating: Fabryka płyt i papierów
fotograficznych ALFA. U.R. ORTO-ANTIHALO. Em. 3316. 200 Sch.
10×15 (ALFA <…> Photographic Plate and Paper Mill).
Alfa is a company in the interwar period in Poland that used lightsensitive materials, i.e. Photographic plates. It was founded in 1926 by
Marian Dziatkiewicz from Bydgoszcz. In the early 1930s, Alfa equated
itself with such legendary companies as Kodak or Agfa. The quality
of its products was highly appreciated by amateur and professional
photographers from various countries.
The negatives of Punskas date from around 1930-1936. It was
impossible to determine who their author was.
The article analyses the photos of the negatives found in Punskas,
and discusses the people captured in them. The article pays a lot of
attention to the history of photography and its development in the
world, it talks about other photographs of Punskas and Seinai region,
which can tell us a lot about the past, about the fashions of that period,
people’s customs and the spirit of the past.
Alfonsas Vitkauskas
A REAL VILLAGE HAS ITS OWN BLACKSMITH…
The profession of a blacksmith has been respected in Lithuania
since ancient times. In the past, villages lured good blacksmiths from
each other. In the post-war period, the bourgeois village Žiūronys
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of Balbieriškis eldership in Prienai County had a good blacksmith
Motiejus Tarasevičius. Born in 1907 in Daugirdai village, Marijampolė
County, he was the fifth child in the family. In 1931 he started a family
of his own, and in 1936 he inherited from his father 8 hectares of land.
The young family of Motiejus had a farm of this particular size only,
but Motiejus was talented for all kinds of household discoveries and
works and had an innate diligence. He built a mill for barley milling,
a flaxseed oil press, and set up a smithery. He also worked a lot and in
1940s he built new spacious house, the household became rich, albeit
with little land.
In the post-war period, the family of Motiejus Tarasevičius who
had two children was threatened with exile. He and his family fled his
home and hid in other villages. They were sheltered by the Dranginiai
family in Žiūronys village. The abandoned homestead in Daugirdai was
robbed, all the equipment was stolen, and everything was demolished:
even the buildings were demolished and rebuilt elsewhere. After the
danger of exile had passed, Motiejus started working in the smithery
of Žiūronys village as its blacksmith Juozas Rutkauskas was exiled.
Motiejus himself, being of very little education, had disciples in the
craft of blacksmithing. He was the first to make the equipment in that
area and started cutting wood chips for roofing, he had a lot of orders.
Motiejus Tarasevičius cut from the customer’s logs and reconciled the
house. The Soviet government did not allow construction of singlefamily households, so people brought such numbered and matched
logs to build a new house overnight.
Blacksmith Motiejus Tarasevičius is remembered by people with
love and respect. Many have already forgotten his name but know that
the village of Žiūronys had a blacksmith “kytras diedas” (“kytras”
is dialect word for cunning, in this particular case meaning “very
creative and inventive”).
Stanislovas Sajauskas, Ignas Narbutas
THE PREHISTORY OF LITAS
After the declaration of Independence of Lithuania on February
16, 1918 non-exchangeable paper notes issued by the German
occupation authorities were used as the currency in the country.
German authorities used the paper notes, known as Ost-Marks, to
confiscate food and valuable things from the residents of the occupied
territories in order to credit the economy of Germany. Therefore, the
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primary task of the newly established state was to introduce the goldbased currency.
The Germans, losing in the World War, opened the way for
neighbouring countries to attack the new unarmed state. Lithuania
fought for its capital Vilnius defending it against the Russian
occupation, but lost it and Lithuanian authorities fled to Kaunas. At
the same time, in 1919, Lithuania was attacked by the West Russian
Volunteer Army from Latvia and the Red Army from Belarus.
During the War of Independence, the Lithuanian government, led
by Mykolas Sleževičius, began preparations to adopt the Lithuanian
currency. It was to be based on the French franc standard and be called
“Muštinis” in honour of the largest silver coin in the Grand Duchy
of Lithuania. Artists Antanas Žmuidzinavičius and Adomas Galdikas
were called upon to design the banknotes. They had to prepare draft
banknotes with denominations of 0.5, 1, 5, 10, 25, 50 and 1000. Initially,
it was planned to print banknotes in Sweden. The loan granted by
Great Britain was to finance the first issue of the Lithuanian currency,
but its granting was suspended due to the unresolved situation of the
Lithuanian state.
Lithuania had to fight for the market with Ost-Marks until
October 1, 1922, when the Legislative Assembly of Lithuania passed
the National Currency Act introducing Litas.
Lithuanian numismatists were startled by the discovery of 0.5, 1,
5, 10, 100 and 1000 Muštinis notes designs for print by BRADBURY,
WILKINSON & Co LTD Company (England), which appeared in
Conect.com online catalogue. The discovery of these designs changes
the entire prehistory of Litas because so far only the designs of
A. Žmuidzinavičius Muštinis from 1919 were known. The plates of the
banknotes are of sufficiently high quality, but they do not contain the
numbers and no facsimile signatures of the members of the Board of
the Bank, which means that it was unconfirmed design. They are dated
1920. The coat of arms of Lithuania on banknotes is similar to the coat
of arms designed by A. Žmuidzinavičius, but fonts used for the legend
are similar to ones designed by A. Galdikas, therefore, the authorship
of these designs is unclear. It seems that Lithuania side aborted
preparation for printing of these notes when failed negotiations for
the loan. Regardless of the failure of this project, the Lithuanian
government maintained contact with BRADBURY, WILKINSON &
Co LTD and they printed Litas banknotes issues from 1927 until 1938.
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NEW BOOKS
Gintaras Lučinskas
A NEW BOOK ABOUT MERKINĖ - THE CAPITAL
OF DAINAVA
At the end of May 2020, the book readers from Dzūkija received
a newly published large-format book-album 22-eji nepriklausomybės
metai Merkinėje (1918–1940) (22 Years of Lithuania’s Independence
in Merkinė (1918–1940)). The publication was prepared by Mindaugas
Černiauskas, the director of the Merkinė Region Museum (assisted by
Arūnas Amšiejus, Žygimantas Buržinskas, Algimantas Černiauskas,
Sakalas Gorodeckis, Gintaras Lučinskas). There are a lot of old
photographs and archival documents in the book (450 pages).
The reviews of the history of Merkinė are included in several
books, but none of them presents the period from 1918 to1940, when
Lithuania was an independent state. Most of the people who lived
then and could tell about Merkinė in the times of the First Republic
have already passed away. However, documents stored in the archives,
a large collection of old photographs donated to the museum by the
residents of the town, articles presenting the life of the town, and
written testimonies reveal how unique, fascinating and different
Merkinė is.
The information gathered from interwar press publications,
testimonies of the residents, as well as the research and insights of the
contemporary historians regarding the events which took place within
the town and the county allow the readers to move to the Merkinė
area and understand what was lost during World War II and the Soviet
occupation.

THEY STAND OUT IN OUR MEMORY
Sigitas Birgelis
A JOURNEY TO THE MANORS OF SUDOVIA
The article describes the journeys to the manors of the Sudovia
region, which took place in autumn, 2019. The initiator of the
excursions was Katarzyna Węglicka, a Polish traveller around Eastern
Europe and the author of several books.
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The following places were visited: Būdvietis manor, Yotvingian
yard, Aštrioji Kirsna manor, Rudamina manor, Bartninkai manor,
Šiaudiniškės manor, Šūkliai manor, Didvyžiai manor, Vilkaviškis
manor, Paežeriai manor, Pavilkijys manor, Žemoji Panemunė manor,
Kiduliai manor, Gelgaudiškis manor and Zypliai manor.
There are over 600 manors in the Lithuanian Register of Cultural
Heritage. Only one-fifth of them are protected by the state. The
condition of many Lithuanian manors is deplorable and the buildings
are neglected: growing bushes and weeds are destroying their
foundations, the roofs are full of holes, and the windows and doors are
damaged. The owners of the estates, mainly private individuals, do not
have the funds to restore the historical monuments.
However, there are manors which are currently experiencing
a golden age. Good owners and EU funds have given them a new
chance. Lithuanian manors are an important part of our heritage,
history, culture and architecture.
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