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KęSTUTIS SUbAČIUS

bALTų ISTORINIS PAVELDAS SŪDUVOS, 
žEMAIČIų AUKŠTUMų IR KURŠIų MARIų 
AREALO ERDVėSE

baltijos moreninio kalvyno Sūduvių aukštuma su Didžiaisiais eže-
rais ir Sembos pusiasalyje išsidėsčiusi Sembos aukštuma per Kuršių 
marias ir Pajūrio žemumą geografiškai siejasi su žemaičių aukštuma. 
Tai vis vakarų aisčių/baltų – sūduvių, galindų, sembų, kuršių, žemai-
čių – genčių kultūros plotų teritorijos ir ačiū žemėlapių kūrėjams, kad 
juose atsirado minėtų vakarų baltų kultūros plotuose susiformavusių 
genčių vardai. 

Eugenijus Jovaiša ragina atsisakyti Lietuvos istorijoje įsigalėju-
sios istorinės tradicijos, kuri taikstėsi su legendine Jordano „baltijos 
arba šiaurinių gotų istorijos“ dalimi, ir pateikia apibendrintas išvadas: 
„Vakarinėje baltų masyvo dalyje išlikusios baltų gentys sukūrė Lietu-
vos valstybę. Natūralu, jog lietuviai ir Lietuva jaučiasi baltų istorijos 
ir tradicijų perėmėjais, puoselėtojais, natūralu, kad vakarų baltų is-
torija turi būti vertinama kaip Lietuvos istorijos giluminis paveldas, 
kuris sudaro Lietuvos istorijos pagrindą.“ (E. J. I, p. 19).

Tiek Tacitas, tiek Ptolemajas tarp aprašytų šiaurinių tautų matė 
didžiąsias baltų tautas (ir apie jas rašė). Tacitas jas įvardijo „aisčių 
gentimis“, o Ptolemajas rašė: „Didžiosios Sarmatijos tautos yra palei 
visą Venedų įlanką gyvenantys venedai [...]“ (Jovaiša II, p. 162). Abu 
antikos autoriai kalba apie tą pačią erdvę – Vyslos žiočių, Sembos, 
Lietuvos ir Latvijos pajūrio aplinką. Pastebėsime, kad venedai kituo-
se istorijos šaltiniuose įvardijami venetais, vendais (pagal Wulfstaną) 
arba painiojami su veltais, laikui bėgant tapusiais kuršiais, žemaičiais.

Atrodo, kad ir dabartiniais laikais vokiečiai yra veikiami savo le-
gendinės gotų kilmės versijos. Todėl 2006 m. Vokietijoje pasirodžiu-
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siame fundamentaliame dviejų dalių veikale „Ptolemaios Handbuch 
der Geographie“ venedų gyvenama vieta nurodoma kaip teritorija, 
esanti kažkur nuo Chrono-Nemuno iki Chesino-Pernu, kuri nesutam-
pa su galindų, sūduvių ir satvanų (rytų baltų – į rytus nuo sūduvių) 
gyvenamosiomis vietomis pagal Ptolemają, o nurodytame leidinyje  
(p. 806–807) įdėtas žemėlapis prieštarauja Ptolemajo „Geografijos“ 
tekstui (Jovaiša II, p. 124). 

Apie sembų, sūduvių, galindų, jotvingių etnoso aistišką/baltišką 
kilmę ir jų kultūrą nemažai straipsnių esu paskelbęs Jotvingių kraš-
to istorijos paveldo metraštyje 2017 m., 2018 m. ir anksčiau. Juose 
įvardintos kuršių, žemaičių gentys, gimusios ant vakarų baltų kultūros 
substrato, nors jų indėlis į lietuvių tautos, Lietuvos valstybės genezę 
neįkainojamas. Todėl šis straipsnis parengtas istorinio paveldo ir isto-
rinės atminties dėlei.  

Nuo pirmojo amžiaus pradžios baltijos rytiniame pajūryje, Mini-
jos upės baseine, driekėsi Vakarų Lietuvos kapinynų su akmenų vaini-
kais kultūrinė sritis, kuri pietuose siekė Minijos žiotis, rytuose – Jūros 
vidurupį, šiaurėje ribojosi su Šventosios upe, o periferinė dalis apėmė 
teritoriją iki Liepojos ežero. Šiuo metu Lietuvos teritorijoje žinoma 
apie 35 šio laikotarpio kapinynai, tarp jų ir Apuolės su II–XII a. senka-
piais. Vakarų Lietuvos kapinynų su akmenų vainikais kultūrinė sritis 
susiformavo ankstesnių pilkapių su akmenų vainikais ir degintiniais 
kapais teritorijoje. Pagrindinis šios vakarų baltų kultūros bruožas – 
mirusieji laidoti nedeginti, o kapai apjuosti ovalo arba stačiakampio 
formos akmenų vainikais.

1 pav. Vidurio ir Rytų Europos kultūriniai regionai III–IV a.

KęSTUTIS SUbAČIUS
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Kapinynų su akmenų vainikais kultūrinė sritis išsiskiria gausio-
mis įkapėmis. Turtingi, gerai ginkluoti vyrai laidoti su kariui būdin-
gomis įkapėmis ir simboline žirgo auka – galva arba galva ir kojomis. 
Paprotys laidoti ritualines žirgo dalis buvo labiausiai paplitęs II a. pa-
baigoje – III a. Dažnai viršugalvyje buvo dedamas nedidelis puodelis, 
rodantis iš senųjų laikų išlikusį mirusiųjų deginimo ir laidojimo kera-
minėse urnose paprotį. Vyrams, moterims ir net vaikams I a. – V a. 
pradžioje (dažniau III a.) dažniausiai galvūgalyje buvo dedama net po 
keletą monetų. Pateiksiu trumpą Palangos kapinyno, baltijos aikštelės, 
kapo 17, II a. vidurio apžvalgą. 

Kape, skobtame karste, palaidota moteris (mergaitė?) galva į  
ŠV. Išlikusi tik kaukolė. Mirusioji paguldyta aukštielninka, ant krū-
tinės iki pasmakrės sulenktomis rankomis. Ji buvusi papuošta dviem 
antkaklėmis, drabužis krūtinės srityje susegtas sage ir padabintas krū-
tinės papuošalu, ant abiejų rankų pirštų užmauta po du žiedus. į kapą 
ties viršugalviu įdėta papildomų įkapių, tikriausiai, tošinėje dėžutėje: 
moneta – Romos imperija, Faustinos I sestercijus, 145 m.; stiklinis ir 
du gintariniai karoliukai; yla; įvijinis žiedas; verpstukas; molinis puo-

2 pav. baltų gentys V–VIII a. 1 – žemės; 2 – gentys      

bALTų ISTORINIS PAVELDAS...
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delis. Nedidelis peiliukas padėtas mirusiajai prie kairiojo peties (tyrė 
A. Tautavičius, 1962; LNM AR 396a: p. 56–69).

beveik visuose tirtuose II–III a. kapuose rasti gintariniai amuletai 
yra dvigubo nupjauto kūgio formos, daugiausiai tokių kapų aptikta 
Palangos ir Gintarų kapinynuose. 

Kuršių ir sūduvių etninės kilmės sąsajas per vakarų baltų kul-
tūrą liudija Skomantų VI–XII a. kapinynas, aptiktas Klaipėdos rajo-
ne, Skomantų kaimo šiaurėje, į pietryčius nuo Skomantų piliakalnio, 
Veiviržo kairiajame krante. Jame rasti degintiniai ir griautiniai kapai 
– 3 degintiniai ir 2 griautiniai. Vienas degintinis kapas buvo užklotas 
akmenų grindiniu, po juo buvęs antras grindinys, po kuriuo palaido-
tas nedegintas žirgas. Taip pat rasta III–vIII a. papuošalų. Kapinyną  
(23 m³ plotą) 1909 m. tyrė Vladas Nagevičius. Radiniai saugomi Kau-
no istorijos muziejuje.

Klaudijo Ptolemajo II a. įvardytą vakarų baltų gentį veltus E. Jo-
vaiša lokalizavo Lietuvos ir Latvijos plokštinių kapinynų kultūroje, 
tarp Nemuno ir Ventos (E. J. II, p. 159). 

Kalbininkas Simas Karaliūnas parengė, o Lietuvių kalbos institu-
tas išleido jo dviejų tomų studiją „baltų praeitis istoriniuose šaltiniuo-
se“ (2004 m., 2005 m.), kurioje giliai išnagrinėta K. Ptolemajo genties 

3 pav. II amžiaus vidurio moters kapo 17 įkapės Palangos kapinyne, baltijos 
aikštelė

KęSTUTIS SUbAČIUS
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vardo veltai etimologija ir prieita prie išvados: „Savo „Geografijoje“ 
pranešdamas apie veltus, Ptolemėjas galvoje turėjo vakarų veltus, 
gyvenusius netoli Baltijos jūros. Bet Ptolemėjo laikais II a. po Kr. 
ir vienu, ir kitu atveju veltų (voltų), galimas daiktas, būta lietuvių ir 
latvių protėvių, tai yra dar neišsiskyrusių lietuvių ir latvių.“ (s. K. II 
2005, p. 249–280).

Reikia pridurti, kad tai buvo iš Vielbarko kultūros išaugusios 
plokštinių kapų kultūros gentys – kuršiai, žiemgaliai, latgaliai. Suta-
riama, kad Kuršo vendai-veltai gali būti pirmaisiais amžiais jūros keliu 
ir sausuma iš pietinės baltijos regiono atsikėlusi vakarų baltų gentis, 
turinti sąsajų su sūduvių-galindų, sembų migracine plėtra. Kazimie-
ras būga rašo: „Kuršiai, kaip galima spręsti iš suomių vardo *Kurhi, 
davusio lybių kalboje lytį Kuri (Cori), yra buvusi atskira tautelė dar 

4 pav. Prokuršiai (senieji kuršiai) I–IV a.

bALTų ISTORINIS PAVELDAS...
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5 pav. Kuršo pamario paleogeografinė situacija vikingų laikais

prieš rusų susidūrimą su suomiais, t. y. prieš VII–VIII amžių.“ (K. b. 
I, p. 410).

Lietuvos nacionalinis muziejus kartu su Latvijos nacionaliniu mu-
ziejumi 2008 m. lapkričio 18 d. Vilniuje atidarė trečią bendrą abiejų 

KęSTUTIS SUbAČIUS
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muziejų parodą ir 2009 m. išleido išsamų (2390 radinių kapų komplek-
suose) katalogą „Kuršiai. Genties kultūra laidosenos duomenimis“. 
Tai archeologinių tyrimų metu atskleistas autentiškas vakarų baltų – 
veltų, kuršių, žemaičių – ir gretutinių genčių istorijos laikotarpis nuo 
I iki XVI amžiaus. 

Visoje Šiaurės Europoje vyko didesnės ar mažesnės vietinės mi-
gracijos, o vakarų baltai ypač sparčiai plėtėsi ir migravo, stambiosios 
kultūrinės sritys skilo į mažesnius gentinius vienetus. Dėl tokių civili-
zacinių procesų vis labiau pradėjo reikštis specifiniai genčių kultūros 
bruožai, ryškėjo kuršių genties kultūros skiriamieji ypatumai. Aštun-
tojo amžiaus pabaigoje tarp kuršių pradėjo plisti mirusiųjų deginimo 
paprotys.

6 pav. Deginimo 
papročių paplitimas 
Kurše apie 1050 m. 

(V. žulkus, 2004)

bALTų ISTORINIS PAVELDAS...
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Sudegintam mirusiajam buvo kasama tokio pat dydžio ir formos 
kapo duobė kaip ir inhumaciniu papročiu palaidotam asmeniui. Sude-
gę kaulai išbarstomi po visą kapo duobę, o įkapės išdėliojamos anato-
mine tvarka. Kremacijos paprotys kuršių žemėje plito iš lėto, naujos 
tradicijos formavosi vietoje, senųjų tradicijų neatsisakyta staiga. Jų 

7 pav. Kuršių genčių ir žemių ribos IX–XIII a.

KęSTUTIS SUbAČIUS
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atspindžiai pastebimi dar kelis šimtus metų. Galima teigti, kad nuo  
VIII a. pabaigos iki pat XI a., kol kremacija galutinai išstūmė inhuma-
ciją, abu šie ritualai gyvavo greta. 

Vikingų laikotarpio (VIII–IX a.) pradžioje kuršiai buvo susifor-
mavę į etninį vienetą. Turėjo savo griežtai apibrėžtą teritoriją, kurią 
pagal IX a. Rimberto kroniką sudarė 5 žemės. Kronikoje jos nepami-
nėtos, hipotetiškai galima būtų įvardyti: Apuolės, Gruobinios, Palan-
gos, Skuodo-Puotkalių, Imbarės. Apie kuršių žemių apgyvendinimą, 
jų teritoriją liudija gausus gyvenviečių, piliakalnių ir kapinynų tinklas.
VIII–IX a. kuršiai gyveno šiaurės vakarinėje Lietuvos dalyje ir piet-
vakarinėje Kuršo dalyje Latvijoje. Šiaurėje kuršių žemės siekė lyvių 
gyventą teritoriją Tebros upės baseine, vėliau ji išsiplėtė iki Abavos 
upės. Pagal tų amžių krašto fizines geografines ir gamtines ypatybes 
(pelkėti, miškais apaugę, platūs upių tarpslėniai) tarp kaimyninių gen-
čių susiformavo natūralios, gana plačios, 15–20 km pločio juostos, ski-
riančios gentis. Manoma, kad VIII a. kuršiai tapo vieninga ir stipria 
gentimi.

Kuršių materialinė kultūra geriausiai žinoma iš kapų, kuriuose 
gausu įvairios paskirties dirbinių. Kuršių klestėjimo laikais, X–XII 
amžiais, padaugėjus gyventojų, pradėta laidoti ir naujose vietose, bet 
yra žinomi kapinynai, kuriuose laidota visą tūkstantmetį (ėgiškiai-
Anduliai, bandužiai, Genčiai, Laistai, Laiviai, Lazdininkai ir kt.), o į 
Apuolės, Gerduvėnų, Gintarų ir kt. kapinynus grįžta laidoti po kelių 
šimtų metų pertraukos. Apie kuršių žemių apgyvendinimo tankumą 
galima spręsti ir iš žemiau pateiktos VIII–XIII a. kapinynų, radinių ir 
lobių radimviečių išsidėstymo schemos.

Kuršių kultūra klestėjimo viršūnę pasiekė XI a., tuo metu spar-
čiai plėtėsi teritorija į lybių žemes šiaurėje, iki Ventos ir Abavos upių 
žemupių, į rytus – vakarines žemaičių žemes. Kuršiai statė jūrinius 
prekybinius laivus, vertėsi jūrų, pajūrio prekyba ir plačiai piratavo jū-
roje, matyt, daug ko išmokę iš švedų ar danų. Kartu jie buvo gerai įsi-
savinę metalų gamybos paslaptis, gaminosi reikalingus įrankius, gin-
klus, papuošalus, augino įvairių rūšių javus, vertėsi gyvulininkyste ir 
medžiokle. Tai buvo turtingas kraštas, traukte traukęs plėšikaujančius 
vikingus. Istorijoje terminas vikingas dažnokai romantizuojamas, bet 
iš esmės, tai jūra plaukiojantis ir pirataujantis normanas-skandinavas 
(vikingas: lotynų kalba – normanas, slavų – variagas). Plėšikaujantys 
vikingų būriai nėra tapatinami tik su kuriuo nors vienu skandinavišku 
etnosu. Ilgainiui jie tapo grėsminga jėga visoje Europoje ir reiškė jūros 
karį, piratą, apskritai plėšiką.

bALTų ISTORINIS PAVELDAS...
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Istorikas Vytautas Kazakevičius („Lietuvos istorija. Geležies am-
žius“, t. II, p. 373) teigia, kad kuršiai XI a. viduryje buvo ankstyvosios 
konfederacinio pobūdžio valstybės formavimosi išvakarėse. Turėjo 

8 pav. Kuršiai VIII–XIII a., griautiniai kapai, žemėlapis-schema

KęSTUTIS SUbAČIUS
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gerą karinę administracinę organizaciją, nes vikingai kuršių žemėje 
susidurdavo su stipriais atkirčiais. Mes turime palankią istorinę ga-
limybę pažvelgti į savo kraštą, jo istoriją ne tik per archeologiją, bet 
ir per rašytinę žinią apie Apuolės pilį, jos žemę, žvelgiant į tai nuo 
beveik 1200 metų laiko aukštumų, bet prieš tai bent fragmentiškai su-
sipažinkime su kuršių kalbos reliktais. 

Kalba yra didžiausias žmonijos dvasinis turtas, sunkiai trumpai 
apsakomas. Dėl jos vystėsi civilizacija, plito kultūra, skleidėsi žmonių 
dvasinės, fizinės galios. Kalba yra pagrindinė žmonijos, kiekvienos 
tautos, žmonių bendruomenės bendravimo, informacijos skleidimo, 
kultūros plėtros ir žmogaus ugdymo priemonė.

Gyvoji kuršių kalba sunyko, nes ištirpo-išnyko jos gyvieji nešėjai 
žmonės – kuršiai, kita jų dalis asimiliavosi su kitomis gentimis. Tačiau 
per tūkstantmetę savo kultūros istoriją jie spėjo į lietuvių tautos geno 
fondą, žemaičių kalbą, įrašyti ir palikti labai ryškius savo dvasinio 
paveldo pėdsakus. žymus Lietuvos genetikas, biomedicinos mokslų 
daktaras Vaidutis Kučinskas pagal atliktus tyrimus nustatė, kad šiau-
rės žemaičių genų fonde vis dar jaučiamas kuršių genų fondo poveikis.

Kuršių kalba išnyko nepalikusi rašto paminklų, bet liko daug 
kuršiškų vietovardžių, hidronimų. Pagrindinis jų šaltinis yra Kuršo 
aktai, iš jų mums aktualiausias 1253 m. balandžio 4 d. Pietų Kur-
šo dalybų aktas, pasirašytas tarp Kuršo vyskupo ir Vokiečių ordino 
Kuldygoje, Kuršo komtūro rezidencijoje. Šį aktą, kaip ir kitus aktus, 
parengė Ordino ir vyskupo raštininkai vokiečiai, pasitelkę į pagalbą 
kuršius, krašto žinovus ir vertėjus, kurie stengėsi perduoti vokiečių 
raštininkams kuršiškąją vardų versiją. Vokiečiai užrašė įvardytas 
vietoves taip, kaip girdėjo, bet dėl kalbos ypatybių, matyt, dažnokai 
painiojo baltiškuosius dvigarsius arba nerasdavo jų atitikmenų vokie-
čių kalboje. Aktuose įvardytus vietovardžius, jų ypatybes nagrinėjo 

9 pav. Vikingų laikų įtvirtinta gyvenvietė Platelių ežero Ąžuolų saloje (V. žulkus)
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žymus kalbininkas Zigmas Zinkevičius. Kuršiai dvibalsio ei nevertė į 
ie ir tuo buvo artimi sūduviams-prūsams, jie nesuplakė į vieną balsį a 
ir o. Tą matome 1253 m. Pietų Kuršo dalybų dokumente, kur Mosėdis 
įrašytas Maysedis, Notėnai – Nateye; su išlaikytu o Scoden – Skuo-
das. Kuršiai neturėjo š, ž ir vartojo s, z, pavyzdžiui, upė Šata-Sata. 
beveik visame žemaičių kalbos plote vartojama maloninė mažybinė 
žodžio forma su kuršiams būdinga priesaga -al-, pvz., krūmalis, Kre-
tingalė, Luknalė, Rotalis. 

Apie kuršių kalbą Zigmas Zinkevičius rašė: „Tiesa, Simono Grū-
navo „Prūsų žemės kronikoje“ (1517–1526) yra neva prūsiškas „Tėve 
mūsų“ tekstelis, kuris iš tikrųjų parašytas kuršių ir latvių kalbų miši-
niu. Šis tekstelis visai trumpas ir, be to, tiek netikslus, tad iš jo sunku 
daryti kokias nors konkrečias išvadas apie kuršių kalbą. Taigi vienin-
telis šaltinis, iš kurio galima šį bei tą sužinoti apie kuršių kalbą, yra 

10 pav. Palangos topografija IX–XI a. (V. žulkus, 2004, p. 109, 29 pav.) 
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jos pėdsakai ano meto dokumentų [Kuršo aktai – K. S.] ir šių dienų 
tikriniuose varduose, taip pat žodžiuose, patekusiuose į lybių kalbą, 
latvių vadinamąsias kuršiškas šnektas ir lietuvių žemaičių tarmę. Vie-
nas kitas kuronizmas (t. y. kuršių kilmės žodis) įsigalėjo net latvių ir 
lietuvių bendrinėse kalbose, pvz.: latvių dzintars „gintaras“, menca 
„menkė“, skrandas „skarmalai, skudurai“, tencinat „dėkoti“, lietuvių 
zuikis“ (Zinkevičius, Z. 2005, p. 151).

Z. Zinkevičius daro išvadą, kad kuršiai, matyt, šnekėjo tarpine 
vakarų ir rytų baltų kalba. O prūsų ir sūduvių kalbų tyrinėtojas, prū-
sų kalbos etimologinio žodyno autorius Vytautas Mažiulis manė, kad 
kuršiai iš pradžių buvę vakarų baltai, tik dėl stiprios finų įtakos maž-
daug nuo I tūkstantmečio po Kristaus vidurio labai priartėję prie rytų 
baltų. Daug kur, ypač kuršių kalbos teritorijos pakraščiuose, ilgą laiką 

11 pav. Pajūrio svarbesni prekybos keliai X–XIII a. (V. žulkus, 2004)
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buvo gyvenama mišriai. Čia būta ilgos ir intensyvios kuršių-lietuvių 
dvikalbystės. Laikoma, kad rytinė senųjų laikų kuršių žemės dalis 
labai anksti sulietuvėjo. Kuršių kilmės žodžiai paplitę beveik visoje 
žemaičių tarmėje, bet daugiausia jų aptinkama šiaurės vakarų dalyje 
– Skuode, Plungėje, Mažeikiuose. Profesorius kėlė hipotezę, kad že-
maičiai – tai su kuršiais susimaišę lietuviai, kad XIII a. istoriniuose 
šaltiniuose paliudyta kuršių ir žemaičių riba iš esmės sutampa su pietų 
žemaičių (dūnininkų) patarmės paplitimo šiaurės vakarine linija.

žymus mūsų kalbininkas Zigmas Zinkevičius teigia, kad že-
maičių tarmei atsirasti lemiamos reikšmės turėjo kuršių substratas, 
kad sulietuvėdami kuršiai išlaikė daug savo kalbos, artimos lietuvių 
kalbai, ypatybių, ne tik fonetinių (kuršišką tartį), bet ir gramatinės 
sandaros, žodyno. Daugelis žemaičių tarties ypatybių vienaip ar ki-
taip savo kilme yra susijusios su kuršių kalba. Labai reikšminga, kad  
2010 m. žemaičių kalba yra įtraukta į tarptautinį ISO kalbų registrą. 
Skuodo rajono savivaldybė vienintelė Lietuvoje į savo darbo reglamentą  
2007 m. įtraukė žemaičių tarmę, kuria kalbama Tarybos posėdžių 
metu. Tai visai logiška, nes šiaurės žemaičiai yra tiesioginiai kuršių 
asimiliantai. 

1924 m. Lietuvos švietimo ministerija pradėjo leisti Kazimie-
ro būgos sudarytą „Lietuvių kalbos žodyną“. Vietoje pratarmės yra 
K. būgos parengta plati studija „Lietuvių tauta ir kalba bei jos arti-
miausi giminaičiai“ (K. b. III, p. 85–251). Veikale yra 6 skyriai: 1. Lie-
tuviai, 2. Latviai, 3. Prūsai, 4. Kuršiai, 5. žiemgaliai, 6. Sėliai. Kuršo 
žemei, kuršių kalbai ir kuršių vardui (jo etimologijai) K. būga pasky-
rė beveik šimtą šios studijos puslapių. Joje yra bremeno arkivysku-
po Rimberto kronika „Šv. Anskaro (Ansgaro) gyvenimas“, 1253 m. 
Kuršo žemių dalybų aktai, kurie raštuose paskelbti originalo (lotynų) 
kalba.

Kaip rašo K. būga: „131. Kuršių tautos vardą pirmieji iškelia 
aikštėn švedai. Rimbertas Ansgario (mir. 865 m.) gyvenime aprašo 
mums švedų karo žygį, kurį jie buvo 853 metais atlikę Kuršo žemėn.“ 
(K. b. III, p. 156). Darbo baigiamojoje dalyje „Kuršo vardas“ Kazys 
būga kuršo vardą kildina iš finų genties suomių kurha, kuris lybių 
kalboje virsta kuru, ir reziumuoja: „Kuršas sau vardą galėjo gauti nuo 
užmiršto žodžio *kuršo, reiškusio „lydimą“ arba „žemą, nuskurdusį 
medelį“ (K. b. III, p. 251). Taigi kuršas būtų „lydymas“ – išdeginta 
žemė sėjai (lydiminė žemdirbystė) arba „žemų, nuskurdusių medelių, 
krūmų“ šalis. 
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853 m. pirmą kartą Lietuvos istorijoje įvardyta konkreti vietovė 
Apuolė, dėl kurios lokalizacijos Senojoje Apuolės pilyje šiandien nea-
bejojama. Ši nuostata buvo įtvirtinta dar 1893 m. IX archeologų kon-
ferencijoje Vilniuje. Rimberto kronikoje pilis įvardyta Apulia, 1253 m. 
Kuršo pietinių žemių dalybų dokumente – Appule. Tai labai svarbūs 
istoriniai šaltiniai, leidžiantys geriau suvokti IX a. ir XIII a. krašto 
gilią praeitį. 

Kalbininkas Simas Karaliūnas savo knygoje „baltų praeitis isto-
riniuose šaltinuose“ (II, p. 323) pateikia vardo Apuolė etimologiją ir 
veda ją iš substantyvizuoto lietuvių būdvardžio apvalus, dialekto ap-
valias, apvalas, apalas, apuolus (LKž I2 183, 276, 278), latvių apalš, 
dial. apals, apuolus. Jeigu atidžiau apžvelgsime Apuolės piliakalnio 
aikštelę, pastebėsime, kad jos konfigūracija artėja prie apskritiminio 
apvalumo – yra apuoli. Tačiau įmanoma Apuolės etimologijos ver-
sija iš sūduvių ir prūsų apus „šaltinis“ („Prūsų kalbos etimologijos 
žodynas“, I, p. 88), tuomet Apu(o)+lė. Jeigu turėsime omenyje, kad 
nuo piliakalnio, akies tiesumu, vos už 1,5 km yra amžinai trykštantis 
Truikinų šaltinis – Šmitos hidrogeologinė versmė, tai pastaroji vardo 
kilmės versija tampa visiškai priimtina.

12 pav. Hidrogeologinis gamtos paminklas Truikinų šaltinis–Šmitos versmė – tai 
vandens, gyvybės ir laiko amžinybės dilemą keliančios versmės
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žemiau pateikiamas Rimberto kronikos vertimo į lietuvių kalbą 
šiek tiek sutrumpintas variantas (iš „Lietuvos istorijos šaltinių“, t. I, 
1955, p. 21–22):

„a) 853 m. Apuolės pilies užpuolimo aprašymas Bremeno arki-
vyskupo Rimberto pranešime apie švedų kovas prieš kuršius. Toli nuo 
jų (švedų) yra viena gentis, vadinama kuršiais (Cori), kadaise pri-
klausiusi švedų valdžiai, bet jau gerokas laikas praėjo, kaip jie sukilo 
ir stengėsi tapti nepriklausomi. Pagaliau danai, tai žinodami, minė-
tuoju laiku (853 m.), kai ponas vyskupas (Anskaras) jau buvo nuvy-
kęs į švedų šalį, surinko didelę daugybę laivų ir nuvyko į jų (kuršių) 
tėvynę, norėdami jų turtus išplėšti ir juos sau pasivergti. O ta vals-
tybė turėjo 5 sritis [pabraukta – K. S.]. Taigi ten gyvenantieji žmonės, 
patyrę apie jų atvykimą, susijungė į vieną junginį ir pradėjo narsiai 
priešintis ir savo tautą ginti. Ir jiems atiteko pergalė: pusę danų žmo-
nių išžudė, pusę jų laivų apiplėšė, pagrobė iš jų auksą, sidabrą ir daug 
kitokio turto. Išgirdę apie tai, minėtasis karalius Olefas [Olofas –  
K. s.] ir švedų žmonės įsigeidė sau įsigyti garso, kad jie galį padary-
ti tai, ko nepadarė danai, o be to, kadangi jau ir anksčiau jiems buvo 
priklausę (kuršiai), sutraukė didžiulę kariuomenę ir užpuolė tas 
sritis. Ir pirmiausia netikėtai atvykę užpuolė vieną jų valstybės pilį, 
vadinamą Seeburg, kurioje buvo 7000 kovotojų: ją visai suniokojo, 
apiplėšė ir padegė. Dėl to įgavę drąsos, nuleidę laivus, išvyko į 5 
dienų kelionę ir skubėjo su didele narsa prie kitos pilies, vadinamos 
Apulia. O toje pilyje buvo 15000 kovotojų. Taigi, ten jiems atvykus, 
(gyventojai) užsidarė pilyje; vieni iš lauko pradėjo pilį pulti, antrie-
ji iš vidaus drąsiai priešintis; vieni viduje gynėsi, antrieji iš lauko 
laužėsi. Taip praėjo 8 dienos, ir kiekvieną dieną nuo ryto iki vakaro 
jie narsiai grūmėsi kovoje; ir iš vienos, ir iš antros pusės daugelis 
krito, bet nei vieni, nei kiti pergalės nepasiekė. Štai devintą dieną 
švedų žmonės, nuvargę nuo nuolatinių kautynių, pasijuto spaudžia-
mi ir, didžiai išsigandę, galvojo tik, kaip iš ten pasprukti... bet staiga 
visų širdys tiek sutvirtėjo, kad visi be baimės tuojau panoro pulti 
ir užkariauti pilį... Kai iš visų pusių apstoję norėjo pradėti mūšį, 
tie, kurie buvo (pilies) viduje, paprašė, kad jiems leistų pasikalbėti. 
Sutiko švedų karalius, o antrieji pradėjo: „Dabar jau mes labiau 
norime taikos negu karo; trokštame su jumis santarvę sudaryti. Ir, 
pirmiausia, kiek tik aukso ir ginklų praėjusiais metais iš danų įsigi-
jome grobio pavidalu, duodame jums kaip dovaną už santarvę. Be 
to, už kiekvieną žmogų, esantį pilyje, siūlome jums pusę svaro sida-
bro. O be to, sumokame jums duoklę, kurią ir anksčiau mokėjome, 

KęSTUTIS SUbAČIUS



23

duodame įkaitus ir, kaip anksčiau buvome, norime jums pasiduoti ir 
klausyti jūsų valdžios.

Nors ir buvo padaryti tokie pasiūlymai, nebuvo galima nuraminti 
jaunuomenės užsimojimo; net smarkesni tapo, baimės nebežinojo, tik 
kariauti betroško; sakė nuniokosią pilį ir visą ten esantį turtą, o juos 
belaisviais išsivesią. Bet karalius ir kunigaikščiai, sveikesnę nuovo-
ką turėdami, paspaudė pilėnų dešiniąsias, santarvę padarė ir, gavę 
daugybę turtų bei 30 įkaitų, džiaugdamiesi sugrįžo pas savuosius...“ 
(Lot. – RVA, p. 60–62).

Nors bremeno-Hamburgo arkivyskupo Rimberto „Šv. Ansgaro 
gyvenimas“ istorikų yra išsamiai išnagrinėtas, tai skaitant tekstą iš-
kyla daug klausimų ir yra akivaizdžių prieštaravimų, perdėjimų, kurių 
bent dalį reikia išnagrinėti.

Skaitant kroniką, visą laiką kirba noras paklausti, kodėl švedai 
853 m. savo grobikiško žygio objektu pasirinko būtent Apuolę, nuto-
lusią nuo baltijos jūros apie 60 kilometrų, o ne kokį nors kitą kroniko-
je minimą srities centrą, ir kokiais būdais švedai pasiekė Apuolę, kas 
rodė kelią ir kaip jie susikalbėjo dėl išpirkos? Tai yra paprasti klau-
simai, bet atsakymai į juos glūdi kuršių genčių to amžiaus kultūros 
istoriniame kontekste. 

Dabar trumpai apie tai, kas jau gerai žinoma. Apuolės pilis tais 
laikais buvo Kuršo žemės centru. Kronikos autoriaus teiginiai, kad vi-
sas kraštas kadaise priklausė švedų valdžiai, kaip ir danų, iš kurios jie 
sukilę išsivadavo, yra visiškai nepagrįsti. Toliau rašoma, kad jų (kur-
šių) „valstybėje“ yra penkios sritys, nors kronikos pradžioje mini, kad 
tai tik kuršių gentis, kad Apuolės pilyje buvo „15000, o Seeburgo pi-
lyje – 7000“ karių, kad devintą pilies puolimo dieną „staiga visų širdys 
tiek sutvirtėjo“ ir „visi be baimės panoro tuoj pulti ir užkariauti pilį“. 
Matyt, kronikininkas, veikiamas tų amžių tradicijos, bus gerokai per-
dėjęs pasakodamas apie gautą išpirką iš pilies gynėjų. Tačiau tai nesu-
menkina kronikos istorinės vertės, tik reikalauja didelio ir kruopštaus 
istorijos konteksto, kuris savo apimtimi išaugtų į atskirą knygą, o tai 
nėra šio darbo tikslas. Todėl pasiremsime ypač daug nuveikusių, kur-
šių ir žemaičių tema rašiusių, istorikų darbais: Vlado žulkaus „Kur-
šiai baltijos jūros erdvėse“ (2004); Arturo Mickevičiaus „Normanai 
ir baltai IX–XII a.“ (2004); Vytenio Almonaičio (1998); profesoriaus 
broniaus Dundulio „Normanai ir baltų kraštai IX–XI a.“ (1982) ir kitų 
darbais.

Remdamiesi Šiaurės rašytinių šaltinių duomenimis, galime daryti 
išvadą, kad IX a. viduryje ir X a. pradžioje kuršiai jokiems skandina-
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vams nepriklausė, o švedų archeologo b. Nermano, dažnai kasinėjusio 
Grobinoje [latvių kalba – Grobina] (jis kartu su V. Nagevičiumi tyrė 
ir Apuolės kompleksą), teiginiai apie kuršių priklausomybę švedams 
nuo VII a. vidurio iki IX a. nepagrįsti. Taip pat nėra pakankamų argu-
mentų, patvirtinančių, kad Kuršas realiai priklausė skandinavams ir 
nuo 830 metų, kai padažnėjo „užkariavimai“, nes tai buvo trumpalai-
kiai, periodiški plėšikavimai, o ne bandymas įvesti kažkokias valdymo 
formas.

Pietrytinėje baltijos jūros dalyje labai aktyviai veikė danai, kai 
kurie istorikai jų veiklos ribą žymi nuo Palangos į pietus. Danų kroni-
kininkas Saksas Gramatikas (1150–1219) yra žymiausias ankstyvųjų 
šiaurės Europos viduramžių autorius. Apie 1200 m. jo parašyta kro-
nika yra išsamiausias baltijos jūros regiono politinių įvykių aprašy-
mas. Saksas Gramatikas teigia, kad X a. pradžioje kuršiai buvo pri-
jungti Frodžio valdžiai. Saksas išvardija nukariautas gentis ir nurodo, 
kad jos turi mokėti metinę duoklę. Tačiau kuršiai, nors ir minimi tarp 
nukariautųjų, tai jų nėra tarp mokančiųjų duoklę. Frodžio kariauna, 
greičiausiai, tenkinosi tik eiliniu kuršių apiplėšimu. Frodžio tėvo Ha-
dingo nesėkmingą išpuolį prieš kuršių „karalių“ Lokerą galima da-
tuoti paskutiniu IX a. dešimtmečiu, jo sūnus Frodis jau kariavo prieš 
kitą kuršių „karalių“ – Dorną. žinoma, Saksas Gramatikas „karalių“ 
terminą vartoja pagal vikingų (šiaurės skandinavų) laikų sampratą, o 
mes kalbame apie maždaug „pilių apygardų“ teritorinių vienetų vadus 
kunigaikščius. Siekiant geriau suvokti tų amžių baltijos jūros erdvėse 
vykusius politinius procesus, būtina atsižvelgti į istorijos kontekstą. 

Šv. Romos imperatorius Fridrikas I barbarosa Rudabarzdis  
1180 m. sutriuškino Saksonijos hercogo galybę ir Danija tapo baltijos 

13 pav. Palanga. XIV a. birutės pilies ir priešpilio gynybiniai įtvirtinimai (rekon-
strukcija D. Trakumaitė ir V. žulkus)
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jūros pietinio pakraščio hegemone, kartu ji tapo pagrindine popiežių 
atrama Šiaurės Europoje ir ilgainiui, po visų ginčų su vokiečiais, įsi-
tvirtino estų žemėse. Reikia gana atsainiai žiūrėti į „Danijos mokesčių 
knygoje“ esančias žinutes apie baltų žemes, kurių gyventojai moka 
mokesčius Danijos karaliui. Apie šioje knygoje pateiktas tokio tipo 
informacijas E. Gudavičius veikale „Kryžiaus karai Pabaltijyje ir Lie-
tuva XIII amžiuje“ (p. 18) rašo: „Juokinga, žinoma, būtų manyti, kad 
Mindaugo vienijama ar ir suvienyta Lietuva, irgi minima šiame są-
raše, mokėjo duoklę Danijai, kuri po XIII a. trečiojo dešimtmečio 
vidurio nesėkmių prarado savo ankstesnę padėtį.“

X a. pabaigoje švedai suaktyvino savo veiklą prieš kuršius, tačiau 
šaltiniai nemini, kad šiuo laikotarpiu būtų įkurta kokių nors stambių 
kolonijų kuršių žemėse. Nuo XI a. vidurio, prasidėjus paskutiniajam 
aktyvesniam skandinavų karų su kuršiais laikotarpiui, kuršių vikingai 
Skandinavijos pakrantėse jau buvo aktyvesni nei švedai ir danai Kur-

14 pav. baltų prekybos ir amatų centrai X a. (V. žulkus, 2004)
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še. Dar po šimto metų kuršių žygiuose į Skandinaviją atsirado aiškes-
nė kryptis: jie bandė įsitvirtinti skandinavų žemėse (apie 1170 m. jie 
išvyti iš Elando salos – Saksas Gramatikas), tuo pat metu kuršiai plė-
šikavo blekingės ir Mono pakrantėse. 1210 m. jie kontroliavo laivybą 
sąsiauriuose prie Gotlando. Apie 1213 m. kuršiai vėl buvo Gotlande, 
kur juos užpuolė fryzai ir atėmė keturis laivus bei grobį.

Jau esame susipažinę su Rimberto kronikos pasakojimu apie 
Apuolės miesto puolimą 853 m. Medžiagos šia tema pateikia ir aka-
demikas Vytautas bieliauskas („Vikingai, krikščionybė žemaičiuose 
apie 850 m. ir Kuršas“), kuris rašo, kad istorikai neatkreipė dėme-
sio į kronikoje esančius teiginius, įrašytus: „Vita Anskari“, 39 skyr., 
Waitzo leidime (p. 62). Jis, remdamasis minėto šaltinio gilesne vertimo 
versija, teigia, kad švedų vikingų grobikišką žygį į Apuolę inspiravo 
bremeno pirkliai katalikai ir, kaip aiškėja iš teksto, nepavykus užgrob-
ti pilies jėga, devintą dieną pavyksta susitarti kaip tik pirklių katalikų 
pastangomis. Kronika „Šventojo Ansgaro gyvenimas“, Marijos Gim-
butienės nuomone, buvo parašyta 876 m., t. y. po 23 metų nuo Apuolės 
puolimo. Jos autorius buvo bremeno-Hamburgo arkivyskupas bene-
diktinas Rimbertas, tapęs vyskupystės valdytoju 865 m., t. y. kronika 
parašyta praėjus 11 metų po jo paskyrimo ir 12 metų po buvusio šios 
vyskupijos valdytojo Ansgaro mirties. Kronikos pasirodymo chrono-
logija rodo, kad jos autorius arkivyskupas Rimbertas buvo jau patyręs 
to meto krikščioniškųjų misijų politikas. Kronikoje aprašyta išpirka 
kartu su didžiuliais iš danų laivų kuršių pagrobtais turtais atiteko šve-
dams. Kronikoje aiškiai brėžiami politiniai siekiai: „Dabar jau mes 
labiau norime taikos negu karo; trokštame su jumis santarvę suda-
ryti. Ir, pirmiausia, kiek tik aukso ir ginklų praėjusiais metais iš danų 
įsigijome grobio pavidalu, duodame jums kaip dovaną už santarvę. 
Be to, už kiekvieną žmogų, esantį pilyje, siūlome jums pusę svaro si-
dabro. O be to, sumokame jums duoklę, kurią ir anksčiau mokėjome, 
duodame įkaitus ir, kaip anksčiau buvome, norime jums pasiduoti ir 
klausyti jūsų valdžios.“ Suprantama, kad tai vyskupo Rimberto kū-
ryba, paremta istoriniu faktu ir politiniais siekiais skatinti tų amžių 
plėšikaujančių skandinavų vikingų būrių geidulį grobiui ir tai, kad jie 
tą grobį patikimai gali gauti tik bendraudami su katalikų misionieriais, 
katalikais pirkliais, kurie dalyvavo Apuolės apgultyje.

Tai, kad švedai neįstengė nugalėti kuršių ir paimti jų pilies, bei 
ankstesnė kuršių pergalė prieš danus rodo jų karinius gebėjimus gin-
tis ir statyti puikiai įtvirtintas pilis bei strategiškai mąstyti, parenkant 
Apuolės ir kitų pilių vietą.

KęSTUTIS SUbAČIUS



27

Apuolės pilies kompleksas įkurtas beveik Kuršo žemių (pietų ir 
šiaurės) teritorijos viduryje (žr. 8 pav.), gynybiniu požiūriu puikioje, 
gamtos suformuotoje ir pačių kuršių įtvirtintoje vietoje, kurios nepajė-
gė užimti švedai. Apuolės komplekso vietos unikalumą ir kuršių dva-
sinius gebėjimus rodo pateikta topografinė nuotrauka. 

Rimberto kronikoje, originale, gyvenamoji vietovė Seeburg įvar-
dijama kaip miestas, kurį istorikai tapatina su Grobina, ir priskiria ją 
prie pirklių faktorijos. žvelgdami iš šių dienų perspektyvos, turime 
atkreipti dėmesį į gerokai pasikeitusią šio miesto gamtinę situaciją. 
Prieš daugiau nei 1000 m. gyvenvietė stovėjo ant limaninio-lagūni-
nio ežero kranto ir į ją pirkliai patekdavo laivais. Senovėje gyvenvietė 
kūrėsi prie kuršių žemių bastioninės medinės pilies, plačiai prekiavo 
su skandinavais. Seeburge jie turėjo įkūrę savo prekeivių faktorijas. 
Galima daryti prielaidas, kad jie buvo tie vedliai, kurie atvedė švedų 

15 pav. Apuolės pilies kompleksas Ceklio žemėje 
(V. žulkus, 2004)
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kariauną į Apuolę. Pradžioje žygis prasidėjo, plaukiant laivais iš Gro-
binos per Liepojos limaninį ežerą, bartuvos upe iki Skuodo pilies (bar-
tuvos-Luobos santakos), toliau traukiant sausuma iki Apuolės pagal 
Luobos tėkmę aukštyn.  

be šio miesto, istoriografijoje aptinkami ir kiti to laikotarpio kur-
šių miestai: Veckuldyga, Apuolė, Palanga bei Šventosios prekybos 
faktorija.

Kuršių žemėje veikė gerai organizuotas bendruomenių žemių tin-
klas (kronika nurodo 5 sritis) su savo vadais, kurie gebėjo susivienyti 
kovai su užpuolikais, ginant savo tėvų žemę, savo laisvę.

Norėdami geriau suvokti Apuolės kaip politinio ir administraci-
nio, ekonominio, dvasinio kuršių žemės centro atsiradimą ir jo reikšmę 
Kurše, turime paanalizuoti anų laikų istorinius procesus. Pirmiausia 
pažvelkime į Kuršo teritorinę-administracinę struktūrą. Jos, kaip ir vi-
sos vakarų baltų žemių teritorinės-administracinės struktūros, raidos 
kelias gana ilgas. Prasidėjo tolimais gentinės santvarkos laikais nuo 
medžioklės, žvejybos, žemdirbių kaimų atsiradimo. Terminas „kai-
mas“ baltų žemėse visuotinai įsigalėjo apie XVI a. Anksčiau gyvena-
mosios vietos buvo apibūdinamos įvairiai, jų įvairovė labiau būdinga 
kuršiams, prūsams ir žemaičiams. Livonijos XIII a. ir vėlesniuose šal-
tiniuose kaimai vadinami villa, villule. 1384–1395 m. „Kryžiuočių ke-
lių į Lietuvą aprašymuose“ žemdirbių gyvenamos vietos vadinamos: 
laukas, kaimas, kiemas.

16 pav. Grobinos apylinkėse. 
VI a. Priediens kapinyne aptikti 
skandinaviškų palaidojimų radiniai 
byloja apie kultūrinius ryšius su 
Gotlando salos skandinaviškų kapų 
stelomis     
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XIII a. laukai žemaitijoje nebuvo dideli – vyravo 5–6 sodybų pa-
driki bendruomenių kaimai ir pavienės sodybos, kuriose gyveno viena 
ar kelios šeimos, šalia buvo dirbama žemė, pievos. Laukas – baltiškos 
kilmės žodis. Jo kilmė sietina su lydiminės žemdirbystės laikais, kai 
miškų plotuose buvo įrengiami laukai javams auginti, deginant miš-
kus, o prie jų statomi gyvenamieji būstai, kiti statiniai.

Kaimo tipo gyvenvietės pėdsakų aptikta Jedžiotuose, netoli 
Apuolės komplekso. Šalia pelkės, apie 2 ha plote, rasta degėsių, apde-
gusių akmenų, molio, geležinių dirbinių. Čia, matyt, yra buvęs kom-
paktiškai įrengtas kaimas, kurį supo pelkė ir dirbamos žemės.

Kiemas (latv. Ciems) yra buvusios kompaktiškiausios ir mažiau-
sios gyvenvietės. Juos sudarė apie 5–8 šeimos, juose stovėjo giminės 
vyresniojo pastatai, o šalia jo giminės šeimų būstai. Kiemai buvo ap-
tverti, turėjo gana aukštas gynybines sienas su vartais, ilgainiui jie 
virto dvarais.

Visų išvardytų ūkinių darinių pradinis ūkio struktūros dėmuo 
buvo mažoji šeima, kurios ūkinis pajėgumas vikingų laikais buvo ma-
žas. Ji nepajėgė savarankiškai funkcionuoti už bendruomenės ribų. 
Todėl pirminis ūkio vienetas buvo didesnė ar mažesnė kaimo bendruo-
menė, dažniausiai susijusi giminystės ryšiais. 

Trys įvardyti vakarų baltų ir Kurše paplitusių kaimų tipai – lau-
kas, kaimas, kiemas – dar egzistavo apie 1400 m. Vėliau jie transfor-
mavosi, o pavadinimai laukas bei kiemas išnyko. Valstiečių apgy-
ventus laukus ilgainiui imta vadinti kaimais, o kiemus – dažniausiai 
dvarais, palivarkais.

Vystantis civilizacinei kultūrai, keitėsi gyvenimo būdas, tobulėjo 
bendruomeniniai ryšiai, kito gyvenamieji būstai, didėjo jų koncentra-
cija, tobulėjo amatai, vystėsi prekyba, karyba ir tai lėmė visuomenės 
sluoksniavimąsi į atskiras socialines grupes. Augant gyventojų skai-
čiui, didėjo poreikis naujoms žemėms, naujiems medžioklės plotams, 
naujoms teritorijoms. Šiuos procesus lydėjo nauji gimininiai, tarpgen-
tiniai santykiai, jie darėsi vis sudėtingesni ir painesni. Formavosi tur-
tingųjų, amatininkų, žynių, karių sluoksnis, kūrėsi kariaunos su jų 
vadais, pradėjo įsitvirtinti stipriojo teisė ir kaip atsakas jai gimė prieš-
prieša. Sudėtingi tų amžių visuomenės formavimosi procesų atspin-
džiai materializavosi kuriant įtvirtintas gyvenvietes, siekiant apsisau-
goti nuo netikėtų antpuolių. Pirminiame etape tam pakakdavo rąstų 
statinių tvorų, bet vykę procesai skatino vis naujus gyvenamųjų vietų 
įtvirtinimo būdus. 
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Pirmieji baltų piliakalniai atsirado II–I tūkstantmečio pr. Kr. san-
dūroje. Išradingai pradėta naudotis unikaliais gamtos sukurtais kyšu-
liais upių santakose, iškiliomis keiminėmis kalvomis ir panašiai, papil-
domai jas aukštinant, stiprinant, o kai kurias ir naujai supilant. Taip 
atsirado pilių, pilaičių vietos, piliakalniai su savo statiniais, ilgainiui 
jos buvo vis tvirtinamos, kai kurios virto įtvirtintomis pilimis, tvir-
tovėmis. Pilies reikšmė genties valdomoje teritorijoje priklausė nuo 
daugelio faktorių ir buvo vertinama hierarchiniu principu pagal jos 
vaidmenį bendruomenės, genties gyvenime. 

Mažos smulkių feodalų pilys su mažomis papilio gyvenvietėmis 
ir alkavietėmis buvo antroji po kaimo administracinė grandis kuršių 
genties aristokratinėje hierarchijoje. Tokiems mažiems administraci-
niams centrams paprastai priklausė keletas kaimų, dabar istorikų su-
tartinai vadinamų „pilių apygardomis“.

Toliau buvo kelių pilaičių junginiai prie stambesnės centrinės pi-
lies. Šį administracinį ekonominį darinį galima įvardyti kaip apskri-
ties teritorinį vienetą. Centrinių pilių kuršių žemėse svarba nebuvo 
vienoda. Vienas galima priskirti prie vietinės reikšmės centrų, kurie 
vadinami „pilių apygardomis“, kitus – atskirų žemių, dar kitus galima 
laikyti net žemių junginių centrais.

Politine administracine prasme centrus reikia laikyti kuršių že-
mių egzistavimo pamatu. Pagrindinis centrų skiriamasis bruožas buvo 
administracinės ir politinės valdžios sutelkimas. Valdžios galią garan-
tavo kariaunos vado valdžios karinis ramstis – jo artimieji, o maždaug 
nuo X a. – samdomi kariai, kariauna. Ekonomine prasme centrą at-
spindėdavo amatų ir prekybos vietų koncentracija pilies teritorijos 
areale – priešpilio bei pilies gyvenviečių junginiuose. Paprastai cen-
trinės pilys buvo ir religinės valdžios centrai. Prie jų arba netoliese 
telkėsi aklavietės, kapinynai. Visuotinai yra sutariama, vertinant Kur-
šo žemių teritorinį administracinį suskirstymą, vokiečių Landschaft ir 
lotynų terra arba territorium terminus į lietuvių kalbą versti žemė, o 
ne kraštas.

Archeologas, kuršių žemės tyrinėtojas V. žulkus rašo (žulkus,  
V. 2004, p. 42), kad dėl archeologijos, istorijos ir lingvistikos duomenų 
šiandien devynios kuršių žemės jau gali būti gana tiksliai pažymėtos 
žemėlapyje. Gretimos kuršių žemės, nors ir nežymiai, skyrėsi viena 
nuo kitos materialine kultūra – apranga, papuošalais, laidojimo pa-
pročiais. Rengiant Kuršo archeologijos paminklų (kapinynų, gyven-
viečių, piliakalnių) žemėlapį, buvo nustatytos atskirų teritorijų žemių 
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ribos, susiformavusios jau V–VI a. Šalia minėtų IX a. penkių žemių 
įvardysime ir XIII a. minimas keturias žemes (siekiant išvengti netiks-
lumų, vardai teikiami vardininko linksniu): 

IX amžiaus žemės:
1. Ceklis-Ceclis (liet. Keklis ar Keklys) – dabartinių žemaičių gy-

venamų plotų šiaurės vakarų dalis;
2. Duvzarė (liet. Dvišakė, matyt, nuo išsišakojusio Papės ežero) – 

į pietus nuo Liepojos ežero Latvijoje ir nedidelis teritorijos pakraštėlis 
Lietuvos šiaurėje;

3. Mėgava-Mėguva – nedidelis žemės plotas apie Šventąją, Palan-
gą, Kretingą; 

17 pav. Kuršių teritorija viduramžiais (V. žulkus). 1. Pilsotas; 2. Mėguva;  
3. Ceklis; 4. Duvzarė; 5. Pamarys (Piemare); 6. bandava; 7. Ventava; 8. žemė 
tarp Skrundos ir žiemgalos; 9. Vanema (Vredecuronia); I. Lamata; II. žemaičiai; 
III. žiemgaliai
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4. Pilsotas (kuršių > latvių pils „pilis“ + sata „tvora, kiemas“) – 
šiaurinė buvusio Klaipėdos krašto dalis palei baltijos jūrą ir Kuršių 
marias;

5. Pamarys (vok. Bihavelanc „Prie marių“, K. būgos nuomone, 
mariomis senovėje vadintas Liepojos ežeras, kuris anuomet buvo žy-
miai didesnis) – dabartinė Liepoja ir Durbės upės baseino teritorija 
Latvijoje.

XIII amžiaus dokumentuose minimos dar keturios žemės:
6. Vanema-Taikos Kuršas (sulotyninta Wannenia) – pirmoji žemė, 

1230 m. pasidavusi vokiečių valdžiai. Tai šiauriausia Kuršo sritis, ku-
rios dauguma gyventojų, tai finougrai;

7. Venta-Ventava (Winda-Wynda) – Ventos upės žemupyje, maž-
daug iki Abavos upės, ir dešinėje Užavos baseino pusėje, dabar apie 
Ventspilį Latvijoje;

18 pav. Ceklio regiono ribos su piliakalniais ir kapinynais (V. žulkus)
ženklų reikšmės: A – Apuolė; I – Imbarė; I. Lamata; II – žemaitija; 1. Pilsotas;  
2. Mėguva; 3. Duvzarė; 4. žemė tarp Skrundos ir žiemgalos
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8. bandava (liet. banduva) – apie Alsungą, Kuldygą, Ventos vi-
durupis, iš dalies Skrundą Latvijoje;

9. žemė tarp Skrundos ir žiemgalos – nuo Ventos aukštupio iki 
žiemgalių žemės vakarinio pakraščio, ties Ezerės upės aukštupiu La-
tvijoje, pietuose iki dabartinės žemaitijos Lietuvoje (pagal baranaus-
kas, T. Kuršo aktai, p. 7, 9 ir žulkus, V. 2004, p. 42). 

baltijos jūros rytinėse pakrantėse danus ir švedus pradėjo keisti 
vokiečiai. Pirmasis kuršių susidūrimas įvyko ant Dauguvos krantų, ly-
bių krašte, ten jau nuo XII a. pabaigos egzistavo vokiečių kolonija. Čia 
veiklus vyskupas Albertas įsteigė Kalavijuočių ordiną, kuris po dau-
gybės nesėkmių kovose su kuršiais pavadintas Livonijos ordinu. Po jo 
sutriuškinimo Saulės mūšyje 1236 09 22, ordinas buvo sujungtas su 
Vokiečių ordinu. Visi šie ordinai buvo sukurti kaip priemonė vykdant 
rytinių baltijos pakrančių kolonizavimo politiką, atliekant popiežių 
laiminamą pagonių krikštą. Kuršo dalybų dokumentus reikėtų vertinti 
atsižvelgiant į istorinį kontekstą, t. y. kuršių kovas, sukilimus, laikinus 
laimėjimus ir pralaimėjimus, žemaičių ir lietuvių kovas už etnines bal-
tų-kuršių žemes. Matyt, be šio konteksto būtų painu suvokti tų kovų 
reikšmę gimstančios Lietuvos valstybės raidoje.

XIII a. Kuršo vyskupas ir Vokiečių ordinas, vykdydami baltų 
etninių žemių grobimo politiką, daugybę kartų tarpusavyje skirstėsi 
ir dalijosi užgrobtomis arba įvairiais kitais prievartos būdais užvaldy-
tomis žemėmis, įformindami šiuos veiksmus įvairiais aktais, susitari-
mais. Tokiu būdu Kuršas, žiemgala bei Sėla buvo padalyti į šiaurinę ir 
pietinę dalis, kurios po XIII–XIV a. kovų atiteko atitinkamai Livonijai 
ir Lietuvai, o dar vėliau tapo Lietuvos ir Latvijos valstybių teritorijo-
mis. Lietuvai atitekusi Kuršo žemių dalis ribojosi Šiaurės ir Pietų Kur-
šo dalybų tarp Kuršo vyskupo ir Vokiečių ordino 1253 m. balandžio 
4 d. ir liepos 20 d. aktuose nurodyta geografine Pietų Kuršo šiaurine 
riba, kuri vėliau daugybę kartų buvo tikslinama. Šiais laikais ji beveik 
sutampa su Skuodo rajono savivaldybės teritorijos šiaurine riba.

Taigi Kuršo teritorijos dalijimas į pietų ir šiaurės sritis yra susijęs 
su vokiečių Rygos vyskupų ir jų įsteigto Livonijos ordino (Vokiečių 
ordino padalinys) vykdytais siekiais užvaldyti kuršius, lybius, latvius 
ir pasidalyti jų žemes. Užvaldyti reiškė juos germanizuoti, nes pago-
nis, priėmęs krikštą iš vokiečio, turi užsidėti krikščionybės jungą, ku-
ris reiškė bažnytinės dešimtinės atidavimą ir dalyvavimą apeigose, o 
už gautą „taiką“ turi atsiteisti duokle. Šaukiamas asmuo turi vykti į 
karą ginti bažnyčią, o nepaklūstantys baudžiami trijų markių bauda. 
Apie krikščionybės diegimą etninėse lietuvių, kuršių, latvių ir estų že-
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mėse patikimiausias istorijos šaltinis yra Henriko Latvio „Senosios Li-
vonijos kronika, pagrįsta trijų pirmųjų vyskupų darbais“, kurią išvertė 
ir plačią apžvalgą parašė Juozas Jurginis.  

Istorikai yra išsiaiškinę, kad Henrikas Latvis yra latvis, gimęs 
1187 m. Jis, būdamas dešimties metų, kaip įkaitas ar belaisvis buvo 
išvežtas į Vokietiją ir atiduotas vienuoliams auklėti, apie 1203 m. at-
vežtas į Livoniją ir apgyvendintas vyskupo dvare. įšventintas kunigu, 
1208 m. tapo Rygos vyskupo Alberto (mirė 1229 m.) metraštininku.

Livonijos kronikai Henrikas panaudojo jau seniai daromus užra-
šus apie krikščionybės diegimą Livonijoje. Prieš popiežiaus įgaliotinio 
atvykimą į Livoniją aiškintis kilusių nesutarimų tarp vyskupo ir Ka-
lavijuočių ordino Henrikas gavo vyskupo pasiūlymą raštu pristatyti 
visą tiesą, kaip Šv. Marijos taikos karalienės bažnyčia pelnė Rygos ka-

19 pav. Pietų Kuršo teritorinė struktūra pagal 1253 m. dalybų aktus (baranauskas, 
T. Kuršo aktai, p. 9)
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tedros vardą ir Livonijos arkivyskupystės sostinės teises. 1225 m., jau 
atvykus popiežiaus įgaliotiniui, kronika buvo baigta. 

Šis istorinis šaltinis yra svarbus tiriant lietuvių, latvių, estų tau-
tų genezę, aiškinantis, kaip kuršiai ir kiti gyventojai buvo krikštijami, 
kodėl jie taip ilgai ir atkakliai priešinosi, kaip buvo įrengtos ir ginamos 
jų pilys, rengiamos miško slėptuvės, kokie buvo jų papročiai, iš ko 
gyveno ir panašiai. Istoriko Juozo Jurginio vertinimu, 1225 m. Livoni-
jos kroniką yra sukūręs pirmasis baltų rašytojas ir istorikas Henrikas 
Latvis. 

19 a pav. Šiaurės Kuršo teritorinė struktūra pagal 1253 m. dalybų aktus  
(baranauskas, T. Kuršo aktai, p. 7) 
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Livonijos vyskupai ir ordinas padalijo visą kuršių teritoriją į Pietų 
ir Šiaurės Kuršą todėl, kad realiai pajėgė užvaldyti tik šiaurines kuršių 
žemes. Didžioji pietinių kuršių žemių dalis ekonominiais, politiniais 
ir kariniais ryšiais XIII a. viduryje buvo glaudžiai susijusi su kaimy-
ninėmis žemaičių kunigaikščių valdomis. Tačiau vokiečiai to nepaisė 
ir 1253 m. balandžio 4 d. aktu Kuršo vyskupas ir Vokiečių ordinas 
Pietų Kuršą padalijo į tris dalis. Šiame dalybų akte buvo įvardintos 
Pietų Kurše esančios teritorinės struktūros žemės: Ceklis, Duvzarė, 
Mėguva, Pilsotas ir Paiso apygarda bei žemės tarp Skrundos ir žiem-
galos. Visos išvardintos žemės su Paiso apygarda ir žeme, esančia tarp 
Skrundos ir žiemgalos, kartu užėmė 7800 km2 teritoriją. Dalybų akte 
šiose žemėse, be Lamatos, yra įvardytos 89 pilių apygardos. Lamatos 
sričiai (šiaurinės Skalvių žemės) priklausė apie 900 km2 teritorija. Da-
roma prielaida, kad joje galėjo būti apie 40 gyvenamųjų vietovių. 

Didžiausia iš paminėtų septynių kuršių žemių buvo Ceklis, kurio 
paviršiaus plotas užėmė apie 4500 km2. Dabartinėje žemaitijoje tai te-
ritorija, kuriai priklauso: Skuodas, Plungė, Telšiai, Rietavas, Gargždai, 
Kartena, Salantai, Seda ir kitos vietovės bei jų teritorijos. 

Dalybų metu (1253 m.) Ceklyje buvo 44 teritoriniai administra-
ciniai vienetai – pilių apygardos, kurias galima prilyginti valsčiui. 
Ceklis buvo tankiausiai apgyvendinta žemė visame Kurše, jame tel-
kėsi apie 50 proc. visų Pietų Kuršo pilių apygardų. Remdamiesi įvai-
riais šaltiniais (Wenskus 1986, p. 247; Vaitekūnas, S.  2006, p. 42–43;  
H. Lovmianskis, Studija, t. 1, p. 92–96), galime apskaičiuoti, kad Ce-
klyje XIII a. (iki kryžiaus žygių) vidutiniškai viename teritorijos kva-
dratiniame kilometre gyveno nuo 4,5 iki 5 gyventojų. Tuomet Ceklio 
srityje galėjo gyventi apie 20250–22500 žmonių (4500 x 4,5–5,0), taigi 
vidutiniškai viename teritoriniame administraciniame vienete, pilies 
apygardoje, gyveno nuo 460 iki 510 žmonių. Tokiu būdu galime da-
ryti prielaidą, kad tais laikais visame Pietų Kurše gyveno apie 31000–
35000 gyventojų. 

žemės vardas Ceklis yra kuršių kalbos reliktas. Kalbininkai jį su-
lietuvino ir rašo Keklis, tačiau jo etimologijos neaiškina. Nepreten-
duodami į galutinę tiesą, vis tiek pabandykime paieškoti didžiausio     
Pietų Kuršo regiono žemės Ceklis vardo prasminės kilmės ištakų, ku-
rio forma šaltiniuose įvairuoja.

Pirmą kartą Kuršo aktuose Ceklio žemės vardas (forma Ceclis) 
paminėtas 1252 m. liepos 29 d. dok. Nr. 12 dėl Klaipėdos pilies sta-
tybos nurodant, kaip bus vykdoma pilies statyba. Taigi dokumente 
rašoma: „mums kaip pagalbą, davė činšą nuo penkių šimtų žagrių 
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[žagrė – apie 10 ha žemė plotas], tai yra, nuo kiekvienos žagrės po 
du pūrus [Rygos pūras – apie 48 kg] 5 metams nuo tos dienos, kurią 
minėtas statinys bus pradėtas, ir viską, kas mūsų naudai galės tei-
sėtu būdu atitekti iš dar neįsisavintų žemių, būtent Ceclio [vertime 
Ceklio], Megowe (Mėguva)...“ 

Pateiktą dokumento ištrauką reikėtų pakomentuoti, norint geriau 
suvokti to laikmečio realijas. Kuršo vyskupas ir Vokiečių ordino ma-
gistras vykdė bendrą Kuršo nukariavimo strategiją, siekdami prideng-
ti kuršių krikštą. Šiai strategijai įgyvendinti reikėjo greičiau sujung-
ti nukariautų prūsų ir kuršių žemių teritoriją, pastatant jos viduryje 
įtvirtintą Klaipėdos pilį, kaip atramos punktą naujoms baltų teritori-
joms užkariauti. Naujos pilies statybą, pagal vokiečių nuostatas, turi 
finansuoti jau prijungti kuršiai ir kiti gyventojai, kurie bus pavergti 
naujai užgrobtose Ceklio, Mėguvos regionų žemėse. O tai, kad jie bus 

20 pav. Ceklio regiono pilių apygardinė struktūra pagal Tomą baranauską
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apiplėšiami, dar geriau patvirtina žodžiai „ir viską, kas mūsų naudai 
galės teisėtu būdu atitekti iš dar neįsisavintų žemių, būtent Ceclio, 
Megowe...“, nes „teisėtu būdu“ – reiškė užkariautojų jėgos teisę atimti 
viską: žemę, turtą, gyvybę, varyti į priverstinius darbus, imti įkaitais 
žmonas ir vaikus. 

Grįžkime prie vardo prasminės kilmės paieškų. Dar viename, vė-
lesniame dokumente (1253 04 04, Nr. 16) aptinkame tą pačią Ceclis 
vardo formą, kituose dokumentuose žemės vardas rašomas – Ceklis. 
Gali būti, kad vardas Ceklis yra labai senas priešdėlinės kilmės vakarų 
baltų reliktas, tą netiesiogiai rodo hidronimų su panašia šaknimi geo-
grafija. Dabartinėje Lietuvos teritorijoje turime apie šešis hidronimus 
su kamienu ced-, cyp-, cip-: Cedvė Skuodo r. Kalties intakas, Cedra 
Kalvarijos savivaldybėje Šešupės intakas, Cedrona Mažeikių r. Var-
duvos intakas, Cipelis Guntino dešinysis intakas į rytus nuo Aleksan-
drijos, dar kiti hidronimai – Jurbarko, Tauragės ir Ukmergės rajonuo-
se. Pagal Kuršo aktų dokumentus, Kurše yra priskaičiuojama beveik 
dešimt vietovardžių su kamienu cec-, cep-, cer-, cek-, cys(s)-, cės-. 
Sulietuvintą Ceklis formą Keklis galima sieti su hidronimo Keklys kil-
me. Tai Sūduvoje esantis kairysis Jiesios (8,5 km ilgio) intakas, netoli 
jos santakos su Nemunu. Kitas, dar mažesnis, Jiesios intakas vadina-
mas Keklaitis. Daugiau tokios šaknies hidronimų Lietuvoje neaptikta. 
Aleksandras Vanagas Keklio vardo kamieną Kekl bando sieti su lietu-
vių kekė „šaka, šakelė“ (LKž V 498), turint omenyje tankų kuokštinį 
Jiesios baseino upelių tinklą. Tai visai įmanoma versija. 

Visų didesnių Kuršo upių ištakos prasideda žemaičių aukštumo-
je ir jos šiaurinėje dalyje – Kuršių aukštumos šlaituose. Leidžiantis 
upėms nuo aukštumos į plynaukštę, toliau į Pajūrio žemumą, upių 
smulkių intakų tinklas visą Kuršo teritoriją apraizgo upių, upelių va-
gomis. Čia prie upių, upelių kūrėsi sėslūs gyventojai – žemdirbiai, 
kurdino savo bendruomenių gyvenvietes-laukus ir jų tinklas apėmė 
visą kraštą, o jis su banguojančiu reljefu, lyginant su siaura Pajūrio 
žemumos juosta, įgavo išskirtinių ypatybių, kurias čia gyvenę kuršiai 
ir Ptolemajo II a. įvardyti jų protėviai veltai (vakarų baltai) pavadino 
Ceklio, Ceclio, Keklio vardu. Dar kita paskata pavadinti kraštą Ceklis, 
Keklis vardu gimė vėliau, VIII–X a., kai žymiai išaugo apgyvendin-
tų vietų – pilių apygardų – skaičius. Jų dislokacija, sprendžiant pagal 
piliakalnių ir jų gyvenviečių bei kapinynų išsidėstymą, primena jų su-
sikoncentravimą į spiečius, pirmiausia susiformavusius plynaukštėje, 
tekančių upių kyšuliuose iškylančiose kalvose. Pirminiame etape tokią 
pilių koncentraciją skatino gimininiai ryšiai, vėliau, vystantis visuo-
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meniniams, politiniams santykiams, tokią koncentraciją skatino admi-
nistraciniai, ekonominiai, gynybiniai, kariniai aspektai. Todėl visai 
įmanoma prielaida, kad vardo Ceklis reikšmės kilmė gali turėti sąsajų 
su lietuvių žodžiu spiečius, sankaupa, tankiai gyvenamas, daug tan-
kių upelių turintis, tankiai kalvomis ir piliakalniais nusėtas kraštas ir 
panašiomis reikšmėmis. Kad lietuvėjantys, žemaitėjantys kuršiai ga-
lėjo kraštą žymėti minėtomis jo ypatybių reikšmėmis, rodo ir šiauriau 
Ceklio esančio krašto bandava vardo kilmė, vestina iš nedidelio javais 
apsėto žemės ploto pavadinimo banda ir priesagos -ava. 

į pietryčius ir rytus nuo Ceklio žemės gyveno žemaičiai. Pietinė 
žemės riba ėjo Minijos upe iki jos intako Skinijos žemupio (dabartinės 
Gargždų, Vėžaičių apylinkės). beje, Skinijos vardo etimologija vesti-
na iš lietuvių skynimas, skinti „tuščia, reta vieta pelkėtuose plotuose, 
miške su skurdžia augalija“. Vardo kilmė atspindi tų amžių natūralią 
skiriamąją gamtinę ribą tarp žemių. Dabar žinoma labiausiai į pietus 
nutolusi Ceklio vieta yra Dovilų piliakalnis prie Minijos upės. 1252 m. 
liepos 29 d. Kuršo vyskupo Henriko ir Vokiečių ordino sutartimi dėl 
Klaipėdos pilies statybos dar neprijungtos Lamatos ir gretimos žemės 
buvo priskirtos Ceklio žemei ir jos ribos išsiplėtė iki Ventės rago.

Pietvakariuose Ceklio ribos ėjo palei miškus nuo Smiltalės upelio 
(dab. Klaipėdos priemiesčiai), Šventosios aukštupių link. Iš šių miškų 

21 pav. 1253 04 04 Pietų Kuršo 
padalijimo į 3 dalis sutartis 

(baranauskas, T.  
Kuršo aktai, 2017, p. 152, 

dokumento fotokopija)
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išteka visi Akmenos-Dangės kairieji intakai. Ceklio vakarinio pakraš-
čio piliakalniai, gyvenvietės, kapinynai daugiausia yra išsidėstę prie 
Minijos, Salanto, Erlos, bartuvos upės, iš dalies ir Šventosios aukš-
tupio. 1253 m. Kuršo aktuose minimi: Gargždai (Garsida), Lekemė 
(Letsime), Stalgėnai (Paminijis), Kalniškiai (Kalnesemme), Kartena 
(Kartine) (žulkus, V. 2004, p. 52). 

Ceklio žemės šiaurės rytinėje dalyje kuršiai gyveno dabartinių 
Mažeikių apylinkėse iki Ašvos upės (Vadaksties kr. intakas) viduru-
pio. Tarp kuršių ir žiemgalių tęsėsi apie 15 km pločio pelkėta ir miš-
kinga dykra. Ašvos upė, žymėjusi ribą, yra hidronimas, turintis sąsajų 
su mitologine Ašva. Indoeuropietiškas arklio pavadinimas „ašva“, 
„ašvienis“ (sanskritu „asvin“) dažnai sutinkamas baltiškuose vieto-
vardžiuose: upė Ašva, prie Daugpilio esantis Ašvos ežeras. žvaigž-
dynas Dvyniai dar vadinamas Dvyniai Ašvieniai – žirgai, traukiantys 
per dangų Saulės vežimą ir simbolizuojantys kasmetinį ūkio darbų ir 
rūpesčių ratą. Saulės važiavimo per dangų įvaizdis žinomas ir kitoms 
tautoms: latvių Saulė keliauja dviem auksiniais žirgais. Senovėje iki 
žirgų pasirodymo baltai žvaigždyną vadino Du jaučiai.

Šiaurėje Ceklis ribojosi su Duvzarės ir bandavos žemėmis bei 
žeme tarp Skrundos ir žiemgalos. Ši riba beveik sutampa su dabar-
tine Lietuvos–Latvijos siena, eina Apšės, Lūšės upėmis ir Vadaksties 
aukštupiu. Didžiausias žemės plotas buvo Ceklio šiaurėje, o jo centras 
IX–XIII a. (yra pagrindo teigti, kad dar ir nuo ankstesnių amžių) – 
Apuolės pilies teritorija. Čia yra 11–13 piliakalnių, 18–19 kapinynų.

Apuolė iki pat XIII a. buvo labai reikšmingu Ceklio centru, nors 
apie jos, kaip amatų ir prekybos centro, išsivystymo lygį tikslesnių 
duomenų dar neturime. Kasinėjimų metu Apuolėje buvo rasta skan-
dinaviškų papuošalų, ginklų ir kitų kuršiams nebūdingų dirbinių, 
pvz., spaudais ornamentuotų audimo staklių pavarų (žulkus, V. 1992,  
p. 60). Galima spėti, kad tarp Apuolės ar jos apylinkių gyventojų buvo 
svetimšalių, nuo VII a. vidurio čia jau galėjo būti skandinavų gyven-
vietė, o kompleksas IX–XII a. įgijo ankstyvojo miesto bruožų. Vi-
sais laikais Apuolės pilies aikštelė buvo padrikai užpildyta pastatais. 
Iki 50 cm storio kultūriniame sluoksnyje aptikta įvairių radinių. Tai 
geležiniai: įmoviniai ir įtveriamieji ietigaliai, peiliai, ylos, skiltuvai, 
smeigtukai, įvijos, apyrankės dalis, pasaginė sagė; akmeniniai galąs-
tuvai, verpstukas, lygi, grublėta ir žiesta keramika, suanglėję grūdai, 
gyvulių kaulai. 

Visų užkariautojų galutinis tikslas – naujų turtingų kraštų už-
valdymas. Tokie siekiai nebuvo vienalyčiai. Galiojant stipriojo teisei, 
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jie kuršiams buvo žiaurūs, sunkūs, atviri ir užmaskuoti, tikslai buvo 
pridengti kilniausiais siekiais, pažadais, bet visi buvo pragaištingi. To-
kios buvo tų amžių realijos ir reikia su gilia pagarba prisiminti vakarų 
baltų kultūros žmones, kuršius. Už jų gebėjimus atsispirti visokioms 
jėgoms, ugdyti savo kultūrą ir gyventi pagal savo papročius ištisus 400 
metų, skaičiuojant nuo pirmojo Apuolės puolimo 853 m. iki 1253 m., 
t. y. iki Apuolės žemės pirmosios aneksijos, įvykdytos naujų grobikų 
– Kuršo vyskupo ir Vokiečių ordino. Tokia buvo gyventojų lemtis, vei-
kiama istorinių procesų, vykusių Europoje ir kaimyninėse teritorijose. 

Pietinio Kuršo 1253 m. dalybų akte (dokumentas 17, žr. XVII sk.) 
Ceklio šiaurinėje dalyje užfiksuota net 10 vietovių, pilių apygardų, ku-

22 pav. Apuolės kapinynas. II–IV a. žalvariniai radiniai. Iš Skuodo muziejaus 
fondų. 2001 m. kasinėjimai
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rios identifikuojamos dabartinėje Skuodo rajono savivaldybės teritori-
joje: Apuolė (Appule), Skuodas (Scoden), Apšė (Appusse) (sietina su 
Veitelių piliakalniu), Gėsalai (Zesele) (sietini su Girdenių piliakalniu), 
Mosėdis (Maysedis) (su Mosėdžio piliakalniu), Luoba (Lobe) (su Je-
džiotų piliakalniu), Notėja-Notėnai (Nateye), Kalviažemė-Kalviai 
(Kalneseme) (su Kalvių piliakalniu), Gelindė-Geldėnai, anksčiau Ge-
lindėnai (Zelende) (4,5 km į pietus nuo kaimo yra Mikytų piliakalnis), 
Šakalžemė-Šakaliai (Zekulmseme) (sunaikintas piliakalnis) (bara-
nauskas, T. Kuršo aktai, dok. 17, p. 78–89). 

1253 m. balandžio 4 d. Kuldygoje pasirašyta Kuršo vyskupo 
Henriko ir Vokiečių ordino sutartis dėl Pietų Kuršo padalijimo į tris 
dalis. Ši sutartis T. baranausko „Kuršo aktų“ rinkinyje yra patei-
kiama Kuršo vyskupo Henriko dokumento formatu. Iš dokumento 
aiškėja, kad tai ne tik grubus kuršių žemių aneksavimas ir jų pasi-
dalijimas tarp vyskupo, Vokiečių ordino magistro, ordino ir jo šakos 
brolių, t. y. sutriuškinto Livonijos ordino palikuonių, bet ir detalus 
tų žemių naudojimo aprašymas. Dokumente skelbiama: „Visiems 
Kristaus tikintiesiems, kuriuos pasieks šis raštas. Brolis Henrikas 
iš Pranciškonų ordino, Dievo malone Kuršo vyskupas [siunčia] 
pasveikinimą gyvojo Dievo sūnuje.“ Vyskupas Henrikas fon Liu-
celburgas (baronas) – paskutinis žiemgalos vyskupas (1247–1251), 
po šios vyskupijos panaikinimo gavęs Kuršo vyskupo pareigas, ku-
rias užėmė 1251–1263 m. Dokumente kreipinys „Visiems Kristaus 
tikintiesiems“ yra iškalbingas, jame kuršiai, autochtonai neturi 
jokių teisių į savo žemes ir į juos nėra reikalo kreiptis, tai būdin-
ga visiems grobikams. Ir toliau: „Težino jūsų visuma, kad neįsisa-
vintas ir nepasidalintas Kuršo žemes, kurias reikia pasidalinti su 
mylimais Kristuje Vokiečių namų magistru ir broliais, tai yra Ce-
klį, Duvzarę, Mėguvą, Pilsotą ir žemę, kuri yra tarp Skrundos ir 
Žiemgalos pasidalijome į tris dalis...“ Cituotame dalybų akto sa-
kinyje nuoroda „neįsisavintas ir nepasidalintas Kuršo žemes...“ 
reiškia, kad vokiečiams 1253 m. pradžioje dar nepavyko užvaldyti,  
t. y. „įsisavinti“, Pietų Kuršo žemių. Jose nebuvo sukurta vokiečių 
administracija, bet kryžiuočiai nuo seno naudojo „dokumentų“ įrankį 
kaip priemonę ir kūrė tokius „dokumentus“, o paskui jėga siekė už-
grobti „dokumente“ įvardytas žemes. Apie tokią žemių užvaldymo 
taktiką kalba ir Katalikų mokslų akademijos akademikas Vytautas 
bieliauskas: „Anų laikų misijonoriaujančios Bažnyčios pagrindinis 
dėsnis buvo nukariautuose, pakrikštytuose punktuose steigti vys-
kupijas tų punktų vardais ir jų jurisdikcijai pavesti gretimas sritis, 
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kurios dar nenukariautos ir maža težinomos.“ (straipsnis „Vikingai, 
krikščionybė žemaičiuose apie 850 m. ir Kuršas“). 

Tikriesiems tos žemės šeimininkams kuršiams, jų diduomenei, 
dokumente vadinamiems „vasalais“ („vasalas“ – pajungtas, priklau-
somas asmuo, privalantis vykdyti jam paskirtas pareigas), teko tokia 
dalia: „O vasalai Ceklio žemėje, kuriai pusei atiteks, tos valdžioje 
pasiliks.“ Dokumente, be jau minėtų politinių tikslų, yra tiesioginių 
žinių apie teisinius, turtinius, administracinius santykius ir tikslus, be 
to, nurodoma, kad krašte yra kelių ir tiltų, o sutartyje įvardytų gyve-
namųjų vietovių gausa, ypač Ceklio šiaurinėje dalyje, liudija apie šio 
krašto išvystymą. 

Krikščionybės diegimas naudojant visą dvasinių, fizinių, įskaitant 
karo ir žudynių, prievartos priemonių arsenalą, iš tikrųjų buvo tų am-
žių ideologinė bei politinė priedanga kolonizuojant naujas teritorijas ir 
jų gyventojus, su visomis tų veiksmų pasekmėmis. 

Kuršių žemei teko sunki istorijos dalia ir jos vaikai – kuršiai – visą 
laiką stengėsi su Livonija gyventi taikiai, tačiau vokiečiai taiką naudo-
jo tik kaip taktinę priemonę, dangstydami savo tikruosius tikslus – su 
krikšto vėliava pavergti esamas tautas ir tapti jų viešpačiais. Kraštas 
tirpo – mažėjo gyventojų, sunaikintų pilių apygardų žemės virto dy-
kra. 

XII a. pabaigoje kuršiai vis labiau juto didėjantį spaudimą iš 
Šiauriniame Kurše įsitvirtinusių vokiečių prekybos faktorijų ir jose 
besikuriančių bremeno arkivyskupijos misionieriškų misijų su jų or-
ganizuojamais krikšto žygiais. Tai buvo tik gerai suplanuotos invazi-
jos, pridengtos krikšto idėjos vėliava, siekiant įsitvirtinti ir užvaldyti 
baltijos jūros rytines žemes, pradžia. Taigi kuršių žemių šiaurėje, vo-
kiečių prekybos faktorijų bazėje, išaugo galingas agresyvus vokiečių 
valstybinis darinys, sujungtas su gerai organizuota karine ideologine 
struktūra. Pasak Henriko Latvio, baigiantis XII a. (1184–1196 m.) pats 
vyskupas Meinardas sakė: „su vienu švedų hercogu (Jarlu Birgeru), 
teutonais ir gotais (Gotlando gyventojais) pradėjo karą prieš kur-
šius.“ (Latvis, H. 1991, p. 27). Sprendžiant iš Latvio kronikos, ver-
žimasis į kuršių žemes pradžioje nebuvo intensyvus. Kalavijuočiai 
pirmiausia siekė visiškai prijungti lybius ir plėtoti invaziją į šiaurę, į 
estų žemes, kur bandė išspręsti ginčytinus klausimus dėl teritorijų su 
anksčiau ten įsitvirtinusiais švedais ir danais. 

Siekiant savo strateginių tikslų, vokiečiams būtinai reikėjo įsitvir-
tinti Dauguvos žiotyse. į čia dar 1200 m., antraisiais vyskupo Alberto 
vyskupavimo metais, iš Vestfalijos buvo organizuota didžiulė piligri-
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mų karinė 23 laivų ekspedicija, vadovaujama Dortmundo ir Iburgo 
grafų. Po žiaurių kovų su lyviais, vokiečiai privertė juos sudaryti taiką 
ir duoti įkaitus bei skirti žemės Rygos tvirtovei su uostu statyti. Apie 
vyskupo „gebėjimus“ imant įkaitais 30 lybių berniukų, lyg girdamas 
vyskupą, vaizdžiai pasakoja vyskupo metraštininkas ir kronikos auto-
rius Henrikas Latvis: „Vyskupas, patyręs lyvių klastingumą, nepati-
kėjo taika, kurią jie ne kartą buvo sulaužę, todėl pareikalavo įkaitų 
iš Anno, Kaupo ir kitų žemių seniūnų, kuriuos teutonai buvo sukvietę 

23 pav. baltų gentys ir jų kaimynai XIII a. R. Volkaitė-Kulikauskienė, Lietuva 
valstybės priešaušriu  
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į bendruomenės vaišes. Ir kada visi susirinko, juos uždarė viename 
name. Jie bijojo, kad jūra neišvežtų į Teutoniją [Vokietiją – Vestfaliją], 
todėl įtakingiausieji, gyvenę prie Dauguvos ir Toreigos, atidavė vys-
kupui įkaitais savo sūnus berniukus, iš viso 30. Vyskupas mielai juos 
priėmė, žemę paliko Dievo valiai ir išvyko į Teutoniją.“

Iš įvairiuose istoriniuose šaltiniuose aptinkamų žinių galime ne-
sunkiai suvokti, koks likimas laukė minėtų berniukų. Juos galėjo už-
daryti į cistersų vienuolyną Diunamiundėje prie baltijos jūros, netoli 
Dauguvos žiočių, arba išvežti į vokiečių vienuolynus Vestfalijoje, Sak-
sonijoje ir išauklėti riteriais kovoms prieš pagonis. Tokių įkaitų pavyz-
džiu galėtų būti Notangos sukilėlių vadas Herkus Mantas Prūsijoje. 
būdamas dar berniukas, tapo kryžiuočių įkaitu Magdeburge, čia baigė 
riterio mokslus, vėliau nelaisvėje įgytas karo žinias panaudojo prieš 
savo pavergėjus.

Vokiečiai skubėjo įsitvirtinti Dauguvos žiotyse. Čia 1201 m. pa-
statė Rygos uostą su pilimi, šalia jos pradėjo augti ir miestas Ryga. 
1202 m. tamplierių ordino pavyzdžiu buvo įsteigtas Kristaus riterių 
brolijos (Kalavijuočių) ordinas. Iš pat pradžių Rygos vyskupas sten-
gėsi riterių ordiną paversti pagal jo užsakymus kovojančiu ordinu. Ta-
čiau kalavijuočių vadams tai nepatiko ir po kelerių metų jie pareiškė 
vyskupui pretenzijas į valdžią ir teritorijas, prasidėjo atkakli vidaus 
kova. Taip Livonijoje atsirado atskiros ordino ir vyskupų valdos ir dėl 
to gimė naujai grobiamų teritorijų dalybų aktai.

Popiežius 1204 m. patvirtino ordino įsteigimą ir paliepė bremeno 
vyskupui paskelbti eilinį kryžiaus žygį prieš pagonis. 1215 m. Romo-
je vyko bažnyčios susirinkimas, pirmininkaujant popiežiui Inocentui, 
kuriame Livonijos vyskupas Albertas skundėsi sunkia Livonijos pa-
dėtimi kovojant prieš pagonis ir prašė pagalbos. Popiežius atnaujino 
leidimą sakyti pamokslus ir kviesti piligrimus (kovojančius riterius) 
į kryžiaus žygius Livonijoje, atleidžiant jiems nuodėmes (Latvis, H. 
1991, p. 98). Vien 1230–1236 metais buvo priimta 15 popiežiaus bulių, 
nukreiptų prieš pagonis. Iš jų ir kitų šaltinių ryškėja, kad pagrindi-
niai visos Pabaltijo kryžiaus karų agresijos įkvepėjai buvo popiežiai ir  
Šv. Romos imperatoriai, jai vykdyti pasitelkę vokiečių žemių kuni-
gaikščius su savo riterių būriais, stambiuosius pirklius, siekusius ko-
lonizuoti baltų žemes. 

Istoriko Edvardo Gudavičiaus vertinimu, ordino struktūros buvo 
suaugusios su Vokietijos diduomene ir riterija, net savo Kalavijuočių 
ordiną išpuoselėjusioje Saksonijoje nuo XIII a. 4-ojo dešimtmečio 
pradžios veikė kryžiuočių bremeno komtūrija – ordino teritorinis ad-
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ministracinis vienetas. Po pralaimėto Saulės mūšio (1236 09 22) Ka-
lavijuočių ordinas buvo sujungtas su kitu stipriu Vokiečių ordinu, pra-
dėjusiu užkariauti etnines baltų žemes Prūsijoje. Jo atšaka Livonijoje 
įgavo Livonijos ordino vardą ir Vokiečių ordinas sustiprino ekspansiją 
į Kuršą ir iš pietų (užgrobtų sembų, sūduvių ir kitų baltų žemių), ir 
iš šiaurės, siekdamas jėga užgrobti visą baltijos pajūrį nuo Klaipėdos 
pilies, pastatytos 1252 m., iki Rygos ir estų žemių. Vokiečių ordinas 
buvo priemonė įgyvendinti vokiečių aukštųjų sluoksnių kolonijinius 
siekius. Šie sluoksniai rėmė ordiną popiežiaus laiminamais kryžiaus 
žygiais, teikė jam politinę ir kitą nuolatinę paramą, siekdami užtikrin-
ti jo sėkmę. Apie taikomus žiaurius karo metodus, skelbiant Kristaus 
tikėjimą, rašo Livonijos vyskupo metraštininkas Henrikas Latvis savo 
kronikoje „Senosios Livonijos kronika, pagrįsta trijų pirmųjų vyskupų 
darbais“.

Greitai kuršiai patyrė ne vieną vokiečių riterių siaubiamąjį žygį ir, 
gerai suvokdami kilusį pavojų jų egzistencijai, 1201 m. atsiuntė į Rygą 
pasiuntinius taikai sudaryti „ne iš karo baimės, o Kristaus šaukimu; 
gavę krikščionių sutikimą, jie sutvirtino taiką pagonišku papročiu 
praliedami kraują (aukojamo gyvulio)“ – rašoma kronikoje (Latvis, 
H. 1991, p. 32). Tačiau taikaus ir ramaus kuršių gyvenimo ordino kai-
mynystėje iš principo negalėjo būti, tai prieštaravo vokiečių koloniji-
niams siekiams. Tačiau reikėjo gyventi, kuršiai buvo gerai organizuota 

24 pav. Kuršių Grobinos senovės uosto akvatorija šiais laikais. 2020 m.
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tauta, gebanti rengti atsakomuosius išpuolius prieš Livonijos ordiną ir 
vyskupo telkiamus kryžininkus, bet jos visas potencialas (ekonominis, 
karinis, organizacinis-struktūrinis) negalėjo prilygti vokiečių, remia-
mų popiežiaus ir visos Saksonijos riterių. Kuršiams niekada nebuvo 
lengva, bet priešintis gerai organizuotai ordino karinei valstybei dabar 
pasidarė ypač sunku. 

Istoriko Vytauto Kazakevičiaus vertinimu, „XI a. viduryje kuršiai 
buvo ankstyvosios konfederacinio pobūdžio valstybės formavimosi 
išvakarėse“ (Lietuvos istorija II, 2007, p. 373). Atrodo, kad tokioms 
išvadoms yra pakankamai pagrindo. žinome, kad kuršių laivai gausiai 
plaukiojo ir prekiavo baltijos jūroje, turėjo prekybinių faktorijų Go-
tlando saloje, statė jūrinius laivus, to laikmečio kogus. Tai prekybinis 
vienstiebis burlaivis su tiesiąja rėjine bure, iki 30 m ilgio, apie 8 m 
pločio ir iki 4 m grimzlės, talpinantis iki 300–600 tonų krovinį. 

Suprantama, kad tokius laivus galėjo statyti tik pažangios civi-
lizacijos. Juk be išmanių, įgudusių meistrų, mokančių konstruoti ir 
gaminti jūrinius, įspūdingų matavimų laivus, to padaryti neįmanoma. 
Tam, kad galima būtų statyti tokius laivus, turėjo veikti visa gamybinė 
hierarchinė grandinė, pradedant medienos ruošimu, baigiant jos ap-
dirbimu ir t. t. žinoma, tam reikėjo jūrininkų, laivų kapitonų, gebančių 
valdyti laivą ir nepasiklysti jūros platybėse, reikėjo uostų, pirklių ir 

25 pav. XII–XVI a. kuršių vienstiebis burlaivis kogas 
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tų, kurie kepė duoną, maitino ir rengė karius, jūrininkus. Taigi, turė-
jo gyvuoti tam tikro lygio krašto ekonomika su darbo pasidalijimu ir 
jo kooperacija. Kartu visa tai galėjo funkcionuoti tik turint išmanius 
įvairaus rango vadus, bendruomenių vyresniuosius, gebančius vienyti 
žmones. Kuršiai aktyviai prekiavo su aplinkinėmis gentimis sausumos 
ir jūros keliais, plėtė savo teritorijas į šiaurę ir gebėjo ginti savo kraš-
tą nuo vokiečių XIII a. pirmaisiais dešimtmečiais, kai dar tik kūrėsi 
Livonijos valstybė, bet stiprėjant Livonijos ordinui kuršių padėtis vis 
blogėjo, vyko žiauri kova ir krašto nykimas. Kuršiams, jų vadams iški-
lo mirtinas pavojus ir kilo grėsmė pačiai jų egzistencijai, kurią kėlė vis 
stiprėjanti Livonija su visa galinga vokiečių karinių ordinų agresijos 
forma. 

Prieš kuršius buvo panaudotas visas platus aneksijos priemonių 
arsenalas. Demagogijos apie geresnį dievą skleidimas, žmonių papir-
kinėjimas ir kiršinimas, siaubiamieji žygiai atimant turtą, naikinant 
būstus, pasėlius, draudžiant prekybinius ryšius su kaimynais bei nepa-
klusniųjų negailestingas žudymas, paliekant tik išdegintą žemę, vėliau 
ją apraizgant įvairiais dovanojimo, dalybų aktais, o išlikusius kuršius 
paverčiant nuolankia ir paklusnia darbo jėga. Tačiau ir tokioje vokie-

26 pav. Šventoji (upė, gyvenvietė) Olando Adriano apie 1631 m. navigaciniame 
žemėlapyje
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čių kurtoje politinėje, ekonominėje ir visuomeninėje erdvėje kuršiai 
ieškojo būdų išlikti, kovojo ir kartu bandė taikytis prie aplinkybių arba 
tiesiog bėgo pas kaimynus lietuvius. Šiaurinių žemių kuršiai (už da-
bartinių Lietuvos sienų), esantys arčiau agresijos centrų, prie Daugu-
vos krantų, buvo priversti greičiau pasiduoti ir gyventi pagal vokiečių 
nustatytą tvarką, įformintą krikšto vardu. 

Pietiniai kuršiai nuo seno turėjo plačius etninius, ekonominius, 
prekybinius ir politinius ryšius su į rytus nuo jų išsidėsčiusiomis lietu-
vių žemėmis, pirmiausia žemaičių – Vykinto (Laukuva, Tverai), bulio-
nių (Šiauliai-Saulės), kurie, gindami bendrus interesus, dažnai jungėsi 
kovai prieš vokiečius. Apie tokį bendradarbiavimą byloja daugybė to 
laikotarpio įvykių, aprašytų Henriko Latvio Livonijos kronikoje. Deta-
liau panagrinėję 1201–1230 m. vokiečių ir lietuvių kovų pirmojo etapo 
geografiją, įsitikinsime, kad jos daugiausia vyko šiauriau Ceklio srities 
žemių, ir tai iškalbingi faktai, leidžiantys galvoti, kad Ceklio srities pi-
lių apygardos buvo stipriai integruotos su lietuvių-žemaičių žemėmis, 
jų vadais. Lietuviai atsakomuosius plėšiamuosius žygius prieš vokie-
čius vykdė būtent pavergtose lybių, latvių, estų žemėse ir skatino juos 
sukilti. Tose kovose 1213–1214 m. lietuviai-kuršiai neteko iškiliausių 
savo vadų Daugeručio ir Stakio. Kaip teigia E. Gudavičius, labai ti-
kėtina, kad vienas iš jų galėjo būti Mindaugo tėvas. Jų žūtis į pirmą 
vietą iškėlė kitą kunigaikštį – živinbudą. Tai matyti 1219 m. sutartį 
aprašančioje žinutėje, joje tarp vyriausių kunigaikščių pirmoje vietoje 
įvardytas živinbudas (E. G. 1998, p. 178).

Henrikas Latvis kronikoje aprašo 1210 m. įvykius prie Gotlando 
salos, kai ten atvykę Rygos vyskupo kariai užpuolė į salą atplaukusius 
8 kuršių prekybinius laivus kogus: „Juos pamatę, piligrimai, išlipę iš 
savo kogų, susėdo į laivelius gintis nuo pagonių, bet iš neapdairu-
mo kiekvienas laivas skubėjo pirmas pasiekti priešą. Kuršiai iškrovė 
savo piratiškų laivų nosį (priešakį) ir atsigręžė į atplaukiančius, su-
statę po du laivus greta ir tarp poros laivų palikę tarpą. Piligrimai 
[autorius taip vadina iš Vokietijos atsiųstus riterius], priartėję pirmai-
siais savo laivais, pateko į piratų laivų tarpą ir kadangi piligrimų 
laivai maži, tai jie negalėjo pasiekti priešininko, stovėjusio už juos 
daug aukščiau.“ Taigi vokiečių piligrimai (vokiečių kariai, specialiai 
kviečiami į kovą su pagonimis) gėdingai pralaimėjo jūrų mūšį, bet au-
torius, kaip ir kiti vokiškų kronikų autoriai, teisina savųjų veiksmus ir 
sako, kad jie „susėdo į laivelius gintis nuo pagonių“, kuriuos vadina 
piratais, nors, kaip mini autorius, „kuršiai iškrovė [prekes iš priekio į 
galą] savo piratiškų laivų nosį“, vadinasi, jie vežė prekes, o ne pirata-
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vo. Iš šios teksto ištraukos aiškėja, kad „vyskupas po mūšio paskelbė 
kelių dienų gedulą ir palaidojo apie tris dešimtis riterių su kitais“. 
Šis vyskupo organizuotas žygis į Gotlandą, matyt, turėjo sužlugdyti 
kuršių prekybą su Gotlando sala ir tai nebuvo išskirtinis atvejis, kai 
kuršiai kovėsi naudodami laivus.

Tais pačiais 1210 m. prieš kalavijuočius sukilo jau apkrikštyti ly-
viai, žiemgaliai ir paprašė kuršių pagalbos. Kuršiai lyviams į pagal-
bą pasiuntė savo laivus prie Rygos, įvyko keletas lokalių susidūrimų. 
Tačiau kuršiai, įvertinę situaciją, nutarė siekti taikos ir po derybų iš 
miesto pasitraukė, o kalavijuočiai džiaugėsi apgynę miestą ir liepos 
13-ąją ėmė švęsti kaip miesto išgelbėjimo dieną. 

Livonija, jos ordinas ilgam įstrigo kovojant su šiauriniais lyviais, 
estais ir tai pristabdė jų invaziją į pietines kuršių žemes. Kuršiai nau-
dojosi tokia situacija ir derybos dėl krikšto nusitęsė dar 15 metų. Kur-
šiai nenorėjo atsisakyti prigimtinės teisės į savo žemes, savo dievus, 
papročius ir tapti paklusniomis avelėmis, mokant mokesčius ir daly-
vaujant ordino kovose prieš savo gentainius, kronikos žodžiais tariant, 
prisiimti viso „krikšto jungo“.

Kalavijuočių naudotas žiaurias priemones ir metodus, palaužiant 
baltų, lyvių ir estų pasipriešinimą, puikiai atspindi Livonijos kronikos 
skyriaus „Alberto vyskupavimo dvidešimt septintieji metai“ pirmo-
sios pastraipos „Livonijos užvaldymas“ (1225 m.) ištrauka: 

„Dvidešimt septintieji vyskupavimo metai atėjo, ir tik tada lyvių 
kraštas ramybės sulaukė. Tiktai paėmus tokią stiprią Tarbato pilį ir 
nugalabijus visus joje buvusius estus ir rutenius su jų karaliumi, visos 
aplinkinės žemės ir jose gyvenusios tautos pradėjo bijoti rygiečių ir 
teutonų [Kalavijuočių ordinas], ir visos šitos tautos atsiuntė į Rygą 
savo atstovus su dovanomis – tiek rutenai, tiek ir Viko estai ir ozilie-
čiai, semigalai ir kuršiai, ir net lettonai [lietuviai], ieškodami taikos 
ir draugystės su teutonais, iš baimės, kad jiems neatsitiktų taip, kaip 
atsitiko tabartiečiams [estams].“ (Latvis, H. 1991. Livonijos kronika, 
p. 142) Tarbarto pilis kronikoje kitose vietose dar vadinama Dorparto 
vardu, tai senovinis dabartinio Tartu miesto vardo prologas.

Po sudarytos taikos kuršiai, neapsikęsdami uždėto jungo, susitarę 
su žiemgaliais ir lietuviais, sukilo ir 1228 m. rugpjūčio 18–20 d. užėmė 
bei sugriovė įtvirtintą Diunamiundės-Daugavgryva cistersų vienuoly-
ną su pilimi netoli Dauguvos žiočių (Diunamiundė išvertus – Kopže-
mė). Tačiau vokiečiai žiauriais antpuoliais, apgaule ir klasta plėtė savo 
valdas toliau. 1229–1230 m. kalavijuočiai pavergė šiaurinę Kuršo dalį 
tarp Ventos ir Abavos upių. Unikalūs dokumentai rodo, kaip „taikiai“ 
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buvo priimamas „krikščionybės jungas“, bet kai pakeliame politinę 
jo uždangą, pamatome, kad tai kolonizatorių jungas, puiki priemonė, 
kuria pasinaudota, siekiant atimti etnines baltų žemes. 

2017 m. istorikas Tomas baranauskas parengė, išvertė, pakomen-
tavo ir išleido labai vertingą, unikalų baltų istorinės geografijos šaltinį 
originalo ir lietuvių kalbomis – dokumentų rinkinį „Kuršo aktai. Acta 
Curoniae“. Leidinyje skelbiami dvidešimt trys 1230–1254 m. doku-
mentai su komentarais, susiję su Kuršo nukariavimu ir jo dalybomis. 

1230 m. Rygoje vyskupystės katedros kapitula, Kalavijuočių or-
dinas ir Rygos miesto taryba sudarė sutartį su Vanemos kuršiais. To-
dėl vėliau Vanema dokumentuose ir, matyt, dėl įgyto naujo statuso 
pradėta vadinti „Taikos Kuršo“ vardu. Ką reiškė „krikščionybės jun-
gas“, atskleidžia pati sutartis: „Rygos Šventosios Marijos konventas, 
Kristaus kariuomenės broliai, tarėjai ir kiti Rygos miestiečiai... su 
kuršiais iš vietų, kurių pavadinimai [išvardytos Šiaurės Kuršo 9 gy-
venamosios vietovės], sudarėme tokią sutartį, kai jie pasisiūlė priimti 
krikščionybės jungą, būtent, kad jie patys ir jų paveldėtojai nuo kie-
kvienos žagrės [žagrė – apie 10 ha dirbamos žemės plotas] duos mums 
kasmet pusę laivinio talento kviečių [laivinis talentas, kitaip laivinis 
svaras – 158 kg] ir nuo akėčių, kurios mūsų liaudiška kalba vadina-
mos „egede“ [akėčios-egede – gali būti užsėtos dirvos ploto vnt.], taip 
pat duos pusę laivinio talento kviečių... Be to, savo dvasininkams, 
kuriuos kaip galima greičiau, nesukeldami pavojaus, iš Rygos pasi-
kvies, aprūpins gyvenimo reikmenimis ir iš jų klusniai priims krikštą 
bei krikščionybės įstatymą..., be to, tie patys kuršiai kartu su mumis 
kariaus prieš Kristaus priešus. Taigi, kad tai, kas mūsų padaryta, bė-
gant laikui neišnyktų ir neprarastų galios, nebent kuršiai sulaužytų, 
sukildami prieš krikščionis, liepėme tai patvirtinti...“ (T. baranaus-
kas, Kuršo aktai, dok. 1).

Pateikta 1230 m. dokumento ištrauka yra labai iškalbinga. Todėl 
noriu akcentuoti tik atskirus dokumente užfiksuotus dalykus. Pirmiau-
sia, sutartį juridiškai sudarė tik viena pusė – Rygos Šventosios Mari-
jos konventas – vienuolyno valdantis organas, Kristaus kariuomenės 
broliai (Kalavijuočių ordinas), Rygos miesto tarėjai ir kiti miestiečiai, 
matyt, pirkliai, o kita pusė liko neįvardyta, nes bendras pavadinimas 
„kuršiai“, nenurodant konkrečių asmenų, nėra sutarties dalyvis. Šią 
išvadą patvirtina sutarties baigiamoji dalis. Ją sutvirtina tik minėta 
pirmoji pusė, o apie kuršius net neužsimenama. Sutartis sudaryta, 
norint supančioti kuršius amžiams vergovine sutartimi dėl mokesčių, 
dvasininkų išlaikymo, dalyvavimo karo žygiuose prieš kitus „Kristaus 
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priešus“. Gana įspūdingai atrodo sutarties liudininkų skaičius ir jų tar-
nybinis, visuomeninis ir hierarchinis statusas. Tai istorinio fakto, kas 
buvo suinteresuotas žiauriausiomis priemonėmis vykdyti kolonijinę 
baltų žemių grobimo politiką, veidrodinis atspindys.

Kita 1230 m. gruodžio 28 d. popiežiaus vicelegato balduino Al-
niečio ir Šiaurės kuršių Venstavos pilies kunigaikščio Lamekino pa-
sirašyta sutartis dėl krikšto žymi prasidėjusio Kalavijuočių ordino 
puolimo į kuršių žemes naują etapą. Istorikas Tomas baranauskas yra 
išvertęs šią sutartį į lietuvių kalbą ir parašęs plačius paaiškinimus apie 
Lamekiną ir joje išvardytus vietovardžius. Lamekino vardą (sutartyje 
jis tituluojamas karaliumi) jis sieja su atitinkamais estų, suomių var-
dais ir daro išvadą, kad Lamekinas yra finų kilmės. Ši sutartis ypatinga 
tuo, kad ją 1232 m. vasario 11 d. patvirtino popiežius Grigalius IX 
pareikšdamas: „Taigi, niekam [iš žmonių visiškai neleidžiama] patvir-
tinimo lapą [pažeisti arba jam su lengvabūdišku įžūlumu priešintis]. 
O jeigu kas nors [išdrįstų tai bandyti, težino, kad užsitrauks visagalio 
Dievo ir jo šventųjų apaštalų Petro ir Povilo pyktį]. Duota Rietyje, 
3 dienos prieš vasario idas, mūsų pontifikato penktaisiais metais.“ 
(Kuršo aktai, dok. 2). Grigaliaus IX pareikšti įspėjimai ir grasinimai, 
matyt, pirmiausia yra skirti Kalavijuočių ordinui dėl žemių su Rygos 
vyskupu ir užvaldytų žemių teisinio statuso. Naujovė ta, kad sutarty-
je įvardytų kuligundų (parapijų-kaimų) ir žemių kuršiai kasmetinius 
mokesčius vyskupui ir prelatams turės mokėti pagal Gotlando gyven-
tojams taikomą teisę.

Sudarytoje ir popiežiaus patvirtintoje sutartyje dar aiškiau nei 
1230 m. sutartyje [dok. 1] nurodoma, kieno vardu ir dėl kokių in-
teresų yra veikiama kuršių žemėje, tą rodo ši dokumento ištrauka:  
„o mes, šiame krašte veikdami popiežiaus vardu, bendrai patariant 
Rygos bažnyčiai, Diunamiundės abatui, visiems pirkliams, Kristaus 
kariams, piligrimams bei Rygos miestiečiams, sudarėme su jais to-
kią sutartį ir patvirtinome susitarimą...“ Pateiktoje citatoje kursyvu 
autorius išskyrė: pirklius, Kristaus karius ordino brolius riterius ir ki-
tus suinteresuotus asmenis, siekdamas atskleisti ir pabrėžti, kas buvo 
numatęs vykdyti krašto kolonizaciją, pridengiant ją pagonių kuršių ir 
lyvių krikštu. 

1231 m. sausio 17 d. buvo sudaryta sutartis su bandavos ir Va-
nemos kuršiais dėl krikšto, kurioje kuršiai krikšto sutvirtinimui davė 
įkaitus, sutiko mokėti kasmetinius mokesčius ir gausiai dalyvauti žy-
giuose prieš pagonis, kuriuos reikės atlikti ir dėl krikščionių žemės 
apsaugos, ir dėl tikėjimo platinimo (Kuršo aktai, dok. 3). Tačiau toks 
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taikus kuršių krikštijimas jų nepajungiant ir jų žemių dalijimas ne-
patiko vokiečių riteriams. 1232 m. pradžioje kalavijuočiai surengė 
antrą žygį į Kuršą, užėmė bandavos, Sagavos ir Eseistuvos žemes, 
panaikino kuršiams palankią sutartį ir privertė juos pripažinti ordino 
valdžią. 

Toliau buvo daugybė kitų aktų dėl užvaldytų žemių padalijimo 
ir dėl to kilusių ginčų sureguliavimo. Tie ginčai išaugo iki baltų že-
mių kolonizavimo pagrindinių sumanytojų – popiežiaus ir Šv. Romos 
imperatoriaus. Ir, kaip rodo Livonijos istorija, tokie nesutarimai nesi-
baigė iki pat Livonijos gyvavimo pabaigos, tik buvo įforminti abiejų 
siuzerenų susitarimu apibrėžtomis naujomis valdų ribomis Livonijos 
teritorijoje. Taip Livonijoje atsirado vyskupų ir atskirai ordino žemių 
valdos. To politinio proceso eigą ir vokiečių kolonijos plėtimą liudija 
unikalus dokumentas, kurio esmė atsispindi pateikiamoje ištraukoje.

Taigi 1232 m. rugsėjo mėnesį Melfyje Frydrichas Antrasis [ti-
tuluoju pagal dokumentą – K. S.] maloningu Dievo gailestingumu 
Romėnų imperatorius visada didingas, Jeruzalės ir Sicilijos karalius, 
priėmė imperatorišką aktą ir jį sutvirtino aukso bule su įspaustu jo 
didenybės atvaizdu. Aukso bule būdavo tvirtinami tik ypatingos svar-

27 pav. 1232 m. rugsėjo mėnesio Frydricho II bulė apie Kuršo ir kitų žemių 
aneksiją
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bos imperatoriaus aktai, Kalavijuočių ordinas yra 
gavęs tik šį vieną imperatoriaus aktą su aukso bule. 
Aktu skelbiama, kad imperatorius Frydrichas II ima 
Kalavijuočių ordiną ir jo valdas Livonijoje, Latvijo-
je, Saremoje, Estijoje, žiemgaloje ir Kurše į savo ir 
Imperijos globą: „Kad būtume atsidavę krikščionių 
tikėjimui ir jame visuose sumanymuose laikytumė-
mės..., turėtume remti garbųjį Livonijos Kristaus 
kariuomenės magistrą ir brolius, mūsų ištikimuo-
sius, kurie tą tikėjimą, ne be gausaus kraujo pralie-
jimo ir pagonių sutriuškinimo, Livonijoje ir gretimo-
se žemėse išplatino... Taigi mes, maloniai priimdami 
jų maldavimus, minėtą magistrą [Folkviną], brolius 

ir jų įpėdinius su namais, valdomis ir visu jų turtu, ir kilnojamu, ir 
nekilnojamu, bažnytiniu ir pasaulietiniu, kurį šiuo metu teisėtai val-
do, būtent Livonijoje, Latvijoje, Ezelyje [saremos sala], o taip pat Sa-
kalos [toliau vardijamos kitos žemės vidurio ir pietų Estijoje] ir žemės 
dalį, kurią valdo Žiemgaloje ir Kurše, ir tai, ką ateityje tose pačio-
se žemėse ir kitur teisėtu būdu sugebės įsigyti, priimdami į mūsų ir 
imperijos globą ir apsaugą... davėme sutikimą, kad visada mūsų ir 
imperijos rankose būtų apsaugoti... Tas, kas išdrįs, be to, kad pažins 
mūsų aukštybės pasipiktinimą, turės sumokėti baudą šimtą svarų 
aukso...“ (Kuršo aktai, dok. 6). 

Imperatoriaus vardu patvirtinama, kad „ne be gausaus kraujo 
praliejimo ir pagonių sutriuškinimo, Livonijoje ir gretimose žemėse 
išplatino“ „tikėjimą“. Pirmiausia – tai netelpa į jokią gailestingo Dievo 
dvasinę moralinę sampratą. Tai ciniškas tos sampratos naikinimas ir 
dar baisiau „pagonių triuškinimas“ reiškė jų naikinimą ir turto užval-
dymą jėga. Kartu pripažįstama, kad ordinas valdo dar tik dalį žiem-
galos ir Kuršo žemių, kreipiama invazija į naujas šių kraštų žemes ir 
ne tik šių kraštų, bet ir kitur esančias, jų neįvardijant. Tačiau netrukus 
tos žemės bus įvardytos – tai žemaitija ir Lietuva. Imperatorius ragina 
toliau remti Livonijos Kristaus kariuomenę (ordiną), kad ji, valdyda-
ma jau turimą žemės dalį Kurše, žiemgaloje, su imperatoriaus globa 
galėtų užvaldyti naujas Kuršo ir žiemgalos žemes ir išplėsti Vokiečių 
ordino kolonijos valdas. Popiežius Grigalius IX dar 1228 02 15 išleido 
bulę, kuria parėmė Kalavijuočių ordiną ir aprūpino Livonijos valdas 
savo ypatinga globa. Tad pastarasis imperatoriaus aktas rodo atsira-
dusią politinę trintį tarp popiežiaus ir imperatoriaus, valdant Livonijos 
žemes. 

28 pav. 1233 m. imperatoriaus 
Frydricho aukso bulė
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LIETUVOS TOTORIų PULKų  
žYGIAI SŪDUVOJE

Lietuvos totoriai – tai etninė genčių grupė, kilusi iš Pavolgio 
stepių ir Krymo chanato, apsigyvenusi Lietuvoje XIV a. pabaigoje. 
Tuomet Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) valdovai, varžy-
damiesi su Rusijos kunigaikščiais dėl įtakos Ukrainos žemėse, ieškojo 
sąjungininkų Aukso ordoje. 1397-ųjų žygio metu Vytautas atkeldino 
šimtus kilmingų totorių šeimų ir įkūrė Trakų bei Vilniaus apylinkėse, 
kad saugotų šalį nuo kryžiuočių ir kalavijuočių antpuolių. Totoriai su-
darė ir asmeninę Vytauto sargybą.

Istorijoje totoriai pagarsėjo kaip narsūs, ištikimi ir nepaperkami 
kariai. Tarnaudami savo gentinėse vėliavose, kartu su Vytauto kariuo-
mene dalyvavo garsiajame žalgirio mūšyje. Vytautas, panaudodamas 
apgaulingo atsitraukimo manevrą, leido totorių lengvajai kavalerijai 
iš užnugario apsupti kryžiuočių kariauną ir galų gale nulemti mūšio 
eigą.

Totoriai, be karybos ir sargybos, mokėdami kalbas, tapdavo ver-
tėjais, atlikdavo diplomatinės tarnybos užduotis. Vėliau pasiekę aukš-
tesnį organizacinį lygį, būdami priešakinės sargybos pulkuose LDK 
ir Abiejų Tautų Respublikos kariuomenėje, kovėsi su Rusija, Švedija, 
Turkija. Dalyvavo ir Napoleono kampanijoje.

Už tarnybą valstybė mokėjo jiems įvairiais būdais: gaudavo že-
mės, dvarus, būdavo atleidžiami nuo mokesčių, jiems buvo suteikia-
mos kitos privilegijos. Sunkmečiu, ištuštėjus valstybės iždui, dėl atly-
ginimų kildavo problemų. Karalius, vengdamas konfliktinių situacijų, 
suteikdavo totoriams bajorystę, sulygindavo jų teises su lenkų šlėktos 
teisėmis, išmokėdavo uždelstus atlyginimus.

Sūduvoje totoriai sėsliau apsigyveno XV–XVI a. Manoma, kad 
po žalgirio mūšio Vinkšnupiai (Vilkaviškio r.) buvo padovanoti tal-
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kinusiam lietuvių pulkams totorių karo vadui Temis Tuhanui bejui. 
Vėliau kažkuris jo įpėdinių vedė vietinę moterį, šaltiniuose minimą 
baranauskaitę, ir perėmė jos pavardę (baranovskis).

Laikui bėgant nemaža totorių bendruomenė pasistatė maldos na-
mus – mečetę, įrengė kapines, kurios išlikusios ir primena buvusią 
totorių gyvenvietę, savitą musulmonų kultūros ir karybos centrą. Ka-
pinėse išlikęs, tarp kitko, mirusio 1800 m. kovo 6 d. generolo, majoro 
Mustafos Murza baranovskio antkapis.

Kariauti totoriai buvo ruošiami nuo pat vaikystės, ypač mokomi 
valdyti žirgą ir ginklą, karinės taktikos, taip pat rašto. Todėl kovos 
lauke pasižymėdavo kaip itin puikūs raiteliai, užgrūdinti profesionalūs 
kariai. Ne be pagrindo iš nedidelės totorių bendruomenės XIX a. ir  
XX a. pradžioje kilo daugiau nei 40 generolų – aukšto rango kariuo-
menės vadų, kaip antai: Ipolitas Januševskis, Jakovas Juzefovičius, 
Chalilis bazarevskis, Aleksandras baranovskis, Konstantinas Kričins-
kis, Matviejus Sulkevičius, Tamerlanas bieliakas, Davidas Sulkevi-
čius, Aleksandras Talkovskis ir kiti.

Apie totorių karių organizaciją XVIII a. rašoma viename iš pa-
grindinių publikuotų šaltinių, būtent 1999 m. išleistame biuletenyje 
„1774–1794 metų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karininkų są-
rašas“. Čia pateikti totorių, tarnavusių priešakinės sargybos pulkuose, 
laipsniai ir funkcijos. Etatinius pulko karininkų kadrus sudarė: pulki-
ninkas, papulkininkis, 2 majorai, intendantas, auditorius, 2 adjutantai, 
4 rotmistrai su vėliavomis, 4 štabo rotmistrai, 4 poručikai (leitenantai), 
8 chorunžai.

1777 m. pradžioje LDK kariuomenėje tarnavo 5 priešakinės sar-
gybos pulkai: 1-asis J. K. M. ir Respublikos priešakinės sargybos pul-
kas, vadovaujamas Mustafos Abraomo baranovskio, 2-asis Lietuvos 
Didžiosios buožės priešakinės sargybos pulkas, 3-iasis Lauko buožės 
priešakinės sargybos pulkas, 4-asis pulkas, kuriam vadovavo Juzefas 
bieliakas, 5-asis, vadovaujamas Ignaco Poniatovskio. Iš viso pulkuose 
tarnavo 1360 žmonių. Ketverių metų Seimas suvienodino kariuome-
nės organizaciją ir padidino karių kiekį pulkuose – iki 1098 karininkų 
ir kareivių kiekviename pulke. Taigi iš viso penkiuose pulkuose turėjo 
tarnauti 5490 kavaleristų.

1792 m. Karališkųjų rūmų dalinys, vadovaujamas Jakubo Azu-
levičiaus, prijungtas prie LDK kariuomenės, tapo 6-uoju priešakinės 
sargybos pulku. Tais pačiais metais įkurtas Aleksandro Ulano 7-asis 
pulkas. Kai valdžią perėmė Targovicos konfederatai, LDK Generali-
nė Konfederacija išformavo 7-ąjį A. Ulano pulką. Prieš pat sukilimą  
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1794 m. pavasarį priešakinės sargybos pulkuose iš tikrųjų tarnavo iš 
viso 3872 karininkai ir kareiviai, trūko 655 žmonių, t. y. 18 % reikia-
mos sudėties. Priešakinės sargybos pulkuose žymią karininkų korpuso 
dalį sudarė totoriai.

Šie drausmingi, kovingi, gerai vadovaujami pulkai savo gebė-
jimus įrodė septynerių metų kare su Rusija, baro konfederacijos,  
1792 m. ir vėliau 1794 m. mūšiuose. Lietuvos totoriai tarnavo visuose 
šešiuose pulkuose, bet daugiausia 1-ajame, 4-ajame ir 6-ajame, va-
dovaujamuose pulkininko M. Kirkoro, generolo bieliako ir pulkininko  
J. Azulevičiaus.

1794 m. pavasarį 1-asis priešakinės sargybos pulkas buvo įsikūręs 
Vidzuose, 5-asis Jonavoje, 2-asis pulkas – Anykščiuose. Iš šešių 6-ojo 
pulko vėliavų trys stovėjo prie Prūsijos sienos ir po vieną Augustave, 
Suchovolėje ir Štabine. 4-asis pulkas išsidėstė Janave prie bugo ir jo 
apylinkėse. 3-iasis pulkas, lengvoji kavalerija, vadovaujama gen. My-
kolo Zabielos, kovėsi su Rusijos daliniais prie Zelvos baltarusijoje.

Rugsėjį besitraukianti iš Gardino gen. Jokūbo Jasinskio sukilėlių 
kariuomenė, tarp kitko, ir 2-asis, 5-asis bei 6-asis priešakinės sargy-
bos pulkai, vykdydami gen. Tadeušo Kosciuškos įsakymą, žygiavo 
kolonomis Varšuvos link. Pakeliui pirmieji pulkai susikovė ties Narevo 
linija, Kurpių žemėje, kiti 1794 m. spalio 10 d. dalyvavo pražūtinga-
me mūšyje su gen. Denisovo ir Ferenso kariuomene prie Maciejovicų, 
kurio metu sunkiai sužeistas sukilimo diktatorius T. Kosciuška pateko 
į rusų nelaisvę. Spalio 26 d. dalis žygiuojančių pulkų susidūrė ties Ko-
bylka netoli Varšuvos su Suvorovo daliniais.

Nuožmiausi mūšiai, vadinami „Pragos skerdynėmis“, vyko  
1794 m. lapkričio 2 d. Varšuvos priemiestyje Pragoje. Apkasuose ko-
vėsi visi Lietuvos priešakinės sargybos pulkai. Šturmuojant Suvorovo 
daliniams Pragą, totorių pulkai patyrė didelių nuostolių – apie 40 % 
karių paliko kovos lauką (žuvę, sužeisti ar ligoti). Gen. J. Jasinskis ko-
vėsi prie Vyslos, Zviežynco bastione, iki žūties. Palaidotas Varšuvos 
kapinėse šalia Kamionkų bažnyčios.

Gen. Jokūbas Jasinskis, Lietuvos sukilėlių vadas, prieš išvykda-
mas į Varšuvą, gana reikšmingam laiške vyriausiajam sukilimo vadui 
T. Kosciuškai tiesiai dėsto: „Tada, kai tūkstančių nemalonumų, o la-
biausiai liūdnų ateities vaizdų (kuriuos atremti man jau atimta galia) 
prislėgtas, rašau Tau... vis dar nenustojęs gerų vilčių, Tu panorėjai 
mane atiduoti kito vadovybėn. Tai man liūdnas smūgis, bet nėra neti-
kėtas – Tavo skrybėlei būsiu pasidavęs, bet tegu Tavo skrybėlė duoda 
laisvę mano kraštui; panorėk ir Tu paaukoti savimeilę ir klausyk teisy-
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bės, kurią Tau pasakysiu. Išdavimas yra greta Tavęs, kaip pavydas ir 
intriga eina prieš mane. Tavo garbė dengia Tave nuo smulkių intrigų, 
o aš turiu kentėti, nes esu padaręs du dideliu nusikaltimu. Visų pirma, 
kad nebūdamas kilęs iš kunigaikščių, ryžausi įsigyti viso krašto pasiti-
kėjimą. Antra vertus, kad pirmas įrodžiau, jog didelį niekšą galima pa-
karti lygiai, kaip ir mažą nusikaltėlį. P. Vielhorskio įsakymų klausysiu 
lygiai, kaip klausyčiau ir trimitininko, jeigu tokia Tavo valia...“ (isto-
rikės, pedagogės dr. Vandos Sruogienės straipsnis „Lietuvos sukilimas 
prieš maskolius 1794 m.“). Taigi intrigos, savimeilė ir taktinės klaidos, 
tarp kitko, lėmė sukilimo eigą.

Pragos kautynės buvo Abiejų Tautų Respublikos, o kartu ir Lie-
tuvos totorių priešakinės sargybos pulkų kovos paskutinis akordas. 
Po kelių savaičių baigėsi sukilimas ir Lietuvos totorių pulkų garbinga 
istorija. 1795 m. spalio 24 d. Rusijai, Austrijai ir Prūsijai pasirašius 
Sankt Peterburgo konvenciją įvyko Abiejų Tautų Respublikos 3-ia-
sis padalijimas.

Užnemunė, buvusi Sūduva, pateko į Rytų Prūsijos interesų zoną. 
Prasidėjo civilinių ir karinių struktūrų kūrimas. Valdžios administra-
cija pirmiausiai inventorizavo visą perimtą turtą, surašė gyventojus 
ir įvedė naują tvarką. Lietuviškos žemės atiteko balstogės departa-
mentui, kuris suskirstytas į 10 apskričių: Marijampolės, Kalvarijos, 
Vygrių, balstogės, Lomžos ir kitas. Labiausiai lietuviškos – Marijam-
polės, Kalvarijos ir Vygrių apskritys.

įžengusi Prūsijos karaliaus kariuomenė Palenkėje aptiko dalį 6-ojo 
priešakinės sargybos totorių pulko karių. Panaudoti totorių dalinius 
armijoje sumanė Prūsijos elito atstovas, baronas Fridrichas Leopoldas 
Reichsfreiheris von Schroteris. Gavęs iš karaliaus Frydricho Vilhelmo 
II leidimą susitarė su LDK totorių pulkininku Janušu baranovskiu dėl 
totorių tarnybos Prūsijos armijoje. 1795 m. lapkričio 20 d. prūsų kara-
liaus Frydricho Vilhelmo II įsakymu nutarta prijungti lengvąjį totorių 
pulką ir laikyti Prūsijos armijos dalimi.

Pulko vadas pasiliko pagrindinis derybininkas plk. Janušas ba-
ranovskis. Penkiuose pulko eskadronuose turėjo tarnauti 500 draugų 
ir eilinių, galiausiai susibūrė vos 291 žmogus. Tarnavo daugelis vado 
giminaičių – 11 karininkų turėjo baranovskio pavardę. Sąrašuose, tarp 
kitko, minimi Zacharijas baranovskis, Mustafa baranovskis, Davidas 
baranovskis, Aleksandras baranovskis, Juzefas baranovskis. Padali-
niai išsidėstė Raigarde, Suchovolėje, Jonavoje, Štabine ir Augustave. 
Šalia esantis pievingas, durpingas bebros slėnis tapo totorių žirgų ga-
nyklomis.
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Prūsų administracija, ketindama atgaivinti Augustavo miesto ūki-
nę veiklą, įkūrė nemažai sandėlių ir visuotinės reikšmės įmonių: mais-
to, druskos bei tabako. be to, įsteigė muitinę, pastatė mokyklą. Tvar-
ką mieste turėjo palaikyti drausmingi totorių kariai, kadangi vietinė 
saugos tarnyba tinkamai neatliko pareigų (dingdavo prekės). Padėčiai 
mieste stabilizavusis, daugelis totorių su vietinėmis moterimis kūrė 
šeimas ir gyveno įprastą gyvenimą.

„Už baranovskių giminės vardo iškilimą palikuonys dėkingi visų 
pirma rotmistrui Dovydui baranovskiui, kuris XVII a. dėl savo neei-
linių karo nuopelnų ir žygdarbių, vertų H. Senkevičiaus plunksnos, 
pelnė karaliaus Jono Kazimiero ir jo žmonos Marijos Liudvikos pa-
lankumą, užimdamas garbingą vietą totorių aukštuomenėje“, – rašo 
enciklopediniame leidinyje „Lietuvos totoriai istorijoje ir kultūroje“ 
Adas Jakubauskas, Galim Sitdykov, Stanislav Dumin.

Prūsija, užėmusi Užnemunę (Sūduvą), vadovavosi savo gan griež-
tais įstatymais. Rytų Prūsijoje, ypač jos vakarų dalyje (Kalvarijos, 
Augustavo ir Suvalkų regione), gyvenantys užnemuniečiai (dauguma 
neturtingo luomo totoriai) susidūrė su gyvenimiškomis problemomis. 
Norėdami gauti valstybės pagalbą, paimti paskolą investicijoms, priva-
lėjo jau turėti ipoteką. Daugelis ūkininkų, neperpratę naujovių, vengda-
mi rizikos, abejojo, ar čia pasilikti. Dalis totorių šeimų grįžo į anksčiau jų 
kompaktiškai gyventas vietas – Sokulką ar Palenkės šiaurės dalį.

1807 m. įžengus Napoleono armijai totorių gyvenimas radikaliai 
pasikeitė. Pulkas išformuotas. Šalyje kilo suirutė. Nemažai totorių liko 
įkurtoje 1807 m. Varšuvos Kunigaikštystėje, kiti patraukė į Rusijos 
ar Prūsijos teritorijas ir ten bandė tęsti karo tarnybą, o šeimos nariai 
ieškojo darbo miestuose ar net kaimuose.

Totoriai, pasilikę karinėse struktūrose, bajorijos paraginti, visgi 
toliau dalyvavo kovose su okupacine valdžia, tačiau jau lenkų dalinių 
sudėtyje. Štai 1812 m. birželio 24 d. Napoleono armijai persikėlus per 
Nemuną ir atsidūrus Vilniaus krašte, grupė totorių karininkų pradėjo 
formuoti savąjį kavalerijos švadroną. Rotmistras Samuelis Ulanas Vil-
niaus apsupties dienomis pasižymėjo kovose su besitraukiančia Rusi-
jos kariuomene. Prancūzijos imperatorius, pastebėjęs totorių narsumą, 
panoro turėti šį švadroną šalia savęs iki kampanijos pabaigos.

XIX a. totoriai epizodiškai dalyvavo ir sukilimuose. 1831 m. su-
kilimo metu 3-iajame Voluinės švadrone veikė vad. Augustavo krašto 
kavalerijos būrys, vadovaujamas bogdano bieliako. Totorių karių ne-
trūko ir 1863 m. sukilime – totoriaus Aleksandro Achmatovičiaus da-
linys kovėsi ties Pavluvka šalia Seinų ir Veisiejuose, Seinų apskrityje.
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Caro administracija už dalyvavimą sukilimuose totorius aršiai 
baudė, neatsižvelgdama į jų kažkada Rusijai atliktus žygdarbius. Pa-
naikino privilegijas, teisę įsigyti dvarus, draudė kapinių paminkluose 
kaldinti užrašus, skaityti spaudą, religines knygas savo gimtąja kalba. 
Totoriai, kaip ir vietiniai gyventojai, aktyviai priešinosi rusifikacijos 
politikai. Apie tai byloja Vinkšnupių kapinėse ant paminklų iškalti už-
rašai ne rusų kalba.

žlugus Abiejų Tautų Respublikai atėjo sunkūs okupacijų laikai 
ne tik vietos gyventojams, bet ir totorių bendruomenei. Totorių padė-
tį komplikavo faktas, kad kažkada gana kompaktiškai gyvenusi ben-
druomenė atsidūrė trijose – Rusijos, Prūsijos ir Austrijos – valstybėse. 
Rusijos okupuotoje zonoje gyventa ypač Vilniaus, Gardino ir Minsko 
regionuose.

XIX a. antrojoje pusėje, po Rusijos ir Turkijos karo, 1878 m., cari-
nė valdžia atkeldino į Suvalkus musulmonų. Dauguma jų buvo totorių 
kilmės kariškiai, kurie tarnavo miesto nemažo garnizono daliniuose 
(apie 180 žmonių). Todėl religinė bendruomenė 1892 m. netgi pareika-
lavo (ypač dėl čia su šeimomis gyvenusių aukštesnio rango kariškių) 
įsteigti musulmonų kapines. Mat artimiausios buvo gana toli, Vinkš-
nupiuose. Galiausiai 1905 m. žydų kapinių pietryčių dalyje atskirtas 
sklypas musulmonų kapinėms. Jos veikė iki Pirmojo pasaulinio karo. 

Totorių islamo kultūros centras Suchovolėje
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Manyta statyti ir maldos namus, tačiau mažėjant totorių bendruome-
nei to padaryti nepavyko.

Totoriai, be karybos, kaip anksčiau minėta, rinkosi ir kitas profe-
sijas. Inteligentija, išsilavinę žmonės tapdavo advokatais, gydytojais, 
inžinieriais, valstybės tarnautojais, rašytojais, o prastuomenė vertėsi 
daržininkyste, kailininkyste, krovinių vežiojimu dideliais atstumais – į 
Varšuvą, Krokuvą ar net Krymą. XX a. pradžioje, atsiradus geležinke-
liui, šis verslas išnyko. Totorės moterys išsaugojusios kulinarijos pa-
veldą – žinomi tokie gaminiai, kaip antai: koldūnai, čeburekai, kibinai 
(giminingų karaimų) ar garsusis šimtalapis.

Lietuvoje dabar gyvena per 3 tūkstančius totorių, kurie laikosi 
papročių ir islamo religijos, tačiau savo kalbos jau nuo amžių nebe-
vartoja. Vilniuje yra Totorių gatvė, o Vilniaus rajone Totoriškių ir Ke-
turiasdešimties Totorių kaimai. beje, „keturiasdešimt“ reiškia ne tik 
skaičių, totorių kalboje šis žodis nusako gausą, daugybę. Totorių nedi-
delės bendruomenės gyvena dar Raižuose (Alytaus apskritis), Vinkš-
nupiuose (Vilkaviškio apskritis) ir kitur.

Lenkijoje totoriai kompaktiškai gyvena daugiausia Palenkės vai-
vadijoje, bohonikų ir Krušinianų vietovėse, Sokulkos apskrityje. Ne-
didelės bendruomenės esą ir kitur – balstogėje, Varšuvoje, Gdanske, 
Suvalkuose, Augustave. Nuo 2017 m. Suchovolėje veikia Totorių isla-
mo kultūros centras. Pagal pačių totorių paskaičiavimus, Lenkijoje jų 
iš viso gyvena per 4 tūkstančius, nors statistikos duomenys rodo tik 
2011 asmenų. Atrodo, kad dėl ilgalaikės asimiliacijos nenorima viešai 
prisipažinti prie savo tautybės.

Pripažįstama, jog nuo amžių bendravimas ribotoje karinės tar-
nybos aplinkoje labiausiai paskatino ne tik religinės, bet ir kultūrinės 
asimiliacijos procesą. Kasdien daliniuose ryšiai buvo palaikomi ir įsa-
kymai duodami visiems suprantama kalba: pradžioje rusėnų, o nuo  
1696 m. – lenkų. Mat tarnavo įvairių tautų, religijų ir kultūrų kariai. 
Kitas asimiliacijos veiksnys – bajorystė, lenkų kultūros dominavimas, 
trečias – totorių gyvenimas vietinės daugumos apsuptyje (kaip ankla-
vo).

Totoriai, prieš 600 metų pakviesti ginti Lietuvos nuo priešų, ne-
liko nuošalyje ir šiomis dienomis. 1991 metų sausio 13 dieną, ginant 
Vilniaus televizijos bokštą, po sovietų tanku žuvo ir Loreta Asanavi-
čiūtė – Lietuvos totoriaus dukra. Šiandien totorių pulkai jau nežvan-
gina atvirame lauke kardais, o paprastai tarnauja Lietuvos daliniuose. 
Visgi toji nedidelė bendruomenė demokratiškoje Europoje vėl pamažu 
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atgimsta ir pagrįstai didžiuojasi ne tik savo žmonėmis, bet taip pat ilga 
ir garbinga istorija.
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KAZys MIsIUs

VALSTYbINIO SEIVų DVARO KAIMAI  
1665 M. INVENTORIUJE 

Lietuvos valstybės istorijos archyve (LVIA), Senųjų aktų vals-
tybinių valdų inventorių knygoje, be kitų, saugomi ir 1665 m. bei  
1676 m. Seivų valstybinio dvaro inventoriai1. Lietuvos didžiojo ku-
nigaikščio dvarai dar buvo vadinami ir seniūnijomis. Nors invento-
riai surašyti valstiečių prievolių tikslais, tai jie yra ir dėmesio verti 
istorijos šaltiniai. Todėl pateikiama 1665 m. inventoriaus informaci-
ja apie tam dvarui priklausiusius kaimus. Išskyrus dvaro aprašymą,  
1676 m. inventorius beveik niekuo nesiskiria nuo ankstesnio 1665 m. 
Seivų valstybinės valdos inventoriaus.

Tarp Nemuno ir prūsų genčių gyvenę sūduviai ir jotvingiai Kry-
žiuočių ordino ir kitų piktų priešų buvo beveik išnaikinti, o dalis turė-
jo kraštą apleisti. Apie 1280 m. Užnemunė tapo beveik negyvenama. 
1422 m. rugsėjo 27 d. Lenkijos ir LDK su Kryžiuočių ordinu sudary-
ta Melno taikos sutartimi Sūduva atiteko Lietuvai. Atgautą kraštą iš 
pradžių prižiūrėjo Merkinės, Nemunaičio, Alytaus, Punios, birštono, 
Darsūniškio, Rumšiškių, Kauno, Vilkijos, Veliuonos, Skirsnemunės ir 
Jurbarko LDK valdovo dvarų laikytojai. Miškais apaugusi teritorija 
nuo Nemuno iki Kryžiuočių ordino nukariautos Prūsijos padalinta 
ruožais. Taip atsirado Merkinės, Nemunaičio, Alytaus ir kitos minėtų 
dvarų administruojamos girios. Po Melno taikos sutarties Užnemunė 
iš lėto pradėta apgyvendinti.

Valstybinis Seivų dvaras buvo įkurtas Merkinės girioje. 1559 m. 
LDK girių revizijoje minima upė Seiva ir ežeras tuo pačiu pavadinimu. 

1 1665 m. Seivų dvaro inventorius, LVIA, SA–3765, d. 2, p. 353–357; 1676 m. Seivų dvaro 
inventorius, p. 493–496.
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Riba tarp Merkinės ir Nemunaičio girių ėjo Kirsnos upe. Čia minimas 
taip pat Punsko ežeras, o prie jo medžioklei skirta vieta (rus. оступ) – 
Punskas, kuriame anais laikais gyveno 8 tarnybos. 1559 m. girių apra-
šyme minimos kelios pievos, kuriose buvo šienaujama Seivų dvarui2. 
1588 m. lapkričio 12 d. valdovo privilegija Seivų ir žiežmarių dvarai 
duoti valdyti Kristupui Radvilai3. Lietuvos Metrikoje 1597 m. spalio  
27 d. data įrašyta parapijos fundacija Naujojo Punsko kaime4. 

Minimame inventoriuje didžioji kaimų žemių dalis buvo nenau-
dojama. Tikėtina, kad taip atsitiko dėl kraštą nusiaubusio karo su šve-
dais. žinoma, kad 1655 m. Švedijos kariuomenė nuo biržų atžygia-
vo į Veliuoną, persikėlė per Nemuną, ir pro Virbalį, Vižainį traukė 
Augustavo link. Taigi, galėjo nuniokoti ir Seivų dvaro kaimus. be to, 
1655–1658 m. ir vėliau Lietuvoje siautėjo badas ir maras. Nurodoma, 
kad per tą „tvaną“ Trakų apskritis neteko 42 proc. gyventojų5. Kadan-
gi nepavyko aptikti Seivų dvaro inventoriaus iki 1654 m., konkretūs to 
dvaro kaimų nuostoliai nenustatyti. 

2 Ревизия пущ и переходов звериных в бывшем Великом Княжестве Литовском  
с присовокуплением грамот и привилегий на входы и пущи и на земли. Составленная 
старостою Мстибоговским Григорием Богдановичем Воловичем в 1559 г. Вильна, 
1867, p. 47–49.

3 Lietuvos Metrika (LM), kn. 73, p. 333–334 (mikrofilmas LVIA).
4 Ten pat, kn. 80, p. 416–417 (mikrofilmas LVIA).
5 Morzy, J. 1965. Kryzys demograficzny na Litwie i Białorusi w II połowie XVII wieku, 

Poznanė, 22 ir 23 lentelės.
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Inventoriuje vardai ir pavardės pateikti taip, kaip užrašyti doku-
mente. XVII a. buvo įprasta tas pačias pavardes užrašyti skirtingai. 
Ištaisyti pastebėti apsirikimai sumuojant valakų skaičių. Inventoriuje 
minimi ploto vienetai: valakas – 21,38 ha, margas – 0,71 ha. Lietuviška 
kapa turėjo 60 grašių. 

1665 m. Seivų seniūnijos inventorius 

Vygreliai (Sioło Wygrany) 13 valakų

Mozeyko Czerinis  apgyventi valakai ⅙ priimti valakai 
Ferenc Hayduk Dworny  apgyventi valakai  priimti valakai 
Bałtruk Perswiatis  apgyventi valakai ⅓ priimti valakai 
Piotr Mosanis Suboc  apgyventi valakai ¼ ⅙ priimti valakai
Mikołay Januszkanis  apgyventi valakai ¼ priimti valakai ¼
Januk Piwowar  apgyventi valakai ¼ priimti valakai 
Motelis Nienczonis  apgyventi valakai ¼ priimti valakai 
Grygo Borys   apgyventi valakai ⅛ priimti valakai ⅛ 
Staniuk Połubeczkis apgyventi valakai ⅛ priimti valakai ⅛ 
Misan Ƶyd  apgyventi valakai  priimti valakai 
Pawluk Kliczkunas  apgyventi valakai ⅓ priimti valakai 
Piotr Połubeczkis  apgyventi valakai ⅓ priimti valakai 
Bałtrus Moznis  apgyventi valakai ⅙ priimti valakai 

Tame kaime apgyventų valakų 2¾. Už valaką moka 8 lietuviškas 
kapas. Priimtų už pinigus ½ valako. Už tokį valaką moka 6 lietuviškas 
kapas. Kaime tuščių 9⅓ ir ⅜ valako. 

To kaimo prievolės. Turi apdirbti ir tvarkyti dvaro daržą. Todėl 
lieka laisvi nuo palivarko laukų apdirbimo ir nuo pastočių. Kaimas 
privalėjo turėti savo prižiūrėtoją. 

Šlynakiemis (Sioło Slinokiemis) 38 valakai

Paweł Bolitanis  apgyventi valakai ¼ priimti valakai 
Jan Scieklica  apgyventi valakai ⅙ priimti valakai ⅙ 
Stanisław Urbanowicz apgyventi valakai ⅙ priimti valakai ⅙ 
Jozew Mieteliszko wolna apgyventi valakai  priimti valakai ½ 
Mateusz Pockelun  apgyventi valakai ¼ priimti valakai ¼ 
Gryg Mozejkanis  apgyventi valakai ⅓ priimti valakai 
Jan Bolitanis  apgyventi valakai ¼ priimti valakai ¼ 
Tenze Bolitanis  apgyventi valakai  priimti valakai ¼ 
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Marcin Krawiec  apgyventi valakai ⅓ priimti valakai ⅓ 
Jerzy Petkiewicz  apgyventi valakai ⅙ priimti valakai ⅙ 
Januk Buciun  apgyventi valakai ¼ priimti valakai ¼ 
Sawuk Buciun  apgyventi valakai ¼ priimti valakai ¼ 
Andrzey Mozejkanis apgyventi valakai ⅓ priimti valakai ⅓ 
Krzysztoph Woytulanis apgyventi valakai ¼ priimti valakai 
Baltruk Solockonis ogrodnik apgyventi valakai  priimti valakai 

Tame kaime 3 apgyventi valakai. Už valaką moka 9 lietuviškas 
kapas. Priimtų už pinigus 2¾ valako. Tuščių – 32¼ valako. 

Dvaro girioje prie Kirsnos upės yra pieva, Jurgio Lanka. bau-
džiauninkai kasmet privalo tą pievą dvarui nušienauti skubių darbų 
tvarka (gvoltu). O jeigu kas nešienavo, tai turi duoti dvarui nuo valako 
po vežimą šieno. 

Kitos šio kaimo prievolės tokios pat, kaip ir Vaitakiemio. 

Senasis Punskas (Sioło Stary Punsk) 16 valakų 

Sciepan Biciun  apgyventi valakai ¼ ⅛ priimti valakai ¼ 
Marcin Workomscis apgyventi valakai ¼ priimti valakai ½ 
Marcin Poniutonis  apgyventi valakai ¼ ⅛  priimti valakai ⅓ 
Piotr Poniutanis  apgyventi valakai ¼ ⅛  priimti valakai 

Tame kaime apgyventų valakų 1⅜. Už valaką moka po 8 lietu-
viškas kapas. Priimtų už pinigus ¾ ir ⅓ valako. Už valaką moka po 6 
lietuviškas kapas. Tuščių 12⅔ ir ⅝ valako. 

Už margus tas kaimas moka iš viso 6 lietuviškas kapas. Dabar dy-
kra. Ten pat yra nematuotas užusienis, už kurį mokėdavo 9 lietuviškas 
kapas. Dabar dykra. 

Kitos šio kaimo prievolės tokios pat, kaip ir Vaitakiemio. 

Dambrava (Sioło Dąbrowniki) 20 valakų 

Jakub Mankun  apgyventi valakai ⅓ priimti valakai 
Pawluk Bedugnis  apgyventi valakai ⅓ priimti valakai ⅓ 
Bałtrus Kiedemonis  apgyventi valakai ⅛ priimti valakai ¼ 
Marcin Kiedenis  apgyventi valakai ⅛ priimti valakai ¼ 
Adam Kiedenis  apgyventi valakai ⅛ priimti valakai ¼ 
Bałtro Kulis  apgyventi valakai ⅛ priimti valakai ⅙ 
Szymon Ławnik na ogrodzie apgyventi valakai  priimti valakai 
Andruk Monelanis  apgyventi valakai ⅙ priimti valakai ¼ 
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Tame kaime apgyventų valakų 1⅓. Moka 8 lietuviškas kapas už 
valaką. Priimtų už pinigus 1½ valako. Moka 6 lietuviškas kapas. Tuš-
čių 17⅙ valako. 

Šio kaimo prievolės tokios pat, kaip ir Vaitakiemio. 

Valinčiai arba Naujieji Kampuočiai (Sioło Wołynce abo Nowy Kompuc) 15 valakų 

Woytak Wołyncysz  apgyventi valakai ⅙ priimti valakai 
Matuk Wołynczanis  apgyventi valakai ⅙ priimti valakai 
Szymon Wołynczas  apgyventi valakai ⅙ priimti valakai ¼ ⅛
Ławren Griszkonis Ławnik apgyventi valakai ⅙ priimti valakai ⅙ 
Stanisław Puniskis  apgyventi valakai ½ priimti valakai 
Pan Godaczewski  apgyventi valakai ⅓ priimti valakai 

Tame kaime apgyventų 1½ valako. Moka 9 lietuviškas kapas už 
valaką. Priimtų už pinigus ⅙ ir ⅜ valako. Tuščių 13⅔ ir ⅛ valako. Prie-
volės tokios pat, kaip ir Vaitakiemio. 

Svilainiai (Sioło Swilayny) 9 valakai

Paweł Burak   apgyventi valakai ¼ priimti valakai ¼ 
Szymon Burakowski apgyventi valakai ⅛ priimti valakai 

Tame kaime ⅜ apgyvento valako. Moka 8 lietuviškas kapas už 
valaką. Priimtų už pinigus ¼ valako. Moka už valaką 6 kapas. Tuščių 
8⅜ valako. 

Prie to kaimo yra 2 valakų užusienis, kurį laiko ponas Chocickis 
(Chocicki). Už valaką moka 3 kapas, iš viso 6 kapas. 

Stulgiai arba Agurkiai (Sioło Stulgie alias Ogurki) 8 valakai 

Jan Ogurkis   apgyventi valakai ⅓ priimti valakai ⅓ 
Woyciech Ogurkis  apgyventi valakai ½ priimti valakai ½ 
Piotr Ogurkis  apgyventi valakai ½ priimti valakai ½ 
Pawluk Mikelonis  apgyventi valakai ⅙ priimti valakai ⅓
Marcin Zaun Ławnik apgyventi valakai ⅛ priimti valakai 
Domaszowa wdowa apgyventi valakai ⅛ priimti valakai 

Tame kaime apgyventų valakų 1⅓ ir ⅛. Už valaką moka 9 lietu-
viškas kapas. Priimtų už pinigus 1⅔ valako. Kaimas moka už valaką 
po 6 lietuviškas kapas. Tuščių valakų apie 4½. To kaimo prievolės to-
kios pat, kaip ir vaitakiemio. 
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Senieji Kampuočiai (Sioło Stary Kompuc) 20 valakų 

Mikołay Zownn  apgyventi valakai ⅛ priimti valakai ⅛ 
Jerzy Ostrowski  apgyventi valakai ¼ priimti valakai ¾ 
Szymon Taurus  apgyventi valakai ¼ priimti valakai ¼ 
Woyciech Gika  apgyventi valakai ½ priimti valakai ¼ 

Tame kaime apgyventų valakų 1⅛. Už valaką moka 9 lietuviškas 
kapas. Priimtų už pinigus valakų 1⅜. Už tokį valaką moka 6 kapas. 
Tuščių valakų – 17½. 

Tame kaime Jurgis Astrauskas (Jerzy Ostrowski) su broliu nuo 
darbų laisvi, bet lieka baudžiavoje. 

Peleliai (Sioło Pelele) 17 valakų 

Szymon Talandzis woyt apgyventi valakai ½ priimti valakai ⅓ ⅛ 
Jan Peciulanis  apgyventi valakai ¼ priimti valakai ½ ⅓ ⅛ 
Jan Bartoskanis  apgyventi valakai ½ priimti valakai ½ 
Marcin Januskanis  apgyventi valakai ¾ ⅛  priimti valakai ½ 
Adam Peciulanis  apgyventi valakai ¼ priimti valakai ½ ⅓ ⅛

Kaime apgyventų 2⅜ valako. Priimtų už pinigus 3⅜ valako. Tuš-
čios žemės 8¼ valako. [Kiek mokėti už valaką, nenurodyta.] 

Iš to kaimo dvarui atmatuoti 3 valakai dirbamos žemės. Kaime 
stovi dvaro gyvenamasis namas su svirnu, klojimu ir tvoromis. 

Taurusiškė (Sioło Taurusy) 20 valakų 

Visas kaimas tuščias, be gyventojų.

Vidugiriai (Sioło Widugiery) 30 valakų

Marcin Petrucianis  apgyventi valakai ¼ priimti valakai ¼ 
Adam Jakucianis  apgyventi valakai ¼ priimti valakai ¼ 
Jan Staskielo  apgyventi valakai ⅓ priimti valakai ⅙ 
Januk Eiwel ogrodnik apgyventi valakai  priimti valakai 
Sczepan Kapłanis  apgyventi valakai ⅓ priimti valakai 
Sciepan Krawiec  apgyventi valakai ⅛ priimti valakai ⅛ 
Andruk Janulianis  apgyventi valakai ⅓ priimti valakai ¼ 
Adam Janulanis  apgyventi valakai ⅓ priimti valakai ⅓ 
Krzyscio Myksci ogrodnik apgyventi valakai  priimti valakai 

KAZys MIsIUs
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Tame kaime yra 1⅓ ir ⅝ apgyvento valako. Už valaką moka 9 
lietuviškas kapas. Priimtų už pinigus valakų 1⅜. Moka 6 lietuviškas 
kapas už valaką. Tuščios žemės 26⅔ valako. 

Šiam kaimui priklausančius 3 valakus laikė ponas Konstantinas 
Roras (Konstanty Ror). Peleliuose iš dviejų dirvonuojančių užusie-
nių ir to kaimo margų dar paskirta žemė ponui Mohlokui (Mohłoka). 
Anksčiau už tuos 16 margų kaimas mokėjo 2 lietuviškas kapas ir 40 
grašių, o dabar dykra. 

Už trečią 7 margų užusienį anksčiau Jonas Stankeliūnas (Jan 
Stankielun) mokėdavo 1 lietuvišką kapą ir 6 grašius, o dabar dykra. 

Iš ketvirtojo Staciovšiškių (Staciowszyszek) užusienio ponas 
Vencevičius (Więcewicz) iš bajorų mokėjo po 18 lietuviškų kapų. Da-
bar moka po 12 kapų, nes ne viską apdirbo. Nuo darbų ir kitų prievolių 
dvarui laisvas. 

To kaimo prievolės tokios pat, kaip ir Vaitakiemio. 

Vilkapėdžiai (Sioło Wiłkopedzie) 16 valakų 

Adam Koniewiskis   apgyventi valakai ⅙ priimti valakai ⅙ 
Piotr Woznialis  apgyventi valakai ¼ priimti valakai ¼ 
Wałenty Zekanis  apgyventi valakai ¼ priimti valakai ¼ 
Bałtruk Konowiskis apgyventi valakai ⅙ priimti valakai ⅙ 
Pocios Lesianis  apgyventi valakai ⅛ priimti valakai ⅛ 
Jan Lesianis  apgyventi valakai ⅛ priimti valakai ⅛ 
Piotr Lesianis  apgyventi valakai ⅙ priimti valakai ⅙
Andrzey Lesianis  apgyventi valakai ⅓ priimti valakai 
Jasiuk Marcinkanis Ławnik apgyventi valakai ⅙ priimti valakai ⅙ 

Tame kaime apgyventų valakų 1¾. Už valaką moka 8 lietuviškas 
kapas. Priimtų už pinigus valakų ⅔ ir ¾. Moka 6 lietuviškas kapas už 
valaką Tuščių valakų 12⅚. 

To kaimo prievolės tokios pačios, kaip ir Vaitakiemio. 

Žvikeliai (Sioło Ƶwikiele) 26 valakai

Januk Konowiskis  apgyventi valakai ¼ priimti valakai ¼ 
Jakub Konowiskis  apgyventi valakai ⅛ priimti valakai ⅛ 
Marcin Olexun  apgyventi valakai ¼ priimti valakai ¼ 
Andruk Olexun  apgyventi valakai ⅛ priimti valakai ⅛ 
Sczepuk Raglis  apgyventi valakai ⅙ priimti valakai ⅙ 
Andruk Płodzistwa  apgyventi valakai ¼ priimti valakai ⅙ 
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Tame kaime apgyventų valakų 1⅙. Už valaką moka 8 lietuviškas 
kapas. Priimtų už pinigus ¾ ir ⅓ valako. Moka 5 lietuviškas kapas už 
valaką. Tuščių valakų 23¾. 

To kaimo prievolės tokios pat, kaip ir Vaitakiemio. 

Didžiuliai (Sioło Dzidziule) 11 valakų 

Piotr Jurkun  apgyventi valakai ¼ priimti valakai ¼ 
Piotr Szutulis  apgyventi valakai ¼ priimti valakai ¼ 
Kazimierz Ławnik  apgyventi valakai ⅙ priimti valakai 
Adam Polanis  apgyventi valakai ¼ priimti valakai 

Tame kaime ¾ ir ⅙ apgyvento valako. Už valaką moka 9 lietuviš-
kas kapas. Priimtų už pinigus ½ valako. Moka 6 lietuviškas kapas už 
valaką. Tuščių valakų apie 9½. 

To kaimo prievolės tokios pat, kaip ir Vaitakiemio. 

Navinykai (Sioło Nowiniki) 18 valakų 

Piotr Kosianis  apgyventi valakai ¼ priimti valakai ¼ 
Szymon Kosianis  apgyventi valakai ¼ priimti valakai ¼ 
Tomasz Kosianis  apgyventi valakai ¼ priimti valakai ¼ 
Jorek Kosianis  apgyventi valakai ⅙ priimti valakai ⅙ 

Tame kaime apgyventų valakų ¾ ir ⅙. Už valaką moka 9 lietuviš-
kas kapas. Priimtų už pinigus ¾ ir ⅙ valako. Moka 6 lietuviškas kapas 
už valaką. Tuščių valakų 16⅙. 

To kaimo prievolės tokios pat, kaip ir Vaitakiemio. 

Raistakiemis (Sioło Reystokiemie) 14 valakų

Sczepuk Ƶydelun  apgyventi valakai ⅛ priimti valakai 
Kaspar Ƶydelun  apgyventi valakai ⅛ priimti valakai ⅛ 
Walenti Bolitanis  apgyventi valakai ¼ priimti valakai ½ 
Kazimierz Gręda  apgyventi valakai ¼ priimti valakai ¼ 
Marcin Jesielun  apgyventi valakai ¼ priimti valakai ½ 

Tame kaime 1 apgyventas valakas. Už valaką moka 9 lietuviškas 
kapas. Priimtų už pinigus 1⅜ valako. Moka 6 lietuviškas kapas už va-
laką. Tuščių valakų 11⅝. 

KAZys MIsIUs
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Prie to kaimo yra užusienis, kuriame vienas valakas. Kadaise tą 
užusienį laikė malūnininkas, mokėjo už jį 4 lietuviškas kapas. Dabar 
lieka dykra. 

Vaitakiemis (Sioło Woytokiemie) 30 valakų

Błaziuk Dudiorantis woyt apgyventi valakai ¼ priimti valakai ¼ 
Szymon Milun  apgyventi valakai ⅓ priimti valakai ⅓ 
Waluk Romanis ogrodnik apgyventi valakai  priimti valakai 
Walenti Trojkanis  apgyventi valakai ¼ priimti valakai ¼ 
Kazimierz Trojkanis apgyventi valakai ¼ priimti valakai ¼ 
Kazimierz Jankowski stolarz apgyventi valakai ¼ priimti valakai 
Stasiuk Statanis  apgyventi valakai ¼ priimti valakai ¼ 
Tomasz Kieniklis  apgyventi valakai ¼ priimti valakai ¼ 
Adam Statanis  apgyventi valakai ¼ priimti valakai ½ 
Sczepuk Statanis  apgyventi valakai ¼ priimti valakai ¼ 
Szymon Kowal  apgyventi valakai ¼ priimti valakai ¼ 
Jakub Bałtrolunis  apgyventi valakai ¼ priimti valakai ¼ 
Paweł Bałtrolunis  apgyventi valakai ¼ priimti valakai ¼ 
Szymon Marcinkanis apgyventi valakai ¼ priimti valakai ⅛ 

Tame kaime 3⅓ apgyvento valako. Už valaką moka 9 lietuviškas 
kapas. Priimtų už pinigus 2⅞ ir ⅓ valako. Moka 6 lietuviškas kapas už 
valaką. Tuščių valakų apie 23½. 

Anksčiau aprašyti kaimai bei Vaitakiemis nuo senų laikų privalo 
apdirbti dvaro palivarko žemes, kurių plotas neturi būti didesnis negu 
3 valakai. 

Kiekvieną savaitę 7 asmenys turi eiti sargybas. Taip pat vaito 
nustatytu laiku reikia duoti pastotis. Iš neatlikusių pastočių prievolės 
vaitas turi išreikalauti nuo apgyvento valako po 12 lietuviškų grašių. 

Tas kaimas už naudojamus 98 margus mokėdavo 10 lietuviškų 
kapų. Dabar tų margų neapdirba, jie dirvonuoja. 

Tame valsčiuje šiais metais yra apgyventų valakų apie 26⅛, o pri-
imtų už pinigus valakų apie 22⅛. 

Paliūnai (Sioło Polunce) 30 valakų ir Pristavonys (Sioło Przystawiany) 20 valakų

Tuos kaimus teise iki gyvos galvos laiko ponas Merzvinskis 
(Mierzwinski) ir jau turi ypatingą inventorių, pagal kurį iki šiol dvarui 
prievoles vykdo. 
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KAZys MIsIUs (g. 1942 m. gruodžio 5 d. Paymėžio k., Kvėdarnos vlsč., Šila-
lės r.) – inžinierius, kraštotyrininkas, istorikas, kul tū ro lo gas, archyvų žinovas, 
enciklopedininkas, mokslo darbuotojas, visuomenininkas.
1967 m. baigęs Kauno politechnikos instituto (KPI) Elektrotechnikos fakultetą, 
K. Misius įgijo skaičiavimo mašinų ir prietaisų specialybę. Jis dirbo inžinieriumi 
Vilniaus skaičiavimo mašinų ir Vilniaus elektros matavimo prietaisų (elektros 
skaitiklių) gamyklose, taip pat iki 1992 m. – Prekybos ministerijos Skaičiavimo 
centre. Nuo 1992 m. dirbo vyresniuoju specialistu Kultūros instituto Palikimo 
studijų centre ir Kultūros paveldo centre. 2006 m. išėjęs į pensiją iki 2014 m. 
darbavosi Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros institute. 1967 m. įsijungė į 
Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos veiklą, buvo Vilniaus miesto kraš-
totyros klubo „Ramuva“ narys.
Dar so viet me čiu ap va žia vęs dau ge lį ša lies mies te lių, baž nyt kai mių, rin kęs me-
džia gą ir foto gra fa vęs kul tū ros ir sak ra li nius ob jek tus, pla ti nęs draus tą li te ra-
tū rą, už ra ši nė jęs kai mo žmo nių at si mi ni mus, dėl kraš to ty ros veik los ne kar tą 
nu ken tė jęs, sek tas, tar dy tas, nepriklau so my bės me tais da ly vau ja lo ka li nė se 
eks pe di ci jo se vi so je Lie tu vo je. Su rink tus isto rinius, et no gra fi nius duo me nis 
nau do ja ra šy da mas straips nius kny goms, monografijoms apie vals čius, ren gia 
me džia gą en cik lo pe di joms, ži ny nams, yra dau ge lio lei di nių su da ry tojas, ben-
dra au to ris. Nuo 1972 m. dir ba vals ty bi niuo se ir baž ny čių archyvuo se – ty ri nė ja 
lietu viš ko sios spau dos drau di mą, kul tū ri nį ir eko no mi nį gy ve ni mą, mies te lių ir 
kai mų is to ri ją. Jo su ras tomis ir pa skelb tomis mies te lių pa mi nė ji mų, baž ny čių 
pa sta ty mo da to mis ir ki tais re tais duo me ni mis nau do ja si vie ti nės ben druo me-
nės. bendradarbiauja tęstiniuose leidiniuose.

Kazys Misius
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GRASILDA bLAžIENė

MAžIAU žINOMI PRŪSIŠKI GYVENAMųJų 
VIETų VARDAI PIETINėJE RYTų PRŪSIJOJE

Rašant apie prūsišką vardyną, būtina turėti galvoje ir kitų baltų 
kalbų vardyną, tautosaką, mitologiją, istoriją, archeologiją, kultūrą, 
etnologiją, nes be visų tų mokslų sintezės tyrimai jau nebeįmanomi. 
Prūsų vardyno tyrimai pradėti XIX amžiuje, XX amžiuje jau tapo ne-
atskiriama baltų filologijos dalis. Didžiausi nuopelnai priklauso Jurgiui 
Geruliui (1912, 1922), Ernst Lewy (1904) ir Reinholdui Trautmannui 
(1925). 1985 m. garsiojo baltisto, indoeuropeisto ir onomasto inicia-
tyva pasirodė pirmasis naujos serijos ,,Hydronymia Europaea“, lei-
džiamos Mainco mokslų ir literatūros akademijos, tomas (Górnowicz 
1985)1. Iš viso buvo išleisti 20 tomų, skirtų vandenvardžių tyrimams, 
trys specialieji tomai, skirti gyvenamųjų vietų aptarimui (žr. Przybytek 
1993; blažienė 2000, 2005) ir paskutinis tomas buvo specialiųjų tomų 
indeksas (Eggers 2006). Kolegos lenkai medžiagą rinko iš rašytinių 
šaltinių. Straipsnio autorė, labai seniai nusprendusi, kad patikimiau-
sia medžiaga yra gausiuose Vokiečių ordino rankraštiniuose pamin-
kluose, ištikimai dirbo ir tebedirba būtent su autentiškiausia medžiaga 
– rankraštiniais dokumentais. įdėmiai susipažinus su lenkų vardyno 
tyrėjos 1993 metų darbu, paaiškėjo, kad ne visa medžiaga, apimanti 
jos tiriamą sritį, t. y. pietinę Rytų Prūsijos dalį, atsispindi toje dalyje, 
taip pat kapitaliniame Lenkijos onomastų veikale ,,Nazwy miejscowe 
Polski“, pradėtame leisti 1996 metais, redaguojant lenkų onomastikos 

1 Górnowicz, H. 1980. Toponimia Powiśla Gdańskiego. Gdańsk: Zakład Narodowy im. Os-
solińskich. Dar žr. Schmid, P. W., Rymut, K., Udolph, J. 1986. Hydronymia Europaea. 
Einführung, Ziele, Grundlagen, Methoden (Zeszyt wstępny, Cel, Metoda, Zasada redak-
cyjna). Stuttgart: Franz Steiner, Wiesbaden GMbH.
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milžinui Kazimierzui Rymutui2. Todėl 2005 metų autorės monogra-
fijoje buvo nutarta papildyti R. Przybytek tirtą sritį naujai surastais 
ar interpretuotinais gyvenamųjų vietų vardais. Tiems tyrėjams, kurie 
renka medžiagą iš rankraštinių šaltinių, seniai aišku, kad vardyninin-
kas privalo būti susipažinęs su bent tų dokumentų, iš kurių renkama 
empiriniai duomenys, specifika ir gebėti atskirti žemėvardžius nuo 
gyvenamųjų vietų vardų. Dirbant su rankraštiniais šaltiniais, pasitai-
kydavo ir labai vertingų duomenų apie prūsų įvardijimą, kitų tautybių 
žmonių apsigyvenimą prūsų žemėse (žr. blažienė 2018: 109–124).

be jokios abejonės, prūsiškų vietovardžių sąrašą galima papildyti 
ir pr. gyvenamosios vietos vardu †Cabelauken3, Olštyno vaivadijoje, 
barštyno parapijoje. Jo užrašymo variantai atrodo taip:

1396 19 huben gelegen in deme velde zu Kobelanken (liet. 19 ūbų 
[žemės] buvusios lauke prie Kobelanken) (ObA Nr. 537)

1411/19 Cabelauken (Gerullis 1922: 52). (Gerulis vietovardžius 
rinko 1411/19 metų folianto 5 b, labai vertingo prūsų vardyno tyri-
mams. Rankraštis yra pradingęs. Tai galėjo atsitikti veikiausiai Antro-
jo pasaulinio karo metais.)

Apie 1420 das gut czu Cobelauken (liet. dvaras prie Cobelauken) 
(OF 86 11r)

1423 Cobelauken (OF 162 108)
1437/38 Kobelauken item hat 1 col[misch] dinst (liet. Kobelau-

ken taip pat turi 1 kulminę tarnybą (OF 131 152). Taip ir norisi primin-
ti, kad Ordino foliantas 131 buvo Didžioji Vokiečių riterių ordino činšo 
knyga ir joje, kaip ir Ordino foliante 162, buvo surašyti tik gyvenamų-
jų vietų vardai. Vardyno tyrėjas, net ir pats nerenkantis empirinės me-
džiagos iš rankraštinių šaltinių, turėtų žinoti kiekvieno Ordino folianto 
sandarą ir struktūrą, ir kokie tikriniai vardai buvo pažymėti šaltinių 
ankstyvesnių tyrėjų užrašymuose ir įvairiose nuorodose. Taigi, apie 
objekto priklausomybę gyvenamųjų ar negyvenamųjų vietų vardams 
galima spręsti tik susipažinus su jo užrašymo istorijos dokumentuose 
aplinka (blažienė 2005: 235). Čia pateiktas prūsiškas gyvenamosios 
vietos pavadinimas yra dūrinys *4Kabe-lauk-, kurio pirmasis sandas 

2 Nazwy miejscowe Polski, t. I A–b (pod redakcją Kazimierza Rymuta), 1996, Kraków: Ins-
tytut Języka Polskiego (Polska Akademia Nauk) (tekste – NMP I).

3 † ženklu žymimi prūsiški gyvenamųjų vietų vardai, kurie buvo užrašyti istorijos šaltiniuose, 
bet neišliko apvokietinta ar sulenkinta forma iki to laiko, kai prūsiškų oikonimų (taip vadi-
nami ir gyvenamųjų vietų vardai) dėl siautėjusių istorijos audrų nebeišliko.

4 * – šis ženklas reiškia atstatytą prūsišką vardą.
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sietinas su pr. asmenvardžiu Kabe, o antrasis su pr. laucks ‘laukas’ 
(blažienė 2005: 243–244).

Labai įdomus atvejis, kuris vardyno tyrėjų buvo vertinamas ne-
tiksliai, nes onomastai neatsižvelgė į istorikų darbus, stebimas Moron-
go apskrityje. Ten esama gyvenamosios vietos vardo, įvardinto dviem 
vardais. Tai nebuvo retas reiškinys Rytų Prūsijoje. Vardyno tyrėjams 
ir istorikams dar reikia iš esmės tirti šį reiškinį. Viena iš prielaidų – 
keitėsi gyvenamosios vietos savininkai.

Apie 1400 metus Smausgheyeyn villa (liet. kaimas), Cley-
ne Smausgeyn, Smanseynen, Bandio von Smausigeyn, Smausgein, 
Smausgeyn, Smausgheyn, Smausgeyn, Smausgein, Smausgeyn (OF 
161 129a, 130a, 156a, 160b, 163a, 164a, 166b, 169a, 170a, 173a, 175b, 
178b, 179b). Gyvenamosios vietos vardas užrašytas iš šaltinio ,,Das 
Pfennigsschuldbuch der Komturei Christburg“ (OF 160) (liet. Krist-
burgo komturijos skolų knyga) ir straipsnyje pateikti visi gyvenvietės 
užrašymo variantai. Jau Heide Wunder (1969: 265; 1968: 260), pa-
vyzdingai išleidusi šį šaltinį, užsimena apie vėlesnį vardą Bündken, 
nurodydama ir Smausgheyeyn, Smausien ir Bandken:

1437/38 Cleyne Smausien hat 49 hoken (liet. Cleyne Smausien  
(t. y. Mažieji Smausien) turi 49 arklus5 (OF 131 136)

1474 das Dorf Cleyn Smaußeyn genant Bantiken (OF 92 14r)
1543 Bundicken (HAPr V 78)
1934 Bündken, Klein Smausgein oder Bandcke (Semrau SN 92, 

93)
1785 Bündken (Goldbeck VT 23)
Apie 1790 Bindken Schroetter XVI
1946 Buendken – Bądki (Leyding 45)
1951 Bądki – Bündtken (Rospond 6) 
Gyvenamoji vieta turėjo ne vieną vardą. Pirmasis buvo veikiau-

siai pr. *Smaus-ij-ein-, kurio kilmė nėra aiški. O antrasis vardas jau 
pasirodo 1474 metų rankraštiniuose šaltiniuose. įtarčiau, kad vardas 
nėra tiksliai užrašytas. Tai, be jokios abejonės, yra gyvenamosios vie-
tos vardas iš pr. asmenvardžio, plg. Bundike (plg. Trautmann 1925: 
21), kuris sutinkamas vieną kartą ir kitoje Rytų Prūsijos vietoje užra-
šytas kaip Bundiko (OF 161 162a). Apvokietintas pr. avd. Bündtken 
lenkiškai pavadintas Bądki (žr. NMP I 105). Garsiojo lenkų onomastų 
veikalo NMP autoriai turėtų atsižvelgti į pateiktas pastabas. Lenkų ko-
legos mielai išklauso mūsų samprotavimų, paremtų įtikinančiais fak-

5 vok. haken, hoken – žemės ploto matavimo vienetas arklas.
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tais ir argumentuota empirine medžiaga. Manytina, kad į pastabas bus 
atsižvelgta, leidžiant elektroninę itin vertingo žodyno versiją. Dar žr. 
blažienės informaciją (2005: 239), kur autorės netiksliai buvo įvertinti 
Heide Wunder pateikti OF 161 duomenys ir, deja, straipsnio autorės 
pakartoti, galvojant, kad kalbama apie du skirtingus vietovardžius. 
Manytina, kad šiame straipsnyje autorė turi puikią progą ištaisyti savo 
pačios netikslumus (žr. blažienė 2005: 327).

Prūsų vardynas tyrinėjamas daugelį metų. Straipsnio autorė pra-
dėjo šį darbą prieš beveik 45 metus. Per tuos metus pavyko įrody-
ti, kad prūsų vardyno tyrimai yra savarankiško tyrimo objektas, kad 
fundamentiniai Jurgio Gerulio ir Reinholdo Trautmanno darbai buvo 
solidi pradžia, kuria rėmėsi latvis Janis Endzelynas (1943 m.)6, rusas 
Vladimiras Nikolajevičius Toporovas (nuo 1975 m.)7, lietuvis Vytau-
tas Mažiulis (nuo 1988 m.)8, vokiečių onomastikos mokykla ir labai 
įdomios Volfgango P. Šmido (Wolfgang P. Schmid)9 idėjos. Prieš tai 
dar buvo Šmido mokytojo Hanso Krahės (Hans Krahe)10 darbai, po to 
darbus tęsė jau Šmido mokinys Jurgenas Udolfas (Jürgen Udolph)11 ir 
daugelis kitų. Vėliau jau galima kalbėti apie lenkų onomastikos mo-
kyklą12.

Lietuvoje nuosekliai prūsišką vardyną tiria straipsnio autorė, jos 
mokinys dr. Darius Ivoška, supratęs rankraštinio paveldo reikšmę 
onomastikos mokslui ir 2018 m. apgynęs daktaro disertaciją, para-
šytą vokiečių kalba ,,baltiški tikriniai vardai Vokiečių ordino doku-

6 Endzelīns, J. 1982. Senprūšu valoda. Ievads, gramatika un leksika [1943]. Darbu izlase, 
Sējums IV, daļa 2. Rīgā: Zinātne, 4–348.

7 Toporov, V. N. 1975–1990. Prusskij jazyk. Slovar’, 1–5, Moskva: Nauka.
8 Mažiulis, V. 2013. Prūsų kalbos etimologijos žodynas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų 

leidykla.
9 Wolfgang P. Schmid (1929–2010). Garsus vokiečių kalbininkas. Tyrė Europos senąją hi-

dronimiją ir baltų kalbas laikė svarbiu indoeuropiečių kalbų tyrimo šaltiniu. Daugelio hi-
dronimijos tyrinėjimų pagrindu sukūrė Senovės Europos kalbų teoriją, nustatė kalbų cen-
trinę vietą indoeuropiečių kalbų areale, bene pagrindinį vaidmenį skirdamas baltų kalboms 
ir jų vandenvardžiams.

10  Hans Krahe (1898–1965) – vokiečių kalbininkas, indoeuropeistas, iš esmės nagrinėjęs Eu-
ropos hidronimus ir, žinoma, baltų kalbų vandenvardžius. 

11 Jürgen Udolph (1943) – vienas žinomiausių šiandienos vokiečių onomastų, talentingai 
tiriantis ir baltiškus vandenvardžius bei asmenvardžius.

12 Volfgangas P. Šmidas savo didįjį projektą Hydronymia Europaea vykdė drauge su Len-
kijos onomastais. Straipsnio autorė buvo vienintelė lietuvė, dalyvavusi projekte. buvo 
remtasi Kazimierzo Rymuto (1935–2006) patirtimi, Huberto Górnowicziaus (1922–1986) 
darbais. Augte išaugo gausi būsimo tikrai unikalaus lenkų vietovardžių žodyno ,,Nazwy 
miejscowe Polski“, pradėto leisti 1996 metais, autorių grupė, kuriai dar nuo pirmojo tomo 
1996 metais iki savo mirties vadovavo K. Rymut. Vėliau vyriausiojo žodyno redaktoriaus 
pareigas perėmė barbara Czopek-Kopciuch (1952–2020). 2015 m. prie redaktorių kolek-
tyvo prisijungė ir jaunesniosios kartos talentinga onomastė Urszula bijak.
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mentuose“. Ivoška yra pirmasis mokslininkas, labai nuodugniai ir 
kruopščiai išnagrinėjęs Ordino rankraštinių dokumentų rinkinį – Vo-
kiečių ordino foliantą Nr. 105, kurio daugelio rankraščių nesugebėjo 
įveikti, t. y. perskaityti, ir Gerulis bei Trautmannas. Prūsiškus van-
denvardžius yra aprašęs Feliksas Daubaras13. Prūsų vardynas yra pa-
sitelkiamas ne vieno pasaulio mokslininko kaip pagalbinė medžiaga, 
tiriant lietuvių ir latvių vardyną bei aiškinant sudėtingas indoeuro-
peistikos problemas. Daug metų autorė rašo, kad prūsų vardyną rei-
kia tirti labai atidžiai, atsargiai ir tiksliai, nes prūsų kalba yra mirusi 
baltų kalba, palikusi mums ne vieną tūkstantį tikrinių vardų – gy-
venamųjų vietų vardų, žemėvardžių, vandenvardžių, asmenvardžių. 
Remiantis prūsiškais tikriniais vardais, galima atstatyti prūsų kalbos 
apeliatyvinę leksiką, tai yra bendrinius žodžius, ir praturtinti negau-
sų prūsų kalbos bendrinės leksikos palikimą. Reikia pritarti garsiojo 
vokiečių filologo Jakobo Grimo (Jacob Grimm) žodžiams, pasaky-
tiems 1840 metais, kad be tikrinių vardų ankstyvaisiais amžiais būtų 
išsekę visi vokiečių kalbos šaltiniai, nes seniausi jos liudininkai, ku-
riuos mes galime nurodyti, remiasi būtent jais. (,,Ohne die eigenna-
men würde in ganzen frühen jahrhunderten jede quelle der deutschen 
sprache versiegt sein, ja die ältesten zeugnisse, die wir überhaupt für 
diese aufzuweisen haben, beruhen gerade in ihnen.“ (1840: 132). be 
tikrinių vardų būtų išsekęs ir prūsų kalbos šaltinis, nes prūsų kalbos 
tikriniai vardai yra anksčiausi baltų kalbų liudininkai, labai tvarkin-
gai užrašyti Vokiečių ordino kanceliarijos knygose. Ordino raštinin-
kai užrašinėjo prūsiškus tikrinius vardus iš gyvosios kalbos, vėliau, 
kai Ordino foliantų buvo rašoma daugiau, pasitaikydavo atvejų, kai 
iš vieno folianto tikriniai vardai buvo perrašomi į kitą. Ganėtinai re-
tai pasitaiko atvejų, kai tikriniai vardai ir gimininguose foliantuose 
buvo užrašomi vienodai, nes vis tiek raštininkai jau buvo girdėję ti-
krinius vardus ir užrašę taip, kaip juos išgirdo arba kaip juos tarė 
vietiniai gyventojai (autochtonai). be tų užrašymų šiandien mažai ką 
žinotume apie tą prūsų gyvasties versmę, nors būta ir kronikų, ir kitų 
rašytinių šaltinių.

Dar norėčiau paminėti vieną kitą mano pačios surastą vietovardį, 
būtent pietinėje Rytų Prūsijos dalyje.

13 Daubaras, F. 1990. Prusskaja gidronimija. Dissertacija na soiskanije učionoj stepeni kan-
didata filologičeskich nauk. Vilnius.
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 x14†Cariotlaugken Olštyno vaivadijoje, barcianų parapijoje

1387 gelegen auf dem felde Cariotlaugken, Cariotlauken (liet. 
esantis Cariotlaugken, Cariotlauken lauke) (Ostpr. Fol. 322 143r–
135v)

1397 Verschreibung obir VII huben zu Kariotlaugken, uff dem 
velde Cariotlaugken (Užrašymas apie 7 ūbus žemės prie Kariot-
laugken, Cariotlaugken lauke) (Ostpr. Fol. 124 85r)

Tai pr. vv. *Kar(i)ot-lauk- arba Karjōt-lauk-, tai dūrinys, kurio 
pirmasis sandas sietinas su pr. avd. Kariothe, o antrasis su pr. laucks 
‘laukas’ (blažienė 2005: 244).

x†Dewmelawken Olštyno vaivadijoje, Rešliaus parapijoje

1469 dorffern mit namen Dewmelauwken (liet. kaimams, kurie 
vardu Dewmelawken) (Perg.-Urkunden-Schieblade 96 Nr. 3)

Aišku, kad vv. yra dūrinys ir antrasis sandas sietinas su pr. laucks 
‘laukas’. Pirmojo sando kol kas iš vieno užrašymo varianto neįmano-
ma atstatyti, nes trūksta daugiau empirinės medžiagos (blažienė 2005: 
248).

Dosigeyn Olštyno vaivadijoje, Morongo parapijoje

1438 Dosigeyn (OF 97 89r)
Pr. vv. *Dus-ij-ein-, priesagų *-ij- ir *-ein- vedinys iš pr. žodžio 

*dusa-(?), plg. pr. miško vardą Dosin ir vv. Dosen (Gerullis 1922: 30), 
kurie siejami su liet. dùsas ‘kvapas, atsidusimas, dusulys’ (LKže), lat. 
dusa ‘ramybė, miegas’. Čia tiktų kaip pavyzdys ir liet. upėvardžiai 
Dusà, Dusetà, kurie siejami su liet. dùsti ‘stigti oro, trokšti, ilsti; dvis-
ti, švinkti, gesti’ (Vanagas 1981: 98). Vytautas Mažiulis sieja su balt. 
dus- ‘šniokšti, sūkuriuoti’ (Mažiulis 2013: 150–151). (blažienė 2004: 
28; blažienė 2005: 251).

Labai įdomus yra įvairiai aiškinamas vietovardis

 xGazopelky buvusiame Ščytno (lenk. Szczytno) valsčiuje, Olšty-
no vaivadijoje, Ščytno parapijoje

1452 Guthi alias Gazopelky nuncupata, Gut (liet. Guthi kitaip 
vadinamas Gazopelky) (ObA Nr. 11493)

Dvaras buvo pavadintas dviem vardais. Guthi veikiausiai vokiš-
kas vardas, plg. vidurio vokiečių žemaičių gût ‘dvaras’ (Lübben/Wal-

14 Šiuo ženklu žymimi pačios straipsnio autorės surasti, iki šiol kitų prūsų vardyno tyrėjų 
nenagrinėti vietovardžiai.
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ther 132). Labai įdomus yra antrasis dvaro vardas pr. *Gāzā ‘-pelkī, 
dūrinys, sudarytas iš dviejų žodžių, antrasis dėmuo sietinas su papli-
tusiu prūsišku žodžiu pelky ‘pelkė’. Pirmasis dėmuo gali būti sietinas 
su pr. gosen ‘išmatos, atmatos, nešvarumai’, kurį Mažiulis (2013: 259–
261) atstato kaip pr. *gāzēs. Semboje būta pelkės Gosepelk, užrašytos  
1353 m. (SUb 191), tai pr. *Gāzēpelk (Mažiulis 2013: 260–261). Gar-
susis Volfgangas P. Šmidas, kurio nuomonė užfiksuota Marios biolik 
serijos ,,Hydronymia Europae“ 8 tome 1993 m. (67–86), sieja pirmą-
jį dūrinio sandą su vidurio vokiečių žemaičių gôs ‘žąsis’. Tokios pat 
nuomonės yra ir prūsistikai nusipelnęs lenkų mokslininkas Wojciech 
Smoczyński (2000: 190). Jie teigia, kad šis gyvenamosios vietos var-
das yra hibridinis dūrinys iš vidurio vokiečių kalbos gôs ‘žąsis’ ir pr. 
pelky. Straipsnio autorė linkusi palaikyti prūsiškosios vietovardžio 
kilmės hipotezę (žr. blažienė 2005: 256).

X†Gloubym Olštyno vaivadijoje, barštyno parapijoje

1437/38 Gloubym item 5 hube zcu czince besatcz  (liet. Gloubym 
taip pat 5 ūbus prie činšo skaičiaus) (OF 131 143)

1437/38 Glubym item 1 kreczemer... (liet. Gloubym taip pat 1 
karčiamos savininkas...) (OF 131 145)

1437/38 Gloubin item hat 25 ½ hocken (liet. Gloubyn taip pat turi 
25,5 arklo) (OF 131 153) (blažienė 2005: 259)

Gyvenamosios vietos vardas, kuriame būta ir karčiamos, užra-
šytas Didžiojoje Vokiečių riterių ordino činšo knygoje (,,Das gros-
se Zinsbuch des Deutschen Ritterordens“). Autentiška vietovardžio 
forma būtų *Glaub-im- arba *Glaubim-. Ji sietina su pr. asmenvar-
džiu *Glaube ir priesaga *-im-. Šaknis pr. glaub- yra užfiksuota prū-
sų asmenvardyne, plg. pr. avd. Glauboth (Trautmannn 1922: 34). Šį 
vietovardį ne vienas tyrėjas kažkodėl susiejo su ežero vardu Globe, 
veikiausiai dėl to, kad Jurgis Gerulis juos užrašė viename straipsnyje, 
nepagalvojęs, kad kiti tyrėjai nebus susipažinę su ta medžiaga, iš ku-
rios buvo pateiktas kitas vietovardis. į Gerulio surinktos medžiagos 
priskyrimą vienam ar kitam objektui ir į šaltinius nėra atkreipęs dė-
mesio pats V. N. Toporovas (1979: 265–266), F. Daubaras (1990: 35) ir  
M. biolik 1989: 73), aptarę vietovardį kaip ežero Globe variantą.  
Gerulis prie Globe yra pažymėjęs, kad tai ežeras, kaip yra nurodęs 
kiekvieną vandenvardį su prierašu upė, tvenkinys, vandens telkinys 
(blažienė 2005: 259). Nagrinėjant vardyną labai svarbu tiksliai nuro-
dyti vienu ar kitu vardu įvardintą objektą, o kai padaroma klaidų, jos 
keliauja iš vieno šaltinio į kitą. Deja, dauguma autorių nebestudijuoja 

GRASILDA bLAžIENė



83

rankraštinių šaltinių, motyvuodami tuo, kad tai labai sudėtingas dar-
bas. Kartais vis dar ieškantys medžiagos archyvuose yra pavadinami 
net fosilijomis, sakyčiau, archeologinėmis iškasenomis. Pasikliauti 
istorikų darbais taip pat ne visada galima, nes istorikui viena raidė 
kartais neturi tokios reikšmės kaip kalbininkui, aiškinančiam vieto-
vardžio kilmę.

x†Plankmedien Olštyno vaivadijoje, Ylavos Gurovo parapijoje

1395 fünf und halb huben und 4 Morgen zu Blanckmedien, zu 
Plankmedie gelegen (liet. penki su puse ūbo ir 4 margai [žemės], esan-
čios prie blanckmedien, Plankckmedien) (Ostpr. Fol. 322 192r) (liet. 
1395 zu Plankmedien, Plangkmedien gelegen bei Worienen im Ras-
tenburgischen (prie Plankmedien, Plangkmedien esančių prie Wory-
ny Rastenburgo [vokiečiai Rastenburgo pilį pastatė XIII a.] (Kentšy-
no) apskrityje) (Ostpr. Fol. 124 111r)

Galbūt prūsiškas vietovardis *Plank-medjan- (?), bet veikiausiai 
hibridinis dūrinys, kurio antrasis sandas sietinas su pr. median  ‘miš-
kas’. Plg. pr. miškų vardus Absmedie, Mediolaucks (Gerullis 1922: 7, 
60). Pirmasis sandas sietinas veikiausiai su asmenvardžiu, plg. liet. avd. 
Plánkis, kuris gali būti ir vokiškos kilmės (LPDb), vidurio vokiečių že-
maičių planke ‘stora lenta, užtvara, aptvaras’ (Lübben/Walther 2770. 
Dar plg. ir vok. asmenvardį Planck (FN 507). (blažienė 2005: 316–317).

Iš pateiktų pavyzdžių aiškėja, kad prūsiškų vietovardžių būta dau-
giau, negu jų užfiksuota iki XX a. 1922 metų. Vien cituotoje straipsnio 
autorės monografijoje yra 454 iki 2005 metų neaptartų prūsiškų gy-
venamųjų vietų vardų. Jie vadintini naujais radiniais. 2000 metų auto-
rės monografijoje, skirtoje Sembos gyvenamųjų vietų vardams, tokių 
radinių esama 215 (blažienė 2000: 8). Dviejose knygose jų paskelbta 
669. Daug naujų radinių išsibarstę po straipsnius. Manytina, kad jų 
galima priskaičiuoti apie tūkstantį. Ir vis randama naujų ar iš esmės 
tikslintinų tikrinių vardų.

Skaitytojams patartina dar žvilgtelti į Interaktyvų Rytų Prū-
sijos žemėlapį, kuris pasirodė 2013, 2014, 2016 ir 2018 metais  
(http://prusija.lki.lt/). žemėlapis kurtas Lietuvių kalbos institute kartu 
su Frankfurto Gėtės universiteto Empirinės kalbotyros institutu, t. y. 
su projekto idėjos autore prof. dr. Jolanta Gelumbeckaite, ir Latvijos 
universiteto Lituanistikos centru, su geriausiai iš baltistų kartografijos 
meną išmanančiu doc. dr. Edmundu Trumpa, talkinant Veronikai Ada-
monytei. Gyvenamųjų vietų vardus aprašė Grasilda blažienė. Projektą 
rėmė Švietimo ir mokslo ministerija. Tokio žemėlapio reikėtų visiems 
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buvusios Rytų Prūsijos vietovardžiams. Nebūtų galima pamiršti prū-
siškų vandenvardžių ir žemėvardžių.

Prūsų vardyno tyrinėjimas yra sudėtingas daugeliu aspektų, bet 
prūsiški tikriniai vardai padeda rekonstruoti ir aptariamojo krašto is-
toriją, jos raidos procesus. Jie suteikia žinių apie nebeegzistuojančią 
kalbą ir nebeegzistuojančios tautos istoriją.
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1565 METų GARDINO PAVIETO bAJORų  
PAVELDIMI ASMENVARDžIAI 

Šis straipsnis yra ketvirtas iš straipsnių apie 1565 metų LDK ka-
riuomenės surašymo Gardino pavieto bajorų vardyną ciklo. Istorijos 
paveldo metraščio „Terra Jatwezenorum“ 2018 m. pirmoje dalyje 
buvo išspausdintas pirmasis šio ciklo straipsnis „Kaip 1565 metais va-
dino Gardino pavieto bajorus“ (Čirūnaitė, 2018). Jame buvo aptarta 
1565 metų Gardino pavieto bajorų vėliavos struktūra, išvardyti būdai, 
kaip užrašyti į kariuomenę siunčiamų bajorų šeimos nariai ir tarnai, 
ištirti bajorų – vyrų ir moterų – įvardijimo tipai, kurie pagal asmen-
vardžių santykį suskirstyti į įvardijimo būdus, taip pat aprašyta vyrų 
ir moterų įvardijimo struktūra: asmenvardžių tipai, prievardžiai, įvar-
dijimų ilgis.

Istorijos paveldo metraščio „Terra Jatwezenorum“ 2019 m. pir-
moje dalyje buvo išspausdintas antrasis šio ciklo straipsnis „1565 
metų Gardino bajorų vardai ir lietuviški asmenvardžiai“ (Čirūnaitė, 
2019). Jame buvo ištirti bajorų – vyrų ir moterų – vardai. Jie suskirsty-
ti į krikščioniškus ir nekrikščioniškus, nurodytos užfiksuotos kanoni-
nės ir liaudinės krikščioniškų vardų formos, pateiktas jų santykis, taip 
pat ištirti rytietiški ir vakarietiški vardų užrašymo atvejai, išvardyti 
registre užfiksuoti tik katalikams ir tik stačiatikiams būdingi vardai. 
Straipsnyje taip pat išvardyti ir suklasifikuoti baltiški (greičiausiai lie-
tuviški) vardyno – vietovardžių ir asmenvardžių – elementai, plačiau 
apsistojant ties gausiais Eismontų ir Eismontavičių giminės įvardiji-
mais. 

Istorijos paveldo metraščio „Terra Jatwezenorum“ 2020 m. pir-
moje dalyje buvo išspausdintas trečiasis šio ciklo straipsnis „1565 
metų Gardino pavieto bajorų patronimai“ (Čirūnaitė, 2020). Jame pa-
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teikti iš Gardino pavieto vyrų bajorų pirmųjų ir antrųjų patronimų re-
konstruoti vardai. Jie suskirstyti į krikščioniškus ir nekrikščioniškus, 
nurodyta, kurie krikščioniški vardai patronimuose užfiksuoti kanoni-
nėmis ir liaudinėmis formomis. Taip pat nurodyta, kurie vardai už-
rašyti rytietiškomis, o kurie – vakarietiškomis formomis. Išvardijami 
vardai, būdingi tik stačiatikiams ir tik katalikams. Pagal šiais vardais 
užrašytų asmenų skaičių galima daryti tam tikras išvadas apie asme-
nų konfesinę ir tautinę sudėtį. Nurodyti nekrikščioniški vardai (dalis 
jų buvo vartojami kaip krikšto vardai), pateiktos kai kurių nekrikš-
čioniškų vardų etimologijos. Pateikti populiariausių vardų, pavartotų 
pirmuosiuose ir antruosiuose patronimuose, sąrašai. Straipsnyje buvo 
laikomasi nuomonės, jog pirmieji patronimai buvo 1565 m. dokumen-
to vyrų bajorų tėvavardžiai, o antrieji patronimai – šių asmenų tėvų 
tėvavardžiai.

Šiame straipsnyje tiriami 1565 m. LDK kariuomenės surašymo 
Gardino pavieto bajorų asmenvardžių paveldėjimo, t. y. pirmųjų pa-
vardžių radimosi, atvejai. Šio tyrimo tikslas – užfiksuoti susidariu-
sias pavardes, nesiekiama jų komentuoti etimologiškai ir semantiš-
kai. Iš viso XVI a. buvo trys LDK kariuomenės surašymai: 1528 m.,  
1565 m. ir 1567 m. Šie dokumentai parašyti rusėnų kalba. Kiekvie-
name iš jų buvo Gardino pavieto bajorų vėliava. Gardino pavietas 
buvo etniškai mišri teritorija, kurioje gyveno rusėnai, lietuviai ir 
totoriai. Tai istorinė jotvingių genties žemė. Gardino bajorų vėlia-
voje surašyti tik bajorai krikščionys, totoriai surašyti kitame są-
raše. Šiame straipsnyje, ieškant 1565 m. dokumente bajorų pa-
veldimų asmenvardžių, šio dokumento antroponimai lyginami su  
1528 m. dokumento asmenvardžiais. Taip pat cituojami 1567 m. ir 
1690 m. dokumentų antroponimai, sutampantys su 1565 m. doku-
mento asmenvardžiais ir iš jų kilusiomis pavardėmis. Visi asmen-
vardžiai ir įvardijimai yra metrikuoti. 1528 m. ir 1565 m., taip pat  
1567 m.  dokumentų citatos žymimos nurodant skliaustuose šaltinio 
puslapį. Cituojama iš: Литовская Метрика, III. Книги публичныхъ 
делъ. Переписи войска литовскаго. Петроградъ, 1915. Taip pat 
cituojama iš 1690 m. LDK padūmės (kieminio) mokesčio surašymo 
dokumento, parašyto lenkų kalba, kuriame yra Gardino pavieto as-
menų registras. Citatos žymimos skliaustuose raidėmis RP, po to nu-
rodant šaltinio puslapį. Cituojama iš: Metryka Litewska. Rejestry 
podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo Trockie 
1690 r. Warszawa, 2000. 
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ASMENVARDžIAI IR Jų PAVELDėJIMO ATVEJAI

Šiame straipsnyje kalbama apie asmenvardžius, kurie, susidarius 
tam tikroms aplinkybėms, gali būti paveldimi – iš jų ateityje galėtų 
susiformuoti pavardės arba jos jau yra susiformavusios. 

Pavarde yra laikomas asmenvardis, kurį nepakitusį sūnus paveldi 
iš tėvo. Norint nustatyti, ar asmenvardis yra pavardė, reikia palyginti 
tėvo ir sūnaus įvardijimus: jeigu jų antrasis arba trečiasis asmenvardis 
sutampa, jis yra pavardė. Ieškodami pavardžių 1565 m. Gardino pavie-
to registre, susiduriame su problema: dokumente asmenys paprastai 
įrašomi be šeimos narių. Tiesa, yra 4 tėvo ir sūnaus įvardijimai (tais 
atvejais, kai tėvas siunčia sūnų į kariuomenę), bet juose dvinariu įvar-
dijimu įrašyti tik tėvai, o jų sūnūs – vien vardu. Vadinasi, pavardžių 
tuose įvardijimuose nerasime. 

Yra ir kitas būdas ieškoti pavardžių: reikia palyginti tos pačios 
vietovės dviejų kartų vardyną. Jeigu antrasis arba trečiasis asmen-
vardis (pageidautina, kad tai nebūtų aiškus tėvavardis – patroniminės 
priesagos vedinys iš krikščioniško vardo) dviejose kartose sutampa, 
tai gali būti pavardė. Mūsų atveju reikia palyginti 1528 m. ir 1565 m. 
LDK kariuomenės surašymų Gardino pavieto vyrų bajorų įvardijimus. 
Ieškant pavardžių, reikia atkreipti dėmesį į visus (pageidautina – ne-
krikščioniškus) bendrašaknius asmenvardžius, nes neretais atvejais 
asmenvardis, virsdamas pavarde, praranda patroniminę priesagą arba 
įgyja -sk- tipo priesagą. Pavardžių neieškoma tarp krikščioniškų pa-
tronimų, nes dėl gausiai vartojamų tėvavardžių (kurių dauguma buvo 
krikščioniški asmenvardžiai) jų tapimą pavardėmis būtų kone neįma-
noma įrodyti, nors negalima atmesti tikimybės, kad XVI a. viduryje 
tokių pavardžių jau galėjo būti.

-sk- TIPO ANTROPONIMAI

-sk- tipo antroponimai1 XVI a. paprastai buvo nekrikštavardi-
niai asmenvardžiai. Kai kurie buvo sudaromi iš vietovardžių. Tai ga-
lima pailiustruoti 1565 m. dokumento bajoro įvardijimu: Шыманъ 
Грыбовъски з у Грыбовки (350) „Šimanas Grybovskis iš Grybovkos“. 
Antrasis asmenvardis Грыбовъски yra sudarytas iš tame pačiame įra-

1 Šiame tyrime neišskiriami -ck- tipo asmenvardžiai, kuriuos kai kurie autoriai išskiria iš 
kitų -sk- tipo antroponimų. Lietuvių istorinės antroponimikos darbuose įprasta šiuos as-
menvardžius vadinti -sk- tipo antroponimais (įvardijime jie atlieka tą pačią funkciją). 
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še minimos vietovės (galbūt dvaro) vardo. Yra dar du įrašai, kuriuo-
se taip pat minimas dvaro vardas: Станиславъ Завацъки з дворца 
Молявицкого (349) ir Янъ Велимовски з ыменя своего Хяцка (357). 
Šiais dviem atvejais -sk- tipo antroponimai ir dvaro vardai nesutampa.

1565 m. dokumente 11,2 proc. visų įvardijimų turėjo -sk- tipo an-
troponimų: buvo rasti 23 skirtingi -sk- tipo asmenvardžiai, užrašyti 
26-ių asmenų įvardijimuose. Iš jų 22 skirtingi asmenvardžiai, užrašyti 
25-ių asmenų įvardijimuose, yra nekrikštavardinės kilmės: Белицки2 
(350), Бережецки (355), Велимовски (357), Веръбицки (350), 
Винъски (346), Глядовиц[ъ]ки – 2 užrašymai (351; 346), Грыбовъски 
(350), Добрылевски (354), Еленъски (350), Жолиславъски (354), 
Завацъки – 2 užrašymai (349; 353), gen. sg. Закревского (356), 
Каменъски – 2 užrašymai (abu 354), Кгоръковски (350), Куровъски 
(357), Миленски (351), Мокрыцъки (357), Новицъки (356), Свиръски 
(355), Снаръски (356), Трацовъски (349), Халецъки (357).

Vienas -sk- tipo antroponimas yra sudarytas iš krikščioniško var-
do: Петровъски (352). Tai išimtis, nebūdinga XVI amžiaus vardynui. 
Galima įtarti, kad asmenvardis prieš tai turėjo patroniminę priesagą 
(-овичъ), o -sk- tipo priesagos vediniu virto paties asmens pasirinki-
mu pavardžių formavimosi metu. 

įdomu pasekti, kaip su vyresnės gyventojų kartos -sk- tipo as-
menvardžiais buvo elgiamasi 1565 m. gyventojų kartoje. 1565 m. 
sąraše randame du įvardijimus, kurių antrieji asmenvardžiai yra iš 
-sk- tipo antroponimų sudaryti patronimai: Михайло Друцъкевичъ 
з Радивоновичъ (353) „Michailas, Druckio sūnus, iš Radivonovičių“ 
ir Адамъ Долъгошцичъ (352) „Adomas, Dolgockio sūnus“. Rekons-
truoti tėvų -sk- tipo asmenvardžiai *Друцкий ir *Долъгоцкий į sūnų 
įvardijimus perkelti patronimais Друцъкевичъ ir Долгошцичъ3. Pa-
tronimai paprastai buvo sudaromi iš asmens pirmojo antroponimo – 
vardo, taip pat iš asmens tėvavardžio, kitoje kartoje jį užrašant gen. 
sg. linksniu trečiojo asmenvardžio pozicijoje po tėvavardžio [1; 301]. 
Šiuo atveju patronimai sudaryti iš -sk- tipo antroponimų. Jeigu šie -sk- 
tipo antroponimai iš tėvo įvardijimo į sūnaus įvardijimą būtų perkelti 
tiesiogiai, tai jau būtų pavardė.

2 Asmenvardžiai išvardyti, nenurodant jų užrašymo konteksto – tai kito tyrimo objektas.
3 Analogiškas atvejis yra 1567 m. LDK kariuomenės surašymo Gardino pavieto registre: 

asmenvardis Мокрецкевичъ įvardijime Ивановский Мокрецкевичъ (691) „Ivanovs-
kis, Mokreckio sūnus“. Plg. 1565 m. sąrašo asmens įvardijimą su panašiu asmenvardžiu: 
Артемъ Мокрыцъки (357).
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Kitoks -sk- tipo asmenvardžio perkėlimo atvejis randamas mo-
ters įvardijime: Мацуха Ленъковая Тымошевича Струтынского 
(354) „Macucha, Lenko, Tymošo Strutinskio sūnaus, žmona“. Ga-
lima rekonstruoti moters vyro įvardijimą: *Ленъкo Тымошевичъ 
Струтынски.  Šiuo atveju sutuoktinio -sk- tipo asmenvardis į moters 
įvardijimą perkeltas genetyvu (genetyvu į moters įvardijimą paprastai 
būdavo perkeliamas jos sutuoktinio tėvavardis: mūsų cituotame pa-
vyzdyje gen. sg. Тымошевича). Jeigu -sk- tipo asmenvardis į moters 
įvardijimą būtų perkeltas ne keičiant linksnį, o sudarant galūnės vedinį 
(pvz., galima forma *Струтынская), šį asmenvardį galėtume laikyti 
moteriška pavarde.

Dar reikia atkreipti dėmesį į vienodus -sk- tipo asmenvardžius 
1565 m. dokumente. Pasikartoja šie asmenvardžiai:

Каменъски: Янъ Каменъски (354), Юрый Каменъски (354).
Глядовиц[ъ]ки: Станиславъ Глядовицъки (346), Матысъ 

Войтеховичъ Глядовицки (351).
Завацъки: Станиславъ Завацъки з дворца Молявицкого 

(349), Петръ Павловичъ Завaцъки (353).
Nėra duomenų, ar šie vienodais -sk- tipo asmenvardžiais užrašyti 

asmenys yra giminės. Tai gali būti tiesiog vienoje vietovėje gyvenan-
tys asmenys, kurių -sk- tipo antroponimas sudarytas galbūt iš vieto-
vardžio. Jeigu šie asmenvardžiai būtų paminėti 1528 m. LDK kariuo-
menės surašymo Gardino pavieto registre, tai pasikartojusius 1565 m. 
dokumente juos laikytume pavardėmis. bet jie ten nebuvo paminėti.

1565 m. Gardino pavieto surašyme randame ir dvi pavardes iš 
-sk- tipo antroponimų:

Халецки:
1528 m.: Панъ Михайло Халецкий (90).
1565 m.: Халецъки Киселевичъ (357).
Куровъски4:
1528 m.: Юшъко Куровъский (90), Васко Куровъский (90).
1565 m.: Федоръ Данилевичъ Куровъски (357).
Antroji pavardė Куровски užfiksuota ir 1690 m. LDK padūmės 

mokesčių surašymo Gardino pavieto asmenų sąraše: jm. p. <...> Jan 
Kurowski (RP-111).

4 1567 m. LDK kariuomenės surašymo Gardino registre įrašyti 2 asmenys, turintys -sk- tipo 
asmenvardį, taigi ir pavardę Куровский: Гораинъ Юхновичъ Куровский (678) ir Андрей 
Васильевичъ Куровский (679).
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Iš šiame poskyryje išvardytų 23 skirtingų -sk- tipo antroponimų, 
be minėto asmenvardžio Куровъски, 1690 m. dokumente kaip pavar-
dės paliudyti dar 6 asmenvardžiai: Завацъки, Каменъски, Новицъки, 
Петровъски, Свиръски, Снаръски.

Завацъки:
1565 m.: Станиславъ Завацъки з дворца Молявицкого (349), 

Петръ Павловичъ Завацъки (353).
1690 m.: p. Stefan i S[z]ymon Zawaccy (RP-116).
Каменъски:
1565 m.: Юрый Каменъски (354), Янъ Каменъски (354).
1690 m.: p. Benedykt, Stefan, Jan, Andrzej i Aleksander Ka-

mińscy (RP-101), p. Jakub Kamiński (RP-103). (Asmenvardžiai 
Каменъски ir Kamiński tai pačiai pavardei priskiriami su išlyga.)

Новицъки:
1565 m.: Щасны Новицъки Ейсмонтовича (356).
1690 m.: p. Michał Nowicki (RP-118), p. Zachariasz Nowicki 

(RP-118).
Петровъски:
1565 m.: Павелъ Петровъски (352).
1690 m.: p. Stanisław Piotrowski z Białegostoku (RP-129). (Ru-

sėniškas asmenvardis Петровъски gali būti perskaitomas ir [Pio-
trovski], kaip ir krikšto vardas Петръ [Piotr].)

Свиръски:
1565 m.: Станиславъ Свиръски (355).
1690 m.: p. Bazyli, Krzyszt[of], Marcin Świrscy (RP-101).
Снаръски:
1565 m.: Валенъты Аукгустиновичъ Ейсмонътовича 

Снаръски (356).
1690 m.: p. Stefan Snarski (RP-117), p. Holak Snarski (RP-126).
Tas faktas, kad išvardyti 6 asmenvardžiai 1690 m. dokumente yra 

paliudyti kaip pavardės, dar neleidžia jų pavardėmis laikyti 1565 m. 
dokumente, bet tai yra pirmieji pavardžių paminėjimai. Galima teigti, 
kad šie antroponimai 1565 m. Gardino pavieto vardyne jau buvo įsi-
tvirtinę ir pavardėmis turėjo virsti XVI a. antroje pusėje.

KITI ASMENVARDžIAI 

į vardus panašius asmenvardžius, kurie užrašyti antro arba trečio 
asmenvardžio pozicijoje, bet nėra vardai, patronimai ar -sk- tipo antro-
ponimai, 1565 m. LDK kariuomenės surašymo Gardino vėliavoje turė-
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jo 15 proc. visų įvardijimų – jų buvo 37. Dauguma šių asmenvardžių 
nebuvo krikščioniški antroponimai5. Skirtingų asmenvardžių buvo 27: 
Болеста – 2 užrašymai (abu 356), Белокозъ (352), Галабурда (350), 
Грышано (357), Доха (353), Душычыстъ (347), Ейсмонтъ (349), 
Карпъ (346), Кашъка (348), Кобята (355), Короза (347), Куликъ – 2 
užrašymai (348; 351), Кушало (347), Мелешъко (355), Мицута (346), 
Омета (352), Стер[ъ]пейко – 2 užrašymai (349; 351), Толоч[ъ]ко – 
9 užrašymai (347 – 4 užrašymai; 349; 350; 353 – 2 užrašymai; 354), 
Тыщикъ (351), Тюря (356), Унучъко (354), Чей (350), Чыжъ (347), 
Шодърухъ (356), Шорц (355), Шостакъ (351), Шышъко (349).

Reikia atkreipti dėmesį į pasikartojančius asmenvardžius: 
Болеста: Валенъты Болеста (356), Малъхеръ Болеста (356).
Куликъ: Прокопъ Куликъ (348), Анъдрей Iвановичъ Куликъ 

(351).
Šiais asmenvardžiais užrašytus asmenis turėjo sieti kažkoks gi-

minystės ryšys. Pasikartoja taip pat asmenvardžiai Стер[ъ]пейко, 
Толоч[ъ]ко. Apie juos bus kalbama kaip apie pavardes.

Iš aukščiau išvardytų asmenvardžių sąrašo neabejodami pavar-
dėms galime priskirti vieną asmenvardį:

Шышъко:
1528 m.: Федоръ Шышъка (90).
1565 m.: Iванъ Шышъко (349)6.
Iš šio sąrašo pavardėmis, tiesa, su išlyga, taip pat galime laiky-

ti 4 asmenvardžius, kur antroponimas, greičiausiai jį paveldint, nu-
metė patroniminę priesagą: Ейсмонтъ, Кобята, Стер[ъ]пейко, 
Толоч[ъ]ко.

Ейсмонтъ7:
1528 m.: Венъцко Ейсимонтовичъ (91), Шимонъ 

Ейсимонтовичъ (92), Пашко а Статко, а Петрокъ, а Прокопъ 
Ейсимонтовичи (92), Петрашко Ейсимонтовичъ (92), Миколай 
Ейсимонтовичъ (92), Дашко Ейсимонтовичъ (92) – iš viso 9 as-
menys.

5 Krikščioniškais asmenvardžiais (arba liaudinėmis jų formomis) galėtume laikyti tris šio 
sąrašo antroponimus: Грышано (iš: Григорий), Карпъ, Мицута (iš: Димитрий).

6 1567 m. Gardino vėliavoje yra šio asmens įvardijimas: Иванъ Шишка (678).
7 1528 m. ir 1567 m. dokumentuose vartojama forma su jungiamuoju balsiu  Ейсимонтовичъ, 

o 1565 m. dokumente jungiamojo balsio nėra – Ейсмонтъ.
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1565 m.: Шимъко Олехъновичъ Ейсмонтъ8 (349), Каска 
Лаврыновая Ейсмонътовая (355).

Кобята:
1528 m.: Ходко Кобятинъ (91).
1565 m.: Еско Анъдреевичъ Кобята (355).
Стер[ъ]пейко:
1528 m.: Миско Стирпейковичъ (91), Матеевая 

Стирпейковича (91).
1565 m.: Богушъ Стерпейко (349), Петръ Стеръпейко9 (351).
Толоч[ъ]ко:
1528 m.: Шимонъ Толочкевичъ (91), Петровая Толочкевича 

(91).
1565 m.: Юрый Толочъко з Кунигчощызны (347), Петръ 

Толочъко (347), Станиславъ Толочъко (347), Грышъко Юревичъ 
Толочко (347), Станиславъ Толочъко Шимъковича (350), 
Станиславъ Олиашовичъ Толочъко съ Черги (353), Миколай 
Яновичъ Толочъко, хоружыцъ Городенски (349), Лавърынъ 
Богдановичъ Толочко (353), Aндрей Юръевичъ Толочко (354) – iš 
viso 9 asmenys. 

Iš penkių čia išvardytų pavardžių 1690 m. LDK padūmės mokes-
čių surašymo Gardino pavieto asmenų sąraše užfiksuotos keturios: 

Ейсмонтъ: p. Jakub Eysmont (RP-89), p. Andrzej Eysmont (RP-
108). 

Стер[ъ]пейко: p. Jan Sterpeyko (RP-105). 
Шышъко: p. <...> Marcin Szyszka (RP-116), p. Kazimierz Szy-

szka (RP-120).
Толоч[ъ]ко: p. Kazimierz Tołoczko (RP-103), p. Jan Tołoczko 

(RP-87).
Iš šiame poskyryje išvardytų 27 skirtingų asmenvardžių, kurie 

nėra vardai, patronimai ar -sk- tipo antroponimai, be keturių ką tik 
nurodytų pavardžių, 1690 m. dokumente kaip pavardės paliudyti dar 
keturi asmenvardžiai – Белокозъ, Галабурда, Доха, Мицута, o dar 
vienas šio sąrašo antroponimas Куликъ virsdamas pavarde įgavo -sk- 
tipo priesagą ir 1690 m. dokumente užfiksuotas forma Kulicki.

Белокозъ:

8  1567 m. Gardino vėliavoje asmenvardį Ейсимонтъ turėjo 40 asmenų. 1565 m. dokumente 
užrašyta 20 asmenų su vyriško patronimo genetyvu Ейсмон[ъ]товича.

9 1567 m. Gardino vėliavoje užrašyti 3 asmenys su antroponimu Стирпейко. 1565 m. var-
tota asmenvardžio forma su e (Стер[ъ]пейко) skiriasi nuo 1528 ir 1567 m. vartotos for-
mos su i (Стирпейко, Стирпейковичъ).

1565 METų GARDINO PAVIETO bAJORų PAVELDIMI ASMENVARDžIAI



94

1565 m.: Стефанъ Белокозъ (352).
1690 m.: p. Jan Białokoz (RP-107), p. S[z]ymon Białokoz (RP-

107).
Галабурда:
1565 m.: Анъцута Галабуръда (350).
1690 m.: [pp.] <...> Haraburdzina (RP-116) – moters įvardiji-

mas.
Доха:
1565 m.: Янъ Доха (353).
1690 m.: p. Docha (RP-89).
Мицута:
1565 m.: Хоружы Городенъски Богушъ Петровичъ Мицута 

(346).
1690 m.: p. Karol Micuta (RP-106), j. [m]. p. Adam Micuta (RP-

106).
Куликъ:
1565 m.: Прокопъ Куликъ (348), Анъдрей Iвановичъ Куликъ 

(351).
1690 m.: p. <...> Andrzej i Aleksander Kuliccy (RP-101).
Penkių čia išvardytų 1565 m. antroponimų, kurie kaip pavardės 

paliudyti 1690 m. dokumente, 1565 m. dar negalime laikyti pavardė-
mis, bet aišku, kad pavardėmis jie virto kitoje gyventojų kartoje tame 
pačiame XVI amžiuje.

PATRONIMAI

Pirmieji patronimai 

1565 m. LDK kariuomenės surašymo Gardino pavieto vėliavos 
vyrų įvardijimuose pavartoti 178 pirmieji, tarp jų ir vieninteliai, esan-
tys įvardijime, patronimai10. Šių patronimų turėjo 76,7 proc. vėliavos 
vyrų įvardijimų. Iš krikščioniškų vardų sudaryta dauguma patroni-
mų – 132 (74,2 proc. visų pirmųjų patronimų). 1528 m. dokumento 
asmenų vardai 1565 m. dokumento gyventojų kartoje turėtų virsti tė-
vavardžiais, tai yra pirmaisiais patronimais. Jeigu palyginsime krikš-
čioniškais vardais pavadintų asmenų skaičių ankstesnėje Gardino 
pavieto bajorų kartoje – 1528 m. dokumente – 89,1 proc. (236) – su 

10 į tą skaičių neįtraukti 2 patronimai, sudaryti iš -sk- tipo antroponimų, kurie buvo aptarti 
poskyryje „-sk- tipo antroponimai“.

JŪRATė ČIRŪNAITė



95

krikščioniškų vardų skaičiumi 1565 m. dokumento pirmuosiuose pa-
tronimuose, t. y. tėvavardžiuose, kuris yra 74,2 proc., matysime, jog 
jis santykinai sumažėjęs 15 procentų, o iš tikro šie skaičiai turėtų būti 
panašūs. Kyla pagrįsta abejonė, ar visi 1565 m. dokumente užrašyti 
pirmieji patronimai buvo sudaryti iš ankstesnės kartos vyrų vardų, tai 
yra buvo – kaip įprasta manyti, kalbant apie XVI amžių, – tėvavar-
džiai. O gal tėvavardis ne visada buvo užrašomas, o vietoj jo užrašy-
tas patroniminis asmenvardis 1565 m. dokumento vyrų įvardijimuo-
se atliko ne tėvavardinę, o kokią nors kitą funkciją (pvz., buvo virtęs 
pavarde). Norint vienaip ar kitaip atsakyti į šį klausimą, reikia ištirti 
dar ir kito dokumento – 1567 m. Gardino vėliavos vyrų surašymo pir-
muosius patronimus.

Tarp krikščioniškos kilmės patronimų vargu ar verta ieškoti pa-
vardžių – jas tiesiog būtų sunku įrodyti, nes krikščioniškų vardų buvo 
dauguma tiek 1528 m., tiek 1565 m. dokumentuose. Ieškant pirmųjų 
pavardžių, jų reikėtų dairytis iš nekrikščioniškų vardų sudarytuose 
patronimuose. Tokių patronimų buvo 46 (25,8 proc. visų pirmųjų arba 
vienintelių patronimų). Tarp šių patronimų buvo 40 skirtingų asmen-
vardžių. Dalis šių antroponimų greičiausiai buvo sudaryti iš asmen-
vardžių, kurie, nors ir nėra šventųjų vardai, tai buvo vartojami kaip 
krikšto vardai. Jų yra trys (užrašyti keturis kartus): Ждановичъ11 
(348; 355), Богуфаловичъ (349), Щасновичъ12 (351).  Dar yra asmen-
vardis Милалковичъ (353), kuris greičiausiai buvo užrašymo klaida 
– turėtų būti Михалковичъ (patronimas, sudarytas iš krikščioniško 
vardo).

Kaip į potencialias pavardes galime žiūrėti į likusius 36 skirtin-
gus asmenvardžius, kurie buvo užrašyti 41 kartą: Билмановичъ (353), 
Билъчичъ – trys užrašymai (visi 347), Бранъчычъ (349), Брыкъцевичъ 
(356), Бутрымовичъ (356), Годыковичъ (353), Горовичъ (347), 
Горъчаловичъ (351), Гушичъ (348), Гушычъ (348), Кгинюшевичъ 
(352), Киселевичъ (357), Коръяновичъ (350), Кочутычъ (348), 
Кунъцевичъ (346), Лущыковичъ (349), Молчъкевичъ (356), 
Моръдасовичъ – 2 užrašymai (abu 357), Нищыкевичъ (357), Носовичъ 
– du užrašymai (abu 252), Обранцовичъ (353), Полуяновичъ 
(352), Панъцовичъ (354), Сарасиковичъ (353), Тидюковичъ (352), 
Толчевичъ (353), Тышычъ (349), Шевшрычъ (348), Шушъкевичъ 
(346), Шыкгутевичъ (349), Жаденевичъ (353), Желевичъ (356), 

11 Жданъ – paplitęs rusėniškas vardas, jis buvo vartojamas ir etninėse lietuvių žemėse.
12 Щас[т]ный – greičiausiai krikščioniško vardo Feliksas vertinys.

1565 METų GARDINO PAVIETO bAJORų PAVELDIMI ASMENVARDžIAI



96

Жуковичъ (352), Хицутичъ (357), Ходаневичъ (349), Хотейневичъ 
(351), Чеховичъ (354).

Reikia atkreipti dėmesį į pasikartojančius patronimus:
Билъчичъ – 3 užrašymai: Кононъ Билъчичъ (347), Олекъсей 

Билъчичъ з Черги (347), Васылъ Билъчычъ (347).
Гушичъ, Гушычъ – 2 užrašymai: Лавринъ Гушичъ з Черги 

(348), Анъдрей Гушычъ (348).
Šiais pasikartojančiais patronimais greičiausiai buvo užrašy-

ti broliai. Jų laikyti pavardėmis negalime, nes asmenvardžiai nebu-
vo paliudyti 1528 m. dokumente. Taip pat pasikartoja patronimai 
Моръдасовичъ ir Носовичъ. Apie juos bus kalbama kaip apie pavar-
des.

Iš pirmųjų arba vienintelių patronimų sąrašo pavardėmis ga-
lime laikyti keturis antroponimus: Кгинюшевичъ, Киселевичъ,  
Моръдасовичъ, Носовичъ:

Кгинюшевичъ:
1528 m.: Петъко Кгинюшевичъ13 (93).
1565 m.: Войтехъ Кгинюшевичъ14 (352). 
Киселевичъ:
1528 m.: Васко Киселевичъ (93).
1565 m.: Халецъки Киселевичъ15 (357). Šiame įvardijime abu 

asmenvardžiai yra pavardės. Apie pavardę Халецъки rašyta poskyry-
je „-sk- tipo antroponimai“.

Мордасовичъ:
1528 m.: Иванецъ Моръдасовичъ (93).
1565 m.: Iванъ Моръдасовичъ (357), Остафей Моръдасовичъ 

(357).
Носовичъ:
1528 m.: Стась а Юръи Носовичы (92).
1565 m.: Марътынъ Носовичъ Шымкевича (352), Войтехъ 

Носовичъ Матеевича (352).
Dar vieną asmenvardį galėtume laikyti pavarde, jeigu jis nebūtų 

iškraipytas raštininkų: Билмановичъ (turėtų būti Билминовичъ).
Билминовичъ:
1528 m.: Богданъ Бильминовичъ (92).

13 1528 m. Gardino vėliavoje taip pat yra įvardijimas Станъко Кгилюшевичъ (93). As-
menvardis Кгилюшевичъ greičiausiai užrašytas su korektūros klaida: turėtų būti 
Кгинюшевичъ. Tačiau tai gali būti ir kitos šaknies antroponimas.

14 1567 m.  Gardino vėliavoje yra užrašytas asmuo Павелъ Кгинюшовичъ (689).
15 1567 m. Gardino vėliavoje šis asmuo yra taip pat: Халецкий Киселевичъ (691).
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1565 m.: Балтромей Билмановичъ съ Черги (353). Tai, kad 
užrašymas Билмановичъ vietoj Билминовичъ yra korektūros klaida, 
liudija ir 1567 m. Gardino vėliavoje užrašyti du asmenys su asmen-
vardžiais Билминовичъ, viename įvardijime nurodant šeimos pavar-
dę одъ Билминовъ, o kitame – tos pačios šaknies vietovardį з села 
Билминовщизны: Матей Билминовичъ одъ Билминовъ съ Черги 
(683), Стась Билминовичъ з села Билминовщизны (698). Jeigu šis 
asmenvardis negali būti laikomas pavarde 1565 m. dokumente, jis yra 
abejonių nekelianti pavardė 1567 m. dokumente.

Asmenvardis paliudytas ir 1690 m. LDK padūmės mokesčių su-
rašymo Gardino pavieto asmenų sąraše – čia jis yra numetęs patroni-
minę priesagą: p. Aleksander Bilmin (PM-115); p. Walerian Bilmin z  
p. Teodorową Bilminową (RP-115).

Iš 36 šiame poskyryje išvardytų pirmųjų patronimų 1690 m. do-
kumente randame dar du: Бутрымовичъ  ir Полуяновичъ.

Бутрымовичъ:
1565 m.: Якубъ Бутрымовичъ (356).
1690 m.: p. <...> Konstanty Butrymowicz (RP-102); p. Butrymo-

wicz z Musewicz Kisielewszczy[zny] (RP-126); p. Mateusz Butrymo-
wicz z synem (RP-109).

Полуяновичъ:
1565 m.: Федко Полуяновичъ (352).
1690 m.: p. Jerzy i Jan Połujanowski (RP-109); p. <...> Maciejo-

wa Połujanowska (RP-110).
Paskutiniame asmenvardyje, matyt, jam virstant pavarde, patro-

niminė priesaga buvo pakeista į kitą – -sk- tipo priesagą. Aišku, tas 
procesas galėjo vykti ir vėliau – asmenvardžiui su patronimine priesa-
ga jau esant pavarde.

Dviejų paskutinių asmenvardžių Бутрымовичъ ir Полуяновичъ 
1565 m. dokumente dar negalime laikyti pavardėmis, nes trūksta jų 
paliudijimo 1528 m. dokumente, bet aišku, kad jie pavardėmis virto 
dar XVI amžiuje.

1690 m. dokumente yra užfiksuota pavardė Chomicz, kilusi iš re-
tai pasitaikančios krikščioniško asmenvardžio (Tomas, Фома) formos. 
Ji turi atitikmenį ir 1565 m. dokumente:

Хомичъ:
1565 m.: Окурда Хомичъ (357).
1690 m.: [p.] Jan Chomicz (RP-109).
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Galima spėti, jog būtent čia minimo 1565 m. dokumente užrašyto 
asmens sūnų arba jo brolių sūnų įvardijimuose patronimas Хомичъ 
virto pavarde.

Antrieji patronimai

Antrasis įvardijimo patronimas į asmens įvardijimą paprastai 
būdavo perkeliamas iš asmens tėvo tėvavardžio [1; 301]. Galėjo būti 
perkeliamas gen. sg. linksniu, rečiau – nom. sg. linksniu. Antrąjį patro-
nimą 1565 m. Gardino vėliavoje turėjo 47 asmenys (20,3 proc. visų už-
rašytų asmenų). Dažniau vartotas antrasis patronimas, užrašytas gen. 
sg. linksniu – 41 užrašymas (87,2 proc. visų antrųjų patronimų arba 
17,7 proc. visų įvardijimų). Nepalyginti mažiau buvo antrųjų patroni-
mų, užrašytų nom. sg. linksniu – 6 užrašymai (12,8 proc. visų antrųjų 
patronimų arba 2,6 proc. visų įvardijimų). 

Iš krikščioniškų vardų sudaryta tik ketvirtadalis antrųjų pa-
tronimų – 25,5 proc. (12). Antrieji patronimai paprastai būdavo 
iš ankstesnės gyventojų kartos įvardijimų perkelti pirmieji patro-
nimai. Taigi 1565 m. antruosius patronimus galime palyginti su  
1528 m. dokumento pirmaisiais patronimais. Krikščioniškų asmen-
vardžių procentas čia turėtų būti panašus. Tačiau skaičiai visiškai ne-
sutampa: 1528 m. Gardino pavieto vėliavos bajorų tėvavardžių (pir-
mųjų patronimų) krikščioniški asmenvardžiai sudarė 63,3 proc. visų 
pirmųjų patronimų (114). Kaip matome, 1565 m. antrųjų patronimų 
krikščioniškų vardų skaičius yra gerokai sumažėjęs – iki 25,5 proc., 
o lygindami su 1528 m. pirmaisiais patronimais galėtume laukti net 
63,3 proc. Tačiau didelis nekrikščioniškų asmenvardžių 1565 m. doku-
mento bajorų antruosiuose patronimuose skaičius labiausiai susijęs su 
vieno asmenvardžio Ейсимон[ъ]тъ ypač gausiu vartojimu: 20 atvejų 
iš 47 antrųjų patronimų. 1528 m. dokumente tarp vardų, rekonstruotų 
iš pirmųjų patronimų, asmenvardis Eisimantas sudarė 6 proc. (9) ir 
buvo antras pagal populiarumą. Jeigu iš bendro rekonstruotų asmen-
vardžių skaičiaus (47), pavartoto 1565 m. dokumento antruosiuose 
patronimuose, atimtume asmenvardžius Ейсимон[ъ]тъ (20), liktų 
27 atvejai. Iš jų rekonstruoti krikščioniški vardai (12) sudarytų 44,4 
proc., o kiti nekrikščioniški vardai (15) – 55,6 proc. visų rekonstruotų 
asmenvardžių. Vis dėlto kyla klausimas: ar visi 1565 m. dokumento 
iš antrųjų patronimų rekonstruoti asmenvardžiai iš tikro buvo viena 
karta anksčiau gyvenusių asmenų tėvavardžiai ir prieš dvi kartas gy-
venusių asmenų vardai. Galima manyti, kad 1565 m. dokumente an-
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trieji patronimai (bent didelė jų dalis) jau nebebuvo perkelti iš tėvo 
įvardijimo pirmieji patronimai, taigi buvo nebe tėvo tėvavardžiai, o 
asmenvardžiai, atliekantys įvardijime kažkokią kitą funkciją, turbūt 
panašią į šiuolaikinių pavardžių. Ir tai funkcijai atlikti buvo pasiren-
kami ne visuotinai paplitę krikščioniški, o tautiniai asmenvardžiai. Vis 
dėlto to negalime pasakyti apie antruosius patronimus, sudarytus iš 
šventųjų vardų. Jie greičiausiai, kaip įprasta, buvo perkelti į asmenų 
įvardijimus iš jų tėvų įvardijimų pirmųjų patronimų ir buvo šių asme-
nų tėvų tėvavardžiai. Taigi būtent juos galime laikyti prieš dvi kartas 
gyvenusių vyrų vardais.

1565 m. dokumente iš 14 skirtingų nekrikščioniškų asmenvar-
džių sudaryta 74,5 proc. antrųjų patronimų (35 užrašymo atvejai): 
Вицычичъ (353), Дмишевича (356), Дорошъкевича (349), Дошычъ 
(353), Ейсмонътовича – 20 užrašymų: iš jų Ейсмонтовича – 5 už-
rašymai (348; 349; 356 ir kt.), Ейсмонътовича – 15 užrašymų (347; 
350; 356 ir kt.), Колъбачичъ – 2 užrašymai: iš jų Колбачичъ (349), 
Колъбачичъ (349), Лесновича (352), Лопеневича16 (352), Миничъ 
(357), Окъсеневича (352), Петелчыца (352), Почобутовича – 2 
užrašymai (352; 353), Сереневичъ (353), Сиръкгутевича (348/349).

Reikia atkreipti dėmesį į pasikartojančius antruosius patronimus:
Ейсмон[ъ]товича – 20 užrašymų. Plačiau žr. toliau.
Кол[ъ]бачичъ – 2 užrašymai: Петъръ Федоровичъ Колъбачичъ 

(349), Остапъко Федоровичъ Колбачичъ (349). Šių asmenų tėva-
vardžiai ir antrieji patronimai sutampa. Matyt, tai broliai. Ar galima 
asmenvardį Кол[ъ]бачичъ laikyti pavarde? Tuo tarpu ne, nes jis ne-
paminėtas 1528 m. sąraše.

Почобутовича – 2 užrašymai: Курыло Iвановичъ Почобутовича 
(352), Тымошъ Семеновичъ Почобутовича с Черги (353). Abiejų 
asmenų tėvavardžiai skirtingi – tai ne broliai, bet galbūt giminaičiai. 

1690 m. LDK padūmės mokesčio surašymo Gardino pavieto 
asmenų sąraše randame vieną iš 1565 m. sąrašo antrųjų patronimų 
Почобутовича, numetusį patroniminę priesagą ir virtusį pavarde:  
p. Bartłomiej Poczobut (RP-116); p. Jan [i] Marcin Poczobutowie 
(RP-116). Ši pavardė turėjo susiformuoti dar XVI amžiaus antroje pu-
sėje.

Reikia paminėti dar du asmenvardžių perkėlimo kitoje gyventojų 
kartoje atvejus: gen. sg. Ейсмон[ъ]товича ir gen. sg. Сиръкгутевича.

16 Лопеневича – dvigubas patronimas iš Лопенъ (lietuviškas patronimas su priesaga -ėnas: 
Lapėnas).
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Ейсмон[ъ]товича:
1528 m.: Венъцко Ейсимонтовичъ (91), Шимонъ 

Ейсимонътовичъ (92), Пашко а Статко, а Петрокъ, а Прокопъ 
Ейсимонтовичи (92) ir kiti, iš viso 9 asmenys. Iš užrašymų gausos 
galima spėti, kad patronimas Ейсимонтовичъ, nors ir užrašytas tė-
vavardžio pozicijoje, iš tikro įvardijime atliko kažkokią kitą, bet ne 
tėvavardžio, funkciją, pvz., galėjo būti susijęs su  gyvenamosios vietos 
vardu (žr. toliau).

1565 m.: Щасны Новицъки Ейсмонътовича (356), 
Валенъты Аукгустиновичъ Ейсмонътовича Снаръски (356), 
Стась Желевичъ Ейсмонътовича (356), Щасны Жуковичъ 
Ейсмонтовича (352) ir kiti, iš viso 20 asmenų. Jeigu asmenvardis 
būtų užrašytas ne gen. sg., o nom. sg. linksniu, turbūt jį galėtume lai-
kyti pavarde. beje, 1690 m. dokumente patroniminės šio asmenvar-
džio formos tarp užfiksuotų gausių Eysmont pavardžių išvardijimų 
nėra, bet galima manyti, kad XVI a. tokių pavardžių, tik užrašytų 
nom. sg. linksniu, galėjo būti.

įvardijimuose Щасны Новицъки Ейсмонътовича (356) ir 
Валенъты Аукгустиновичъ Ейсмонътовича Снаръски (356) yra 
po dvi potencialias pavardes: Новицъки Ейсмонътовича (356) 
ir Ейсмонътовича Снаръски (356). Asmenvardžiai Новицъки 
(356) ir Снаръски (356) yra pirmi būsimų pavardžių paminėjimai. 
Pavardėmis jie turėjo virsti XVI a. antroje pusėje. Apie tai plačiau 
žr. poskyryje „-sk- tipo antroponimai“. O asmenvardžiai gen. sg. 
Ейсмонътовича (abu 356) atstovavo senajai įvardijimo sistemai, 
kurioje iš esmės atliko visai šeimai ar net giminei bendro asmenvar-
džio funkciją.

Iš viso 20 asmenų turėjo bendrą asmenvardį gen. sg. 
Ейсмонътовича. į šį asmenvardį galima žiūrėti kaip į grupinį antro-
ponimą, atliekantį dar neegzistuojančios pavardės funkciją, bet bendrą 
didelei giminei. Galėjo tie asmenys būti susiję ir per bendrą gyvenamąją 
vietą: Gardino paviete buvo Eisimantų vietovė: gen. pl. Ейсмонътовъ 
(356), gen. pl. Ейсимонтовъ (674; 687), у Ейсимонтахъ (695). 1690 
m. dokumente minima šio vardo parapija: Parafia ejsmontowska (RP-
89).

Сиръкгутевича:
1528 m.: Богданъ Сирътутевичъ (93). Patronimas greičiausiai 

užrašytas su korektūros klaida. Kadangi nebuvo sudarytas iš krikščio-
niško asmenvardžio, greičiausiai buvo ne tėvavardis, o kažkokią kitą 
funkciją įvardijime atlikęs asmenvardis.
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1565 m.: Валенъты Анъдреевичъ Сиръкгутевича (348/349). 
Dokumente po šio asmens įrašytas Шимонъ Шыркгутевичъ (349). 
Galima spėti, kad visais trim atvejais įrašyti vienos šeimos arba gimi-
nės atstovai, o asmenvardžiai įvairuoja dėl užrašymo klaidų. 1690 m. 
dokumente nė vienas iš šių asmenvardžių nepaminėtas, bet negalima 
atmesti prielaidos, kad pavardė *Сиръкгутевичъ ar Шыркгутевичъ 
XVI amžiuje galėjo egzistuoti, taip pat, net ir nepatekusi į 1690 m. do-
kumentą, ji galėjo egzistuoti ir vėliau. Galimas ir kitas variantas: visi 
šie asmenvardžiai buvo vienas su kitu nesusiję skirtingi antroponimai.

IŠVADOS

1. Ankstesnės gyventojų kartos -sk- tipo asmenvardžiai į 1565 m. 
kartos asmenų įvardijimus galėjo būti perkeliami darant patroniminės 
priesagos vedinį (Друцкевичъ, Долъгошцичъ) arba perkeliant tiesio-
giai – taip asmenvardis virsta pavarde. Vis dėlto dauguma šių asmen-
vardžių dar nebuvo paveldimi. į vienos moters įvardijimą -sk- tipo 
asmenvardis buvo perkeltas patronimų perkėlimo pavyzdžiu, keičiant 
linksnį į genetyvą: Струтынского. Rastos dvi -sk- tipo pavardės: 
Халецки, Куровъски. Dar šeši -sk- tipo asmenvardžiai yra pirmas 
vėliau paliudytų pavardžių paminėjimas: Завацъки, Каменъски, 
Новицъки, Петровъски, Свиръски, Снаръски. Pavardėmis jie turėjo 
virsti XVI a. antroje pusėje. 

2. Iš asmenvardžių, kurie nėra vardai, patronimai ar -sk- tipo an-
troponimai, abejonių nekelianti pavardė yra Шышъко. Su išlyga pa-
vardėmis taip pat galime laikyti keturis šio tipo asmenvardžius, kurie, 
virsdami pavarde, numetė patroniminę priesagą: Ейсмонтъ, Кобята, 
Стер[ъ]пейко, Толоч[ъ]ко. 1565 m. dokumentas yra pirmas vėliau 
paliudytos pavardės paminėjimas dar penkių šio tipo asmenvardžių: 
Белокозъ, Галабурда, Доха, Куликъ, Мицута. Pavardėmis jie turėjo 
virsti XVI a. antroje pusėje.

3. Tarp pirmųjų įvardijimo patronimų užfiksuotos keturios pa-
vardės: Кгинюшевичъ, Киселевичъ, Моръдасовичъ, Носовичъ. 
Dar yra du šio tipo pirmieji vėliau paliudytų pavardžių paminėjimai: 
Бутрымовичъ, Полуяновичъ. Galima spėti, kad reta krikščioniško as-
menvardžio patroniminė forma Хомичъ, vėliau paliudyta kaip pavar-
dė, 1565 m. dokumente buvo pirmas būsimos pavardės paminėjimas. 
Pavardėmis šie asmenvardžiai turėjo virsti XVI a. antroje pusėje. 

4. Antrieji patronimai, ypač užrašyti gen. sg. linksniu, atstovavo 
senajai įvardijimo sistemai, kur jie iš dalies atliko dabartinių pavardžių 
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funkciją. Iš antrųjų patronimų gen. sg. Ейсмон[ъ]товича ir gen. sg. 
Сиръкгутевича (taip pat užrašymo variantas Шыркгутевичъ) ki-
lusios pavardės galėjo funkcionuoti jau XVI a. viduryje, jeigu būtų 
užrašytos ne genetyvu, o nominatyvu. Iš antrųjų patronimų pirmuo-
ju vėliau paliudytos pavardės paminėjimu galime laikyti gen. sg. 
Почобутовича. Asmenvardis, numetęs priesagą, pavarde turėjo virs-
ti XVI a. antroje pusėje.

5. Vienas asmuo turėjo dvi pavardes: Халецъки Киселевичъ. 
Du asmenys turėjo po dvi potencialias pavardes: Новицъки 
Ейсмонътовича ir Ейсмонтовича Снаръски. Abu čia užrašy-
ti -sk- tipo asmenvardžiai Новицъки ir Снаръски buvo pirmas vė-
liau paliudytos pavardės paminėjimas, o asmenvardžiai gen. sg. 
Ейсмонътовича atstovavo senajai įvardijimo sistemai, bet užrašytus 
nominatyvu juos galima būtų laikyti pavarde XVI a. viduryje. 
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VILIJA RAGAIŠIENė

TIKėJIMAI PIETų AUKŠTAIČIų ŠNEKTOSE

Tikėjimai yra etninės žinijos tekstai, atskleidžiantys žmonių etni-
nes vertybes, jų požiūrį į socialinius ir religinius santykius, kasdienio 
gyvenimo reiškinius. Tikėjimai apima svarbiausias žmogaus gyvenimo 
sritis: įtvirtina elgesio ir etiketo taisykles, apibūdina papročius, teikia 
žinių apie liaudies mediciną ir ūkinę veiklą, aiškina pasaulio reiškinius, 
pateikia mitinės pasaulėjautos fragmentų.

Ši įdomi tautosakos sritis iki šiol palyginti mažai tyrinėta. Lietu-
voje tikėjimai intensyviai rinkti ir tirti XX a. 3–4 dešimtmečiais, nuo 
1940 m. išsamūs šio žanro tyrimai dėl ideologinių priežasčių buvo 
nutrūkę1. XX a. antrojoje pusėje tikėjimus daugiausia tyrė emigra-
cijoje gyvenęs Jonas balys2. Minėtina 1951 m. Jungtinėse Amerikos 
Valstijose jo išleista knyga „Liaudies magija ir medicina“3. Lietuvoje 
tikėjimus intensyviau vėl imta tirti atkūrus Lietuvos Nepriklausomy-
bę. Iš publikuotų darbų matyti, kad tikėjimų tyrimas yra neatsiejamas 
nuo jų skelbimo. 2004 m. išleidžiamas K. Aleksyno ir L. Saukos pa-
rengtas J. basanavičiaus tautosakos bibliotekos 12-asis tomas „Juo-
doji knyga. Surinko Jonas basanavičius“. Tais pačiais metais pasirodo 
Ritos balkutės užkalbėjimų rinktinė „Liaudies magija: užkalbėjimai, 
maldelės, pasakojimai XX a. pab. – XXI a. pr. Lietuvoje“. 2005 m. 

1 „Juodoji knyga. Surinko Jonas basanavičius“, Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, 
t. 12. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004, p. 5–21. Sudarė Kostas 
Aleksynas. Parengė Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka. įvadą ir paaiškinimus parašė 
Leonardas Sauka; D. Vaitkevičienė, Lietuvių užkalbėjimai: gydymo formulės. Vilnius: 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008, p. 52–61.

2 Sauka, L. 2009. „Tautosakininkui Jonui baliui – 100 metų“, in: Tautosakos darbai, t. 38,  
p. 284–303.

3 balys, J. 1951. „Liaudies magija ir medicina“, in: Lietuvių tautosakos lobynas, t. 2. 
bloomington, Indiana.
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D. Vaitkevičienė parengia elektroninį sąvadą „Lietuvių užkalbėjimų 
šaltiniai“, o 2008 m. išleidžia solidų leidinį „Lietuvių užkalbėjimai: gy-
dymo formulės“. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute sukuriama 
„Skaitmeninė tikėjimų kartoteka“. Taigi iki šiol bene daugiausia tyrė-
jų dėmesio yra sulaukusi vadinamoji liaudies magija – užkalbėjimai, 
būrimai ir maldelės.

Objektas, tikslas, tiriamoji medžiaga. Tyrėjai atkreipę dėmesį, 
kad daugiausia medžiagos, liudijančios žmogaus santykį su magija, 
užrašoma rytinėje ir pietinėje Lietuvos dalyje4. Daug tikėjimų ir su 
jais susijusių pasakojimų yra užfiksavę tarmių tyrėjai. Dialektologų 
sukauptų tekstų temos yra universalios, dažniausiai apimančios praei-
ties ir dabarties įvykius bei reiškinius5. Dauguma jų iš pirmo žvilgsnio 
yra tik paprasti autobiografinio pobūdžio pasakojimai ir prisiminimai, 
susiję su privačiu ir visuomeniniu pasauliu, pateikėjo asmenine patir-
timi ir noru ją perteikti ateinančioms kartoms. Iš tikrųjų tiriamosios 
vietovės gyventojų pasakojimai, paremti krašto realijomis ir aktuali-
jomis, fiksuoja tam tikros etninės grupės iš kartos į kartą perduodamą 
dvasinės ir materialinės kultūros palikimą6. Tad transkribuotų tarmi-
nių tekstų rinkiniuose ir tarminiuose žodynuose galima rasti nemažai 
pačių tikėjimų ir duomenų apie juos. 

Šio straipsnio objektas – tikėjimai pietų aukštaičių XX a. pab.  
– XXI a. pr. tarminiuose šaltiniuose7. Tikslas – aptarti pietų aukštaičių 
tekstuose ir žodynuose rastus tikėjimus ir jų vartojimo tendencijas, 
atskleisti pietų aukštaičių požiūrį į tikėjimus ir šio žanro egzistavimo 
prielaidas. Šiame straipsnyje tikėjimai suvokiami gana plačiai, t. y. 
jiems priskiriama visa, kas susiję su žmogaus tikėjimu antgamtiniais 
reiškiniais, ateitį, įvykius ir atsitikimus lemiančiais ženklais ir magija 
– užkalbėjimais, maldelėmis ir burtais. 

Tiriamosios medžiagos branduolį sudaro duomenys, surinkti iš  
XX a. pab. – XXI a. pr. publikuotų tarminių tekstų – ž. Markevičienės 

4 balkutė, R. 2004. Liaudies magija: užkalbėjimai, maldelės, pasakojimai XX a. pab. –  
XXI a. pr. Lietuvoje. Vilnius: Lietuvių liaudies kultūros centras; Vaitkevičienė, D. min. 
veik., 2008, p. 21.

5 Rutkovska, K. 2019. „Kalbos, tautybės ir valstybingumo sąsajos Pietryčių Lietuvos lenkų 
naratyvuose“, in: Kalba, Tauta, Valstybė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, p. 187 ir 
ten min. lit.

6 Ragaišienė, V. 2021 (priimta spausdinti). „Tarmės žodynas kaip etninės žinijos tekstų 
šaltinis“, in: Vertybės lietuvių ir lenkų kalbų pasaulėvaizdyje, t. 2. Vilnius.

7 Tiriamuose tarminiuose tekstuose ir žodynuose paskelbtos medžiagos branduolį sudaro 
vyriausiosios patarmės atstovų kartos pasakojimai. Viduriniosios ir jauniausiosios kartos 
pateikėjų medžiaga sudaro apie trečdalį surinktos medžiagos.
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parengtų „Aukštaičių tarmių tekstų“ (1999), A. Leskauskaitės sudarytų 
„Kučiūnų krašto šnektos tekstų“ (2006), „Marcinkonių šnektos tekstų“ 
(2009), „Seirijų šnektos tekstų“ (2016), „Leipalingio apylinkių tekstų“ 
(2018), „Švendubrės apylinkių tekstų“ (2020) ir N. Tuomienės išleistų 
„Ramaškonių šnektos tekstų“ (2008). Daug vertingos medžiagos rasta 
A. Leskauskaitės ir V. Ragaišienės išleistame dvitomiame „Pietinių pie-
tų aukštaičių šnektų žodyne“ (2016; 2019)8. Taip pat remiamasi XX a. 
antrojoje pusėje išleisto G. Naktinienės, A. Paulauskienės ir V. Vitkaus-
ko „Druskininkų tarmės žodyno“ (1988) medžiaga. į tyrimą įtraukta 
straipsnio autorės XX a. pab. – XXI a. pr. surinkta medžiaga iš piet-
vakarinės pietų aukštaičių ploto dalies, atsižvelgiama ir į elektroninio 
„Lietuvių kalbos žodyno“ duomenis. Atkreiptinas dėmesys, kad šiame 
straipsnyje analizuojami tik išvardytuose šaltiniuose rasti tikėjimai. Me-
džiagos branduolį sudaro apie 250 tikėjimų ir daugiau nei 300 sakinių, 
kuriuose kalbama apie tikėjimus, išsakomas jų vertinimas ir pan. Su-
rinkta medžiaga yra gana sudėtinga ir specifinė. Tarminiuose tekstuose 
rasti tikėjimai skiriasi semantikos, struktūros, paskirties ir kt. aspektais, 
todėl išsamiai jų analizei atlikti tikrai nepakanka vienos publikacijos. 
Šiame straipsnyje visų pirma siekiama pristatyti XX a. pab. – XXI a. pr. 
pietų aukštaičių šnektose užrašytus tikėjimus, aptarti pietų aukštaičių 
požiūrį į vadinamąją liaudies magiją. 

Palyginus tarminiuose tekstuose ir žodynuose rastą medžiagą 
matyti, kad ji nėra lygiavertė. Rišliuose pasakojimuose tikėjimai daž-
niausiai pristatomi plačiau. Kitaip sakant, pateikėjas, kalbėdamas apie 
įvykius ar reiškinius, dažnai sukuria siužetą, t. y. aiškina, kaip vieną ar 
kitą magišką veiksmą reikėtų atlikti, kokio rezultato galima tikėtis, ką 
reiškia įvairūs pranašiški ženklai, kas juos artimoje aplinkoje yra pa-
stebėjęs ar patyręs jų poveikį ir pan. žodynuose teikiamos medžiagos 
analizę dažniausia apsunkina teksto fragmentiškumas9. Juose, kaip 
žinoma, žodžių reikšmės iliustruojamos atskirais sakiniais, o ne teks-
to fragmentais, todėl ne visada aiškus priežasties–pasekmės santykis, 
pvz.: Žiūrėk, ar ryti moterį suciksi su pilnais, ar su tuščiais viedrais 
Rdm; Nešvilpk troboj – velnių prisišauksi bd10.

8 žodyno pagrindą sudaro XX a. 7–10 deš. ir XXI a. pr. Varėnos rajono pietinėje dalyje 
sukauptų garso įrašų medžiaga – daugiau nei 500 val., įrašytų 70 šio ploto didesnių ir 
mažesnių kaimų. žodyno apimtis – 1513 psl., apie 120 a. l.

9 Druskininkų tarmės žodyne žodžių reikšmės neretai iliustruojamos vienu ar dviem 
sakiniais; dar žr. V. Ragaišienė, min. veik., 2021. 

10 Straipsnyje nurodomas gyvenamosios vietovės ir šaltinio puslapis. Prie asmeninės kar-
totekos pavyzdžių teikiamas tik gyvenamosios vietovės sutrumpinimas.
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Tikėjimų klasifikavimas. Išvardytuose šaltiniuose rasta įvairaus 
pobūdžio tikėjimų, kurie gali būti klasifikuojami ne pagal vieną modelį,  
t. y. ne vienu pagrindu. Pietų aukštaičių šnektų paliudytus tikėjimus 
galima skirstyti pagal: 1) pobūdį (pranašiški ženklai ir magiški veiks-
mai); 2) dominuojantį objektą (gamtos kūnai ir reiškiniai, gyvūnai ir 
paukščiai, mirusieji ir dvasių pasaulis, žmonių santykiai, magija ir gy-
dymas ir kt.); 3) paskirtį (ateities spėjimai; įspėjimai apie laukiančius 
įvykius; nuo nelaimingų įvykių ir atsitikimų apsaugantys draudimai, 
daiktai ir magiški veiksmai). Tikėjimų klasifikavimas pagal dominuo-
jantį objektą nėra patogus. Pasitaiko atvejų, kai tas pats objektas gali 
turėti kelias paskirtis (pavyzdžiui, kelią perbėgusi juoda katė įspėja 
apie laukiantį pavojų, besiprausianti ar besiglaustanti katė – apie at-
vyksiančius svečius). Šiame straipsnyje tikėjimai analizuojami pagal 
paskirtį. Akivaizdu, kad toks skirstymas išryškina tikėjimuose užko-
duotą funkciją – atspėti, įspėti, apsaugoti, padėti, išgydyti ir pan.11

Ateities spėjimai. Šiai grupei priklausantys tikėjimai skirtini į du 
didesnius pogrupius, t. y. orų spėjimai ir ateities numatymai. Tiria-
muose šaltiniuose rasta keliasdešimt orų spėjimų. Pietų aukštaičiai ar-
timiausių dienų orus dažniausiai spėja pagal paukščių (rečiau – gyvū-
nų) elgesį ir pasikeitusį dangaus kūnų (saulės, mėnulio ar kt.) vaizdą12. 

Spėjimuose pabrėžiamas neįprastas paukščių elgesys, rodantis 
orų permainas: 

lietų, pvz.: Kap varnos labai rėkauja, grait bus lietaus Pls 
(LKže); Prieš lietų labai čerška šarkos Dg (LKže); Jei gaidzys gieda 
labai, tį kur vakari, gal bus lietaus už kelių dzienų KčT 179; Vištos 
vaikščioja per lietų, tai ilgai po biskį lis Rdm; 

atlydį, pvz.: Varnos kap pėščios vaikščioja, bus atolydzis Pns; 
Gaidzys gali giedoc ir an atlydzio Krkš;

šaltį, pvz.: Jei varnos tupi medzių viršūnėsa, šals Rdm; Ancys 
stovi an vienos kojos po sparnais pabrukį snapus, nakciu šals Rdm; 
Žąsys galvą kavoja – bus šalta Sn; Jei žąsys smarkiai nardosi vande-
nyj – už poros dienų bus dideli šalčiai Pns (LKže). 

Apie artėjančias orų permainas (lietų, snygį ir šaltį) gali įspėti 
ir kitaip nei įprastai atrodantys dangaus kūnai arba pasirodę gamtos 
reiškiniai, pvz.: Apstvėrus saulė – bus lietaus Pls (LKže); Šiandie, pa-

11 Vaitkevičienė, D. 2008. Min. veik., p. 26.
12 Manoma, kad artėjantį lietų gali rodyti ir rasojantys lašiniai, pvz.: Tai vieni žūrėj, kad 

lašiniai drėgni (prieš lietų) KčT 179; Jei vasarų lašiniai rasoja, tai bus lietaus Krkš. 
Tačiau tokių pavyzdžių tiriamuose šaltiniuose rastas tik vienas kitas.
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vyzdžiui, šalna pirma atsirado; visadu sakydavo, tai jau dar už dzviej 
trijų dzienų palis KčT 179; Saulalė laidzasi raudona, bus šalco Drskž 
317; Saulė laidzias raudona ir da debesin, bus vėjuota, gali ir sniego 
atvaryc bd; Kap žiemų, tai jau sako sniego gal bus, kad jau apsitvėris 
mėnulis KčT 28313 ir kt. Tokių spėjimų tiriamuose tekstuose rasta dau-
giausia. Iš turimos medžiagos matyti, kad pietvakarinėje pietų aukš-
taičių ploto dalyje gyvenantys dzūkai labiau linkę tikėti dangaus kūnų 
siunčiamais ženklais, pvz.: Tu gerau žūrėk an saulės, an dangaus, ne 
an varnų kap raikia lietaus Rdm. 

Tam tikrų ženklų pasirodymas arba labai triukšmingas paukščių 
elgesys gali reikšti apskritai oro keitimąsi (dažniausia – pablogėjimą), 
pvz.: Kap jau vasarų, kap būna mėnulis apsitvėris, tai jau kokio oro 
bus, jau mainysis oras sako KčT 283; Varnos rudenį laksto rėkdamos 
pulkais, lauk jau kokio oro Krkš. Ypač tokių atvejų daug užrašyta 
pietvakarinėje ploto dalyje. 

Paukščių ir gyvūnų elgesys gali teikti informacijos ir apie ilgesnio 
periodo orus, pvz.: Vilkas laikos rudenį prieg namų, bus šalta žiema 
Krkš; Jei gervės ir žąsys skrenda aukštai – ruduo bus ilgas bd. Iš gandrų 
elgesio galima spręsti ne tik apie būsimus orus, bet ir apie orų nulemtą 
derlių, pvz.: Gandrai varažina14, ar vasara tokia ar tokia, tai meta busi-
lynų15 iš lizdo Kb (PPž I 645); Va kap gandras gandriukus meta, tai sako 
bus labai sunkūs metai. Jis reiškia nu, negalės išmaitint savo vaikus  
LpT 168; Jei kiaušinį meta gandras, tai ant langvų metų, o jei vaikų, 
tai ant sunkių metų, sako, neišmaitis Mst (PPž I 645) ir kt. Orus ir jų 
nulemtą derlių gali rodyti gegutės kukavimo laikas: Jei gegutė užku-
kuos kap medžiai sulapojį, tai metai bus geri, o jei pliki, tai bus blogi 
Krkš. 

Pietų aukštaičiai apie ilgesnio periodo orus spręsdavo ir stebėda-
mi augalus, pvz.: Pieniai žydzi rudenį, tai jau ilgas ruduoj KčT 283. 
Šiuo atveju omenyje turima ne tiek rudens kaip metų laiko trukmė, 
kiek ganėtinai šilta žiemos pradžia. Tačiau tokių vartosenos atvejų ti-

13 Plg. Vaiškūnas, J. 2002. „žinios apie mėnulį ir žvaigždes Pelesos bei Ramaškonių 
apylinkėse“, in: Lydos krašto lietuviai, t. 1. Kaunas: Poligrafija ir informatika, p. 373–386. 

14 Pietų aukštaičiai skolinį varažyti, -ina, -ino (l. wróżyć, brus. вapaжыць) dažniausiai var-
toja reikšmėmis burti, pranašauti (iš kortų); pagal kokius nors požymius pranašauti, 
rodyti (PPž II 721; plg. dar LKže). Pietų aukštaičių šnektose gausu lietuvių ir kitų 
(lenkų, baltarusių, rusų ir vokiečių) kalbų kontaktus liudijančių vartosenos pavyzdžių, žr. 
A.  Leskauskaitė, „Pietvakarinio Lietuvos paribio šnektos ir slavų kalbos“, Acta Baltico-
Slavica, 2006, nr. 30, p. 397; Ragaišienė, V. 2018. „Punsko ir Seinų šnektų tarminė leksika: 
skolinių vartosena“, in: Terra Jatwezenorum, Nr. 10, p. 71–83 ir ten min. lit.

15 Gandriuką (plg. brus. бyceл, l. busieł).
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riamuose šaltiniuose aptiktas vos vienas kitas, plg. dar Šermukšniai 
žydzi pirma alyvų, lauk šaltos vasaros bd; Jei ąžuolas išaugina daug 
gilių – žiema bus šilta Krkš16. 

Iš sukauptos medžiagos matyti, kad pietų aukštaičiai, ypač gy-
venantys pietvakarinėje ploto dalyje, iki šiol yra išlaikę orų spėjimus, 
kurie jiems aktualūs kaip žemdirbiams. Spėjant orus dažniausia re-
miasi artimoje aplinkoje sutinkamais gyvūnais ir paukščiais (varna, 
višta) ir sakralinę reikšmę turinčiais dangaus kūnais (saulė, mėnu-
lis). Tačiau mažai užrašyta orų spėjimų, paremtų augalų stebėjimu. 
Tiriamuose šaltiniuose nerasta liudijimų ir apie žmogaus jaučiamas 
orų permainas (kaulų sukimas, galvos maudimas ir pan.). Tikėtina, 
kad labiausiai įsimenami ir lengviausiai pastebimi artimoje aplinkoje 
vykstantys pokyčiai. Kita vertus, dangaus kūnų ženklai gali būti sie-
jami ir su archajiška pasaulėjauta.

Pietų aukštaičiai, dirbdami įvairius darbus, veisdami gyvulius, 
sėdami, sodindami ar nuimdami derlių, atsižvelgdavo (vyriausiosios 
kartos atstovai ir dabar atsižvelgia) į mėnulio fazes, debesis, vėją ir kt., 
pvz.: Kad va debesų pilnas dangus būt, tai būt tokios būlbos kap toki 
grumtai; grumtinis dangus SrjT 128; Veislai gerau palikc per pilnacį 
atsivestus gyvulius Mtl; Rugius raikai sėc kap pucia šaurys vėjas bd; 
Kopūstus taikyk raugc per sanų mėnulį – gerai laikysis ir bus ska-
nūs Rdm. Dzūkai, spėdami apie būsimus orus ir derlių, per Kūčias ir 
Kalėdas stebėdavo dangaus kūnus ir gamtos reiškinius, pvz.: Jei per 
Kalėdas miglota, sninga ar lyja, bus derlingi metai, bitės spiesis, kar-
vės duos daug pieno Rdm; Jei Kūčių nakcis žvaigždėta, vištos gerai 
dės kiaušinius, jei miglota, apsiniaukusi, karvės duos daug pieno Švn 
(ATT 195). 

Tarminiuose tekstuose ir žodynuose rasta ir ateities numatymų, 
tiksliau, ją atskleidžiančių burtų. Šios medžiagos branduolį sudaro 
Kūčių vakaro burtai, kurie paliudyti visuose tarminiuose tekstuose ir 
žodynuose. Pietų aukštaičiai, pasakodami apie Kūčių papročius, vi-
sada pabrėžia, kad vakari mergos varažina. Informaciją apie ateitį 
Kūčių vakarą siekiama gauti dviem būdais – per ženklus ir sapnus (ar 
vizijas). 

Tiriamuose tekstuose dažnai aptinkamas pasakojimas apie šiaudo 
traukimą. Kūčių vakarą ištrauktas šiaudas laikomas žmogaus likimo, 

16 Dauguma aptariamų orų spėjimų paliudyti ir pietinėje pietų aukštaičių ploto dalyje, žr. 
Vaškelevičiūtė-Zakarauskienė, O. 2003. Burokaraistis, d. 1. Vilnius: Jandrija, p. 253–256. 
Tačiau Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodyne jie nefiksuoti.
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gyvenimo kokybės ženklu, pvz.: Iš po stalciesės traukiam šaudus. Ir 
kieno ilgas, ciesus šaudas, tai ilgas bus gyvenimas, derlingi metai, lai-
mingi metai. O trumpas šaudas, tai vargo metai, trumpas gyvenimas 
Dsm (ATT 170). Neištekėjusi mergina apie būsimą vyrą ir laukian-
tį vedybinį gyvenimą taip pat gali sužinoti traukdama šiaudą, pvz.: 
Jei neištekėjusios mergos ištraukia ilgų ciesų šaudų, tai ženykas bus 
gražus, aukštas. O kreivas sutrupėjis tokis šiaudas, be galvelės, tai 
reiškia varganas gyvenimas tavį laukia Dsm (ATT 170). Abiejuose 
tekstuose geras–blogas likimas / gyvenimas atskleidžiamas per šiau-
do apibūdinimą antonimų poromis ilgas–trumpas ir tiesus–kreivas. 
Šiame kontekste būdvardžiai tiesus ir kreivas gali būti suvokiami kaip 
teisingas ir neteisingas.  

Apie galimybę ištekėti, būsimą vyrą Kūčių vakarą liudija ir dau-
giau ženklų – šuns lojimas, tvoros statinių ar pagalių skaičius, pvz.: 
Kap Kūčia būna, ainam klausyc, iš kur šunes loja, iš tį bernas bus 
Rdm; Jei šunys neloja, cyku, ir kitais metais merga viena sėdės Krkš; 
Kabina mergos tvoras. Apkabina tvorų, a paskui paiso17, ar pora šitų 
štankietų18, ar ne pora. Tai kad pora, ištekės tuos metus, a kad ne 
pora, tai neištekės RamT 96 ir kt. 

Ne mažiau įdomūs yra pasakojimai apie ateities numatymus per 
sapnus:

Kūcoj nu tai šulnukų padarai tokį. Ir uždengi kokiais nu šaudu-
kais ar tį šipulukais kokiais ar kuoj uždengia. Ir susapnuoji atjoja 
kokis ir paprašo šulnio rakto, ir cikrai tep būdavo. Tai žinok, kad su 
juoj apsižanysi SrjT 182; 

Jau, kad ir nori dar duonos, tai jau šitų gabalukų paslik. Bet kad 
iš kitos riekės neparagautai. Ir kad iš tavo riekės niekas neatsilaužt. 
Tep jau saugok, kad niekas neatsilaužt. Tadu tų gabalukų duonos 
pasdėk pagalvėn kap atsiguli. Ir jau raiškia susapnuosi, kad Tavo 
bernas už katro, jei tais metais ištekėsi, tai už katro berno ištekėsi, 
atais prašyc valgyc Dg (ATT 179).  

Tiriamuose tarminiuose tekstuose tokio pobūdžio pasakojimus 
dažniausiai sudaro tie patys elementai: magiško veiksmo atlikimas nu-
statytu laiku laikantis tam tikrų reikalavimų. Kaip matyti iš pateiktų 
pavyzdžių, tinkamai atlikus magiškus veiksmus sapnuose galima iš-
vysti būsimą vyrą. Atliekamais veiksmais nesiekiama paveikti įvykių 

17 Žiūri.
18 Skolinys štankietas (l. sztacheta) vartojamas reikšme tvoros statinis.
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baigties, tik norima sužinoti informaciją svarbiomis žmogaus gyveni-
mo (likimo ir vedybų) temomis19.

Įspėjimai apie laukiančius įvykius ir atsitikimus. Pietų aukš-
taičiai iki šiol tiki pranašiškais ženklais, įspėjančiais apie nelaimes ir 
bėdas, laimingus ir nelaimingus įvykius bei atsitikimus. Pavyzdžiui, 
nepasisekus dažnai sakoma, kad juoda katė gal kelių perbėgo, kad jau 
tį tep pasdarė KčT 11020. Tiriamuose tekstuose rasta medžiaga rodo, 
kad dažniausiai įspėjimai gali būti gaunami per gyvūnus, paukščius 
ir sapnus. Apie laukiančias nelaimes neretai įspėja pakitęs, neįpras-
tas naminių gyvūnų ir paukščių elgesys, pvz.: Jei šuva staugia ir in 
namus žūro, gali kas mirc ar iš namų išaic Rdm; Šuva staugia ar an 
ugnės kokios (prieš gaisrą) Dg (LKže); Višta užgiedoj, lauk bėdos 
Krkš; Višta gieda ne ant gero Pns; Višta užgiedoj, kirsk galvų, kad 
bėdos nebūt Rdm. Ir šiandien tikima, kad staugiantis šuo ar giedanti 
višta dažniausiai įspėja apie mirtį21. žinią apie laukiančią nelaimę gali 
perduoti ir laukiniai paukščiai, pvz.: Kažkur tai atskrenda arti varna 
kur prie lango ir pradeda, kvarksi ten, reiškia rėkia, sako, varna, tai 
kažkokių nelaimį atneša. Reiškia varnos kažkaip tai juodos, va ar ko-
kios šarkos ar kažką, tai sako, kad nelaimes atneša žmonėm LpT 167. 
Šiuo atveju pranešama bloga žinia siejama ne tik su paukščių elgesiu, 
bet ir su jų spalva. 

Tiriamuose tekstuose gausu pavyzdžių apie pelėdą, kuri dažniau 
nei kiti paukščiai praneša žmogui apie būsimus įvykius, jo laukiančius 
džiaugsmus ir vargus, pvz.: Pelėda jau paverks, tai jau žinok, jau bus 
kas Rdm; Jy žmogu ir bėdų išvaražina22 ir laimį, pelėda atlakia, visa 
praneša žmogu Knv (PPž II 193); Pelėda katroj dziena suka apie 
mano galvų ir vis rėkia, bus kokia naujiena bd. Apie laukiančias gy-
venimo permainas gali įspėti ir gegutė (gegulė, gegužė), pvz.: Kų tau 
gegužė iškukuos Drskž 96; Jau an anūkės ar an anūko dalios tau, 
bobula, varažina, gegulė kukuoja Dbn (PPž II 721); O gegutė, ge-
gutė tai kų iškukuoja. Sako laimį atneša, kažkokių tai gerų žinių gali 
atnešč LpT 168 ir kt. Tikima, kad gegutė gali išpranašauti ir žmogaus 

19  Plg. Lietuvių užkalbėjimų šaltiniai. Elektroninis sąvadas. Sudarė ir parengė 
D.Vaitkevičienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005, p. 10–11.

20 Tarminiuose tekstuose galima rasti ne vieną patarimą, kad juodai katei perbėgus kelią 
geriau grįžti atgal, pvz.: Sako va juoda katė kelių perbėgo, tai jau reikia grįšc, reikia 
apeic, ba sako jau nesiseks ti kažkas tai LpT 167. 

21 Vaškelevičiūtė-Zakarauskienė, O. 2003. Min. veik., p. 244, 248.
22 Išburia, išpranašauja.
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gyvenimo trukmę, pvz.: Kiekkart sukukuos gegulė, ciek metų gyven-
siu Krkš.  

Pietų aukštaičiai mano, kad paukščiai ir gyvūnai gali įspėti ir apie 
atvykstančius svečius, pvz.: Jei šarka užtupia ant tvoros ir rėkia, bus 
svečių Pns (LKže); Vištos susmušė, tai svečias atsimuš Dg (LKže); 
Kap katė prausias, bus svecias Rdm; Kacinys trinasi, atvažuos kas 
Drskž 143 ir kt. Daugiausia aptariamos vartosenos pavyzdžių užrašy-
ta pietvakarinėje pietų aukštaičių ploto dalyje iš vyriausiosios kartos 
atstovų. įdomu tai, kad pietinėse pietų aukštaičių šnektose, kurios iš-
siskiria tikėjimų gausa, analogiškų atvejų neaptikta (dvitomiame žo-
dyne nerasta nei vieno atvejo).    

žmogus apie būsimus įvykius gali sužinoti ir per sapnus, kurie, 
pietų aukštaičių nuomone, gali būti geri arba blogi, pvz.: Gerų sapnį 
sapnavau Kb (PPž II 367); Kap kadu negerai sapnuoju, tai misli-
nu bus negerai Mst (PPž II 367)23. Vieni sapnai tiesiog įspėja apie 
laukiančius (dažniausiai – nemalonius) įvykius jų konkrečiai nenuro-
dydami, pvz.: Sapnį susapnuoji su anytu, bėk iš trobos Drskž 316; 
Kokį bjaurų sapnų sapnavau, gerai nebus Krkš; Jei sapnai pinasi, 
maišosi, tai jau cia ne an gero, lauk bėdos Rdm. Kituose sapnuose 
regimi ženklai turi prasmę. Pavyzdžiui, tikima, kad gerai yra sapnuoti 
gėles, pvz.: Gėlas kap sapnuoji, tai gerai Knv (PPž II 367); Jei sa-
pnuoti kokius kvietkus24, gausi gerų žinių Mtl. Tokių pavyzdžių rasta 
vos vienas kitas. Tiriamuose tekstuose dažniau kalbama apie sapnus, 
kuriuose regimi ženklai liudija apie ligą, nesantaiką, artimųjų mirtį ir 
pan., pvz.: Kap jau jis (svetimas vyras) apė mani sukė, man jis jau 
sukė, tap jau jis man meilinas, nu sakau, raiks kiba apsirgc MrcT 
108; Sapnuoc negerai juodais drabužais apsirangis, apsirgsi, tai gali 
sirgc ir dešim metų SrjT 196; Jei ugnį sapnuoji, tai barnis. Ar na-
muosa kokis nemalonumas būna SrjT 195; Jei sapni inkritai purvinan 
vandenin, tai susirgsi arba mirsi Rdm. Sapne kirsti arba regėti kerta-
mus medžius, juos vežti nukirstus, rauti krūmus ir pan., reiškia netekti 
artimų žmonių, pvz.: Jei veši iš giros kokį rųstų ar kokių malkų storų, 
tai jau žinok, kad tavo namuose ar giminė jau vis ciek skirsies su savo 
mylimiausiu daiktu SrjT 195; Sapnavau kelis kartus, kad kertu va ši-

23 Atskirą grupę sudaro sapnai, kuriuose mirusieji artimieji primena apie neatliktas parei-
gas, neištesėtus pažadus ir pan. Leipalingio apylinkių tekstuose yra labai įdomus pasa-
kojimas apie mirusią anytą, kuri užpuolė marčią, kad ši neatidavė jos drabužių varganai 
gyvenantiems žmonėms, žr. LpT 83–84. 

24 Slavizmas kvietkas (plg. brus. квятка) visame pietų aukštaičių plote dažniausiai vartoja-
mas reikšme gėlė, žolynas.
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tus medzius, tai per metus palaidojau vyrų, brolį ir da sūnų Krkš; Aš 
prieš sūnaus mirtį sapnavau, kad išroviau bezų25, visų krūmų Knv 
(PPž II 367). Atkreiptinas dėmesys į pastarąjį pavyzdį, kuris tiesio-
giai susijęs su pietinių pietų aukštaičių tikėjimu, kad bezai (alyvos) 
apsaugo namus nuo blogio jėgų26. Taigi išrauti alyvą reiškia panaikinti 
namų apsaugą, prišaukti nelaimę. Apie gresiančią mirtį liudija ne tik 
griūvantys medžiai, bet ir namai, pvz.: Visap sapnuoji, medzis jeigu 
stovi, tai ir gyvensi. O jeigu aš sapnuotau, kad reiškia ar mano troba 
nugriuvo, ar mano raiškia po langu medzis kokis nugriūva, tai jau 
žinok, kad jau ilgai netrauksi SrjT 195. Tikėjimas sapnais, tiksliau, jų 
siunčiamais ženklais, yra paremtas etninės bendruomenės patirtimi ir 
perduodamas iš kartos į kartą.    

Nuo nelaimingų atsitikimų, ligų, neigiamo ar nepageidaujamo 
poveikio apsaugantys draudimai, veiksmai ir daiktai. Pietų aukštai-
čiai iki šiol tiki, kad galima apsisaugoti nuo daugumos nelaimingų įvy-
kių ar atsitikimų. Tiriamose šnektose dažnai užrašoma patarimų, kaip 
išvengti nepageidaujamų gamtos reiškinių (ypač perkūno, griausmo) 
ir jų sukeltų padarinių, kaip apsaugoti save ir namus, pvz.: Jei graus-
mas, galva raikia pridengc, ba plaukai irgi turi traukimo Mrc (PPž I 
312); Tep pasakoja, kad jau Agotos duona, tai jau nuo grausmo saugo 
Kpn (PPž I 313); Jei perkūnas uždegs namų, į ugnį mesk šventos Ago-
tos duonų, iš karto užgis ugnis, neraikės ir gaisrinės šaukcis Rdm27. 

Atskirą grupę sudaro draudimai, patarimai nėščioms moterims, 
kuriais siekiama apsaugoti nešiojamą kūdikį (netiesiogiai ir būsimą 
motiną). Daugiausia užrašyta nėščiai moteriai vengtinų dalykų ar 
veiksmų, kurie gali paveikti vaiko fizinę išvaizdą, sveikatą ir pan., 
pvz.: Kap moteris nėščia, tai jau raikia, raikia jau nelandzioc, raikia 
nešokinėc niekur SrjT 106; Negalima an savį siūcis nieko. Sako, vaiko 
liežuvukas būna prisegtas kap užgemsta SrjT 106; Nėščiai sako, per 
ienas nežangeliok, bus vaiko kraivos kojos Rdm; Nėščiai raikia kvar-
tūkas28 nešoc, tai vaikas jau neboja akių Pvč (PPž II 131); Ir neraikia 
labai dzyvycis29 an ko kap nėščia būni. Kad va negražus ar kas... la-

25 Skolinys bezas (plg. l. bezd, bez) vartojamas reikšme alyva. Vyriausios kartos atstovai 
žodžius bezas / alyva linkę vartoti pramaišiui.

26 Vaškelevičiūtė-Zakarauskienė, O. 2003. Min. veik., p. 244.
27 Tiriamose tarmėse išlaikyta nuostata, kad perkūnas muša katris vortas žmogus, o jei 

katris negadnas (negeras), to ir perkūnas nepristoja Kš (PPž II 203); Šitokio laidoko, 
cinginio ir perkūnas nedauš Mtl.

28 Skolinys kvartūkas (plg. brus. xвapтyк) tiriamose šnektose vartojamas rečiau nei tos 
pačios reikšmės žodžiai prijuostė ir prikyštė.

29 Stebėtis (plg. brus. дзiвiць).
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bai paveldėja viskų, kas bloga vaikas SrjT 107 ir kt. Tiriamuose šalti-
niuose kiek mažiau rasta pamokymų, kaip besilaukianti moteris turė-
tų reaguoti į nuo jos nepriklausančius reiškinius (gaisrą, nelaimingus 
įvykius) ar nemalonius dalykus, kad nepakenktų kūdikiui, pvz.: Jei 
kas degs, o moteriškė nėščia susiims už rankų, rankom ar už veido, 
ar už galvos, bus toki plėmai30 vaiku Kb (PPž II 18); Kab dar dega 
kur ugnis, tai nesgriebc, kur griebsies, tai sako tį būna toj dedervinė 
tokia didelė, tokia dėmė raudona (vaikui) SrjT 107. Šie tikėjimai nea-
bejotinai atsiradę ir įsitvirtinę bendruomenės kolektyvinėje sąmonėje 
kaip rūpinimasis artimaisiais, būsimomis kartomis, kaip troškimas ap-
saugoti motiną ir jos vaiką nuo negandų. Kita vertus, draudimais sie-
kiama palaikyti ir iš kartos į kartą perduoti tam tikrą tvarką (nurodyti 
ar pamokyti, kaip dera elgtis motinai ir pan.)31. 

Tiriamuose šaltiniuose, ypač „Marcinkonių šnektos tekstuose“ ir 
„Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodyne“, galima rasti daug informa-
cijos apie magiškus veiksmus ir užkalbėjimus, susijusius su žmogaus 
sveikatos ir gydymo sritimi. Tiksliau, apie priemones, padedančias 
pasveikti susirgus, apsaugančias nuo neigiamo ar nepageidaujamo po-
veikio (nužiūrėjimo ir kt.), pvz.: Rozų32 jau tep labai rėkė [vaikas], tai 
atajo šitoj sasuoj, cia kur kaiman, tai sako per pavalkus landzykim 
Pvč; Atbulus pavalkus paima, pastato, ir vienas kiši, o kitas priimi 
[vaiką] Pvč (PPž II 182)33. Pačių užkalbėjimų tekstų tiriamuose šalti-
niuose užfiksuotas tik vienas kitas (žodinių formulių įslaptinimas tie-
siogiai yra susijęs su tradicija jas laikyti paslaptyje ir perduoti tik tam 
tikromis sąlygomis34). Atkreiptinas dėmesys į „Marcinkonių šnektos 
tekstuose“ pateiktą pasakojimą apie geltos gydymą: Mano pusesarei 
buvo geltaligė pripuolus, geltonos akės. Vaikeli, sakau, Birute, tas kas 
dar. Tu, sakau, vaikeli, nu jaunatis. Sakau, stokis; an dangaus tai, 
jy pamatė an dangaus tų mėnulį. Sakau, ir rėk. Tai aš tris viedrus35 
vandens išsukau, kibirus, ir ant jos triskart perlėjau, ir mėnulio pa-
prašiau: mėnuli mėnuli, dangaus karalaici, apšvietei dangų ir žemį, 
apšviesk tu jos kūnų MrcT 280. Iš pateikto ištisinio teksto fragmen-

30 Skolinys plėmas (plg. brus. плямa, l. plama) šnektose vartojamas reikšme dėmė.
31 O. Vaškelevičiūtė-Zakarauskienė, min. veik., 2003, p. 245.
32 Slavizmas rozas (plg. l. raz) tarmėse vartojamas reikšme kartas, sykis.
33 Dažniausiai žmonės ir gyvuliai suserga paboję blogų akių, t. y. nužiūrėti magiškų galių 

turinčio, bloga linkinčio žmogaus, žr. V. Ragaišienė, „žmogaus paveikslas „Pietinių pietų 
aukštaičių šnektų žodyne“, Terra Jatwezenorum, 2019, nr. 11, p. 65.

34 D. Vaitkevičienė, min. lit., 2008, 46–52.
35 Kibirus. Tiriamose šnektose bendrinės kalbos žodis kibiras ir skolinys iš slavų kalbų vie-

dras vartojami pramaišiui. 
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to matyti užkalbėjimui (mėnuli mėnuli, dangaus karalaici, apšvietei 
dangų ir žemį, apšviesk tu jos kūnų) būdingi komponentai – žodinė 
formulė ir maginė intencija (prašymas apšviesti kūną), kuri sustiprinta 
maginiu veiksmu (ligoniui rėkiant jis triskart apliejamas vandeniu). 
Taigi pietinių pietų aukštaičių areale užrašytas maginis tekstas Jaunas 
Mėnulaiti, apšviesk mano kūną yra gydomasis kūno išvalymo užkal-
bėjimas, nors, kaip teigiama mokslinėje literatūroje, Dzūkijoje išvaly-
mo funkcija lietuvių užkalbėjimuose ir reta36. 

Tarminiuose šaltiniuose gausu patarimų sunegalavus pagalbos 
kreiptis į jauną mėnulį, pvz.: Jei kokis išbėrimas bus, žiūrėkit ant ka-
lendoro jauno mėnulio, kap jis cik randas, jaunas mėnulis, paprašykit 
to jauno mėnulio, ir tu pagysi Kš (PPž II 639); Vaikeli, jaunas mėnu-
lis, klaupk, poterauk, kad dantų nesopėtų SrjT 102; Per jaunų mėnulį 
poterauna parkritį an klupscių an galvos rankas suzdėjį, kad dantų 
nesopėtų Rdm. Akivaizdu, kad pietų aukštaičių bendruomenės pasau-
lėvaizdyje senoji lietuvių religija tebesireiškia gyvose ir archajiško-
se maldelėse jaunam mėnuliui, kurios siekia taip giliai ir plačiai, kad, 
pasak G. beresnevičiaus, verčia iš naujo apmąstyti mėnulio funkcijas 
lietuvių religijoje ir mitologijoje37.   

Pietų aukštaičiai užkalbėjimais iki šiol gydo nuo rožės, dantų 
skausmo, gyvatės įkandimo, karpų, išgąsčio, blogų akių poveikio (nu-
žiūrėjimo) ir kt. negalavimų, pvz.: Mano tėvas kalbėj nuo dantų, gy-
vatė jei įkando Kb (PPž I 443); Mani išmokino mano bobulė ir nuog 
rožės kalbėc, ir nuog karpų, ir nuo viso Kš; Išgųscį tai dar užkalbu, 
nug rožės užkalbu Kš (PPž II 348); Senis buvo, Pranciska vadzino, 
tai jis žinojo užkalbėjimų nuo gi gyvatės ir vilkų Aš (PPž II 671); Jis 
bus pabojęs akių, tai užtat ir daktarai nepadeda, reikia užkalbėt Rdm 
ir kt.38 Tiriamuose šaltiniuose bene daugiausia pateikta medžiagos 
apie nužiūrėjimo, kuris pietų aukštaičių suvokiamas kaip pavydaus 
ir pikto žmogaus kerėjimas žvilgsniu siekiant pakenkti kitam žmogui 
ar gyvuliui, pasekmes ir jų panaikinimą. Greta patarimų, kaip gydyti 

36 D. Vaitkevičienė, min. lit., 2008, 30–31, 307–323.
37 G. beresnevičius, „burtai ir tikėjimai Vilniaus krašte ketvirtame XX a. dešimtmetyje“, 

Metai, nr. 12 (192), 2006, p. 122.
38 Užkalbėjimai gali būti ir kompleksinio gydymo dalis. Pietinių pietų aukštaičių šnektose 

užrašyta pavyzdžių, kai siekiant kuo didesnio poveikio susirgęs ar nužiūrėtas žmogus 
gydomas žolėmis, žodžiais ir magiškais veiksmais; žr. balkutė, R. 2002 „Pelesos krašto 
liaudies medicina“, in: Lydos krašto lietuviai, t. 1. Kaunas: Poligrafija ir informatika, 
p. 360–365; Ragaišienė, V. 2020. „Ligos ir jų gydymo būdai „Pietinių pietų aukštaičių 
šnektų žodyne“, in: Terra Jatwezenorum, Nr. 12, p. 113. 
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nužiūrėtus žmones ar gyvulius, teikiami pamokymai, kaip išvengti ne-
pageidaujamo blogų akių poveikio39.     

Tai, kad užkalbėjimai (gydymas burtažodžiais ir magiškais veiks-
mais) yra reali, nors ir paslaptinga, dzūkų, ypač gyvenančių pietinėje 
ploto dalyje, gyvenimo sritis, rodo keli dalykai. Dauguma įvykių pasa-
kojami esamuoju laiku, nurodomi konkretūs žmonės, kurie gali užkal-
bėti ar nužiūrėti, dalijamasi asmenine patirtimi. Ne tik vyriausiosios, 
bet ir vidurinės, kartos atstovai gali pateikti daug vertingų duomenų 
apie užkalbėtojus ir užkalbėjimo būdus (paskirtį, atlikimo laiką ir kt.), 
nužiūrėjimo kaip reiškinio kilmę, apibūdinti jo reiškimosi būdus ir pan. 

Tikėjimai pietų aukštaičių pasaulėvaizdyje. Antgamtiškus reiš-
kinius, magiškus veiksmus, ateitį lemiančius ženklus ir tikėjimą jais   
pietų aukštaičiai dažniausiai įvardija skoliniais varažbikas / varažbi-
tas, kalbėdami apie magišką būdą pranašauti, spėti ateitį vartoja žodį 
burtai. Šie žodžiai gali būti vartojami kaip sinonimai, plg. Oi, jisai 
mokėj visokių burtų Kb (PPž I 146) ir Gal ji ir žinojo kokius varažbi-
tus Škl (PPž II 721). Tiesa, skolinius iš slavų kalbų varažbikas / va-
ražbitas (l. wróżbita) iliustruojančių vartosenos atvejų tiriamuose 
šaltiniuose rasta palyginti nedaug. Tiriamose tarmėse labiau paplitęs 
veiksmą apibūdinantis skolinys varažyti (l. wróżyć, brus. вapaжыць). 
Dažniausiai kalbama apie pačius tikėjimus neįvardijant jų kaip reiški-
nio konkrečiais žodžiais.

Kaip minėta, dauguma tikėjimų iki šiol yra reali pietų aukštaičių 
gyvenimo sritis. Tiesa, kai kurie tikėjimai jau traukiasi iš aktyviosios 
vartosenos kartu su realijomis. Pavyzdžiui, tikėta, kad baltą karvę ap-
vedus aplink baltakamienį medį tris kartus greičiau ateis žiema, pvz.: 
Vaikai varažina, kur balta karvė, tai api beržų baltų tris kartus ap-
veda, kad graiciau prisnigt Mrc (PPž II 721). žodynuose ir tekstuose 
galima rasti tikėjimų, kurių iš konteksto gali būti neaiški reikšmė ir 
paskirtis, pvz.: Jaunamartė apriša teipos kryžų, vis koki, vis buvo va-
ražbitai Mst (PPž II 721). Varėnos rajone iki šiol ant kryžių rišamos 
nedidelės prijuostėlės, tačiau vietiniai gyventojai ne visada gali paaiš-
kinti, kodėl tai daroma. Teigiama, kad jaunamartės rišdavo prijuostes 
ant kryžių siekdamos greitai ir sėkmingai sulaukti šeimos pagausėji-

39  žr. Ragaišienė, V. 2019. Min. veik., p. 64–65; Ragaišienė, V. 2020a. „Sposób postrzegania 
człowieka w „Słowniku południowych gwar południowoauksztockich” („Pietinių pietų 
aukštaičių šnektų žodynas“), in: Vertybės lietuvių ir lenkų pasaulėvaizdyje, t. 1. Vilnius: 
Vilniaus universiteto leidykla, p. 269–271.
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mo. Vėliau imta kryžius rišti linkint sėkmės, sveikatos, laimingo gyve-
nimo ir pan.40

Tikėjimai perduodami iš kartos į kartą kaip etninės žinijos tekstai, 
kuriuose užkoduota etninės bendruomenės narių gyvenimo patirtis 
ir vertybės. Iš tarminių tekstų matyti, kad vienais jų tikima iki šiol, 
kitais linkstama abejoti. Pavyzdžiui, pietų aukštaičių pasakojimuose 
galima rasti nemažai duomenų apie dvasių pasaulį, tiksliau, mirusių-
jų ar kokių reiškinių rodymąsi (vaidenimąsi), pvz.: Aš po mecinių jos 
acidarau duris, kad stovi mano duktė, pilku lietpalčiu apsivilkus ir 
žaliu šilkamakrės skaru tep va užsidėjus per pecį Kš (PPž II 543); 
Acigrįžta, kad tį kokis stulpas stovi, tį dūša Mrc (PPž I 237); Kai-
mynystoj vaidenosi labai Pns (LKže); Tam nami niekas negalėjo il-
giau pagyvenc, koki tai vyrai baltais marškiniais nakcimi vaidenosi 
Rdm. Dvasios gali ne tik rodytis, bauginti, bet ir pakenkti, pvz.: Dar 
yra ir piktos dvasios, katros paklaidzina žmogų Dsm (ATT I 168). Iš 
turimos medžiagos matyti, kad pietų aukštaičiai nelabai linkę tikėti 
vaidenimusi kaip reiškiniu, pvz.: Daugiausia tuos vaidenimus patys 
išgalvoja Mrc (PPž II 701); Vieni sako, kad vaidenas, o kici ciki Mtl. 

40 Kabelių kaimo gyventojos Danutės Valentukevičienės informacija.
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Neretai teigiama, kad pats reiškinys seniau egzistavęs, bet jau išnykęs, 
pvz.: Dar nėra tų vaidenimų Kb (PPž II 701); Pirmiau tai buvo, kad 
vaidenas, darties jau negirdėc, kad kur nakcimi baladotųsi ar rodzy-
tųsi Rdm.  

Kaip atsirado užkalbėjimai, burtai ir kt., kodėl jais tikima, niekas 
paaiškinti negali, nes tai yra pasaulėjautos ir tikėjimo reikalas – vaikeli, 
cikiu visokiais varažbitais, cikiu ir viskas Rdm. Taigi svarbiausia va-
dinamosios liaudies magijos – užkalbėjimų, būrimų, maldelių, ateities 
spėjimų ir kt. – egzistavimo sąlyga yra tikėjimas jų teigiamu poveikiu. 
Pietų aukštaičių pateiktuose pasakojimuose ne kartą pabrėžta, kad rei-
kia žinoti ne pačią užkalbėjimo, maldelės ar būrimo žodinę formulę, 
o tikėti jos poveikiu, pvz.: Ir jei kalbės, ir tu necikėsi, tau vis tiek 
niekas nemačis Kš; Jei netikėsi, nepadės [užkalbėjimas] Pvč; Jei jau 
atėjai kalbėc tai tikėk, kad padės Pvč (PPž II 609–610). Tikima, kad 
vadinamoji liaudies magija (užkalbėjimai ir veiksmai) daugeliu atvejų 
gali pagelbėti labiau nei šiuolaikinė medicina, pvz.: Mes daktarai to 
nepadarom, kų kalbėtojai padaro (Knv PPž I 443); Ir tiktai žmogus 
užkalbėjis pataisė mani Mrc (PPž II 672). „Pietinių pietų aukštaičių 
šnektų žodyne“ galima rasti nemažai atvejų, kai užkalbėjimų teigiamą 
poveikį pajutę asmenys pradeda tikėti jų gydomuoju poveikiu, pvz.: 
[Kunigas] atvažau, užkalbėjau, jam praėjo, tadu nustoj keikis Knv 
(PPž II 671). Pranašiškais ženklais, magiškais veiksmais ar užkalbėji-
mais neabejojama dar ir todėl, kad remiamasi iš kartos į kartą perduo-
ta bendruomenės patirtimi.

Apibendrinamosios pastabos. Pietų aukštaičių tarminiuose teks-
tuose ir žodynuose galima rasti nemažai duomenų apie vieną svar-
biausių etninės kultūros palikimo sluoksnių – vadinamuosius liaudies 
tikėjimus. Specialiai nerenkant medžiagos šia tema, pasakojimuose 
užfiksuojama tai, ką tam tikros etninės grupės atstovai yra perėmę iš 
ankstesnių kartų ir išsaugoję savo vertybių sistemoje, kas jiems kalba-
muoju metu yra aktualu.

Tiriami šaltiniai rodo skirtingą tikėjimų paplitimą pietų aukštaičių 
plote. Visame patarmės plote užrašytuose pasakojimuose apie praei-
ties įvykius ir realijas (švenčių šventimą, ateities numatymą ir kt.) 
vyrauja tik Kūčių vakaro burtų ir ženklų aptarimas. Pietvakarinių 
pietų aukštaičių šnektų pasakojimuose daugiausia rasta orų spėjimų 
(paukščių ir gyvūnų siunčiami ženklai, neįprastas gamtos kūnų vaiz-
das), pietinių pietų aukštaičių tekstuose ir žodyne – duomenų apie už-
kalbėjimus. Kiek skirtingą tikėjimų paskirstymą tiriamuose tekstuose, 
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ko gero, lemia gyvenimo būdas. Pietvakariniai dzūkai daugiau verčiasi 
žemdirbyste, pietiniai pietų aukštaičiai – amatais, žvejyba, bitininkys-
te ir kt. Todėl pastariesiems gali būti kiek mažiau aktualūs orų spėji-
mai. Kita vertus, miškuose gana izoliuotai gyvenantys pietiniai pietų 
aukštaičiai geriau yra išsaugoję senąjį gyvenimo būdą ir pasaulėžiūrą, 
todėl jų šaltiniuose gausu duomenų apie vadinamąją liaudies magiją 
(užkalbėjimus, maldeles ir kt.).

Vietovardžių santrumpos

Aš – Ašašninkai, Varėnos r. 
bd – būdvietis, Lazdijų r.
Dbn – Dubininkas, Varėnos r.
Dg – Daugai, Alytaus r. 
Drsk – Druskininkai
Dsm – Dusmenys, Alytaus r.
Kb – Kabeliai, Varėnos r.
Kč – Kučiūnai, Lazdijų r.
Knv – Kaniava, Varėnos r.
Kpn – Kapiniškiai, Varėnos r.
Krkš – Krikštonys, Lazdijų r.
Kš – Kašėtos, Varėnos r.
Lp – Leipalingis, Druskininkų sav.
Mrc – Marcinkonys, Varėnos r.
Mst – Musteika, Varėnos r.
Mtl – Meteliai, Lazdijų r.
Pls – Pelesa, baltarusija
Pns – Punskas, Lenkija
Pvč – Puvočiai, Varėnos r.  
Ram – Ramaškonys, baltarusija
Rdm – Rudamina, Lazdijų r.
Rud – Rudnia, Varėnos r.
Sn – Seinai, Lenkija
Srj – Seirijai, Lazdijų r.
Škl – Šklėriai, Varėnos r.
Švn – Šventežeris, Lazdijų r.
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Kitos santrumpos

brus. – baltarusių (kalbõs)
l. – lenkų (kalbõs)
plg. – palygink 
pvz. – pavyzdžiui 
žr. – žiūrėk 
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KOSTAS LEONČIKAS

KLEVų VALSČIUS XIX A. (2 DALIS)

Pirmojoje šio straipsnio dalyje („Terra Jatwezenorum“ 2020 
(12/1) rašiau apie žodžio „gmina“ kilmę, Veisiejų dvarininkės  
M. T. F. Rönne borevič Oginskos (M. T. F. Rönne borewicz Ogińska) 
prašymą Seinų apskrities viršininkui dėl Klevų dvarininko A. bore-
vičiaus (A. borewicz) skyrimo Veisiejų ir Klevų valsčių vaitu, Klevų 
valsčiaus gyvenamųjų namų registrą, Klevų ir Veisiejų dvarų savi-
ninkus bei Seinų apskrities viršininko raštą Augustavo gubernijos 
vyriausybei dėl A. borevičiaus paskyrimo Klevų ir Veisiejų valsčių 
vaitu.

Antrojoje dalyje skaitytojus norėčiau supažindinti su kitais raš-
tais dėl A. borevičiaus skyrimo Klevų ir Veisiejų valsčių vaitu, su pa-
stangomis Skustelius ir Stabenščizną prijungti prie Klevų valsčiaus, 
Šeipiškių ir Klevų dvarų savininkų nesutarimu dėl valsčių, Šeipiškių 
dvaro savininko siekiu atskirti Dievetiškės valdas nuo savo valsčiaus 
ir Joniškio dvaro valstiečių pareikštu skundu.

Raštai dėl Antoni borevičiaus skyrimo 
Klevų ir Veisiejų valsčių vaitu

1847-10-24 Augustavo gubernijos vyriausybė (AGV) pasiun-
tė Seinų apskrities viršininkui raštą, kuriame pranešė, kad tarp at-
siųstų dokumentų dėl A. borevičiaus paskyrimo vaitu nesą Veisiejų 
valsčiaus gyvenamųjų namų registro (sąrašo). Prašė per 10 dienų jį 
atsiųsti. Toks detalus sąrašas buvo persiųstas. Čia surašytos visos 
gyvenvietės ir pateiktas gyvenamųjų namų skaičius. Iš viso valsčiuje 
buvo 316 gyvenamųjų namų. Tai nepalyginamai daugiau negu Klevų 
valsčiuje.
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1848-08-25 AGV raštu kreipėsi į karinį viršininką, kad pareikštų 
savo nuomonę dėl A. borevičiaus paskyrimo abiejų valsčių vaitu po 
audringų įvykių Lenkijos karalystėje. žinoma, kad tas, kas dalyvavo 
maište prieš Rusijos valstybę, negalėjo tapti vaitu. AGV karinis virši-
ninkas, turintis papulkininkio laipsnį, persiųstame Augustavo guber-
nijos vyriausybės valdybai 1848-09-06 rašte rusų kalba pranešė, kad, 
jo nuomone, nėra jokių kliūčių A. borevičių skirti Veisiejų ir Klevų 
valsčių vaitu.

Trečiame rašte (1849-03-03) Lenkijos Kongreso karalystės dva-
sinių ir vidaus reikalų komisijos Administracijos skyriaus Paskyrimų 
sekcija Varšuvoje rašo AGV, kad nepritaria sumanymui A. borevičių 
skirti Klevų ir Veisiejų valsčių vaitu. Savo sprendimą grindžia tuo, jog 
jis esąs šaukiamųjų į kariuomenę amžiaus ir nėra atleistas nuo karo 
prievolės. Vadovaujamasi Lenkijos Kongreso karalystės vietininko di-
džiojo kunigaikščio 1846-01-05 raštu (Nr. 68). Raštą pasirašė komisi-
jos vyriausiasis direktorius ir skyriaus direktoriaus slaptasis patarėjas.

Ketvirtu labai trumpu raštu, parengtu 1849-07-06, Seinų apskri-
ties viršininkas vėl kreipėsi į AGV dėl A. borevičiaus skyrimo Klevų 
ir Veisiejų valsčių vaitu.

Vėliau Augustavo gubernijos vyriausybė šiuo reikalu antrą kar-
tą kreipėsi į Dvasinių ir vidaus reikalų komisiją (DVRK). 1850-03-21 
rašte praneša, kad A. borevičius jau nėra šaukiamųjų į kariuomenę 
amžiaus, nes jam sukako 30 metų. be to, esąs vienintelis šeimos sūnus, 
todėl nėra kliūčių skirti jį Klevų ir Veisiejų valsčių vaitu. į šį raštą 
DVRK atsakė 1850-08-13 raštu, kuriame pareiškė, kad sutinka A. bo-
revičių skirti Klevų ir Veisiejų valsčių vaitu. Raštą pasirašė skyriaus 
viršininkas, tikrasis valstybės (vyriausybės) patarėjas biernackis 
(biernacki) ir sekcijos viršininkas.

1850-08-28 AGV parašė Seinų apskrities viršininkui raštą, ku-
riame pranešė, kad A. borevičius paskirtas Klevų ir Veisiejų valsčių 
vaitu. Prie rašto pridėjo kvalifikacijos dokumentus ir herbinį lapą su 
paskyrimu.

Pastangos Skustelius ir Stabenščizną prijungti 
prie Klevų valsčiaus

Skusteliai (Skustele) ir Stabenščizna (Stabieńszczyzna) tai kai-
mai, įsikūrę prie kelio Seinai–Krasnapolis, dabar priklausantys Kras-
napolio valsčiui. Klevus nuo Stabenščiznos skiria tik Michnovcų 
kaimas. Skusteliai ribojasi su Stabenščizna. Suvalkų valstybiniame 

KLEVų VALSČIUS XIX A. (2 DALIS)



124

archyve radau penkis raštus, kuriuose pareiškiamas šių kaimų gyven-
tojų noras prisijungti prie Klevų valsčiaus. Šioje straipsnio dalyje pri-
statysiu minėtų raštų turinį.

Pirmas raštas, datuojamas 1847-11-28, rašytas tuo metu, kai Kle-
vų dvaro savininkas dar nebuvo Klevų ir Veisiejų valsčių vaitu. Raštą, 
persiųstą Seinų apskrities viršininkui, parašė šių kaimų valstiečiai, o 
jų vardu trimis kryžiukais pasirašė Stabenščiznos kaimo seniūnas Pa-
velas Uminovičius (Paweł Uminowicz). Pradžioje rašoma, kad anks-
čiau kaimai priklausė valstybei, o dabar dvarininkei Elžbietai Litvins-
kai (Elżbieta Litwińska). Jie pavaldūs Seinų valsčiui. Rašte prašoma 
viršininko, kad abu kaimai būtų prijungti prie Klevų valsčiaus. Savo 
prašymą pareiškėjai argumentuoja tuo, kad iki valsčiaus būstinės esą 
3 mylios, tad toli reikia nešioti dokumentus. be to, jie apkrauti įvairiais 
darbais: pastočių prievolėmis, gvoltais, talkomis, sargybomis ir pan. 
Dėl to susinaikino ūkio padargai ir dabar valstiečiai skurdžiai gyvena. 
Norėta įkurti atskirą dviejų kaimų valsčių, bet valdžia nesutiko dėl per 
mažo gyvenamųjų namų skaičiaus. Reikėjo turėti mažiausiai 50 namų. 
Klevų valsčiaus vaitas ir E. Litvinska sutiko juos priimti.

Antras dokumentas šia tema, rašytas 1848-01-22 Klevuose, tai 
Klevų dvaro savininko A. borevičiaus pareiškimas. Jame teigiama, 
kad didžiai gerbiama E. Litvinska, kurios mergautinė pavardė Kotars-
ka, našlė, valdų bendrasavininkė, savo ir vaikų vardu kreipėsi į valdžią 
su prašymu, kad Skusteliai ir Stabenščizna būtų prijungti prie Klevų 
valsčiaus. A. borevičius, paskirtas į Klevų vaito postą, sutinkąs su jos 
pageidavimu.

Ilgą raštą Seinų apskrities viršininkui 1848-02-05 parašė E. Li-
tvinska. Jame informuoja, kad DVRK priėmė sprendimą neduoti leidi-
mo įkurti atskirą valsčių, kurį sudarytų Skustelių ir Stabenščiznos kai-
mai, nes jie neturi daugiau kaip 50 gyvenamųjų namų. Kartu priduria, 
kad nėra jokių kliūčių šiuos kaimus prijungti prie kito valsčiaus. Apie 
tai AGV raštu pranešė Seinų apskrities viršininkui. Ji, kaip šių dvie-
jų kaimų savininkė, kartu su vaikais, remdamasi hipotekos ir teismo 
dokumentais, taip pat DVRK nutarimu, kreipiasi į SAV, kad palankiai 
atsižvelgtų į prašymą dėl Skustelių ir Stabenščiznos atskyrimo nuo 
Seinų valsčiaus. Prašo nekurti iš šių kaimų atskiro valsčiaus, bet pri-
jungti juos prie Klevų valsčiaus. E. Litvinskos prašymą remia šių kai-
mų valstiečiai ir A. borevičius. Minimos tos pačios priežastys, kurias 
savo prašyme išsakė valstiečiai. Papildomai nurodomi šie argumentai:

1. Seivų dvaro nuomininkas, einantis Seinų valsčiaus vaito parei-
gas, elgiasi su valstiečiais kaip su svetimais ir reikalauja iš jų įvairių 
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papildomų darbų, pavyzdžiui: gvoltų, talkų, naktinių sargybų, pasto-
čių prievolių. be to, jie turi atlikti savo pareigas dvarininkei. Tad kai 
kurie, neturėdami laiko savo žemės apsėti, buvo priversti ją atiduoti 
kitiems. Tai didelis nuostolis žemės ūkiui ir visuomenei.

2. Taip pat esama sunkumų dėl to, kad valsčiaus būstinė yra toli.
Seinų apskrities viršininkas, gavęs Skustelių ir Stabenščiznos 

valstiečių bei dvarininkės E. Litvinskos prašymą, 1848-02-15 parašė 
raštą AGV, kuriame teigia, kad nėra jokių kliūčių minėtus kaimus pri-
jungti prie Klevų valsčiaus, ir prašo paremti prašymus.

Penktame AGV (1848-03-27) rašte Seinų apskrities viršininkui 
teigiama, jog sutinkama su šiuo pasiūlymu, ir nurodoma šį reikalą su-
tvarkyti pagal galiojančius įstatymus.

E. Litvinska buvo Krasnapolio parapijos klebono Jano Nepomu-
ceno Kotarskio (Jan Nepomucen Kotarski) brolio dukra, ištekėjusi už 
buvusio Seinų taikos teismo raštininko Vincento Litvinskio (Wincen-
ty Litwiński). 1817-02-04 abu prieš santuoką sudarė notarinį aktą dėl 
pinigų perdavimo. Jie gyveno Seinuose. Paskui 1818 m. kovo 12 d. 
sudarė Skustelių ir Stabenščiznos pirkimo aktą. Šie kaimai daugelį 
metų priklausė Seinų dominikonų vienuolynui, kurį XIX a. pradžioje 
Prūsijos valstybė uždarė. Kaimus perėmusi valstybė ir perdavusi Sei-
vų dvarui. Juos paskui pirko Kazimiežas ir Ježy Nieščeževskiai (Kazi-
mierz ir Jerzy Nieszczerzewscy) iš Kazimiežo.

Šeipiškių ir Klevų dvarų savininkų nesutarimai dėl valsčių

1861 m. lapkričio 26 d. Seinų apskrities viršininkas parašė ilgą 
raštą Augustavo gubernijos vyriausybei dėl Šeipiškių valsčiaus. Jame 
rašoma, kad Šeipiškių dvaro savininkas, Seinų apskrities maršalka ir 
taikos teisėjas, žemės ūkio kreditavimo draugijos tarėjas Francišekas 
Habermanas (Franciszek Habermann, žmona Honorata Augustowska) 
raštu kreipėsi į AGV su prašymu palikti Šeipiškių valsčių dabartinėse 
ribose. Prieš panaikinant baudžiavą Šeipiškių dvarui priklausė Šeipiš-
kių ir Smalėnų palivarkai, 3 kaimai (Taklinavas, Rudauka, Smalėnai), 
2 miškų gyvenvietės (borek ir baraniški), Muravoto Tilto malūnas 
ir miškas (544 margai). be to, Šeipiškių valsčiui priklausė Akatnykų 
dvaras ir Marcinkonių palivarkas, esantis tarp Lumbių dvaro valdų. 
Akatnykų valdas nuo Šeipiškių skiria dalis Klevo ežero ir valdiškas 
(valstybinis) Vilkapėdžių kaimas, priklausantis Seivų valsčiui. Šie 
dvarai nutolę apie 4 viorstas (1 viorsta = 1067 m). Siūloma įkurti vie-
ną didelį valsčių, pavadintą Akatnykų, į kurį įeitų Klevų, Šeipiškių, 
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Akatnykų ir Dievetiškės dvarų teritorijos. Aka-
tnykuose turėtų būti ir valsčiaus vaito būstinė. 
Su tokiu pasiūlymu nesutiko Šeipiškių dvaro 
savininkas. Klevų dvaro savininkas buvo ne-
patenkintas naujo valsčiaus būstinės perkėlimu 
į Akatnykus ir nauju pavadinimu. AGV buvo 
linkusi palikti Šeipiškių valsčių dabartinėse 
ribose, bet be Marcinkonių. Toliau jame būtų 
likęs Dievetiškės dvaras, karčemos gyvenvietė 
Fanuvka (arba Michaluvka) ir Skarkiškių kai-
mas. Prie Klevų valsčiaus siūloma prijungti dalį 
Krasnagrūdos valsčiaus teritorijos, tai yra Lum-
bius, Griškonis, beržinius ir Zagautę. Anks-
čiau, tai yra birželio 14 d., Šeipiškių ir Klevų 
dvarų savininkai pateikė prašymus dėl valsčių 
išlikimo dabartinėse ribose ir pridėjo tarnautojų 
(pareigūnų) sąrašus. Informavo, kad Šeipiškių 
valdose 76 gyvenamieji namai, o Klevų – 87. 
Abu dvarininkai prašo gubernijos vyriausybės 
pasirūpinti, kad DVRK Varšuvoje priimtų pa-
lankų sprendimą. Informuoja, jog Akatnykuose 
nebus galimybės įkurti vaito kanceliariją, nes 

dvaras išnuomotas.
į jų raštus 1862-01-04 atsakė Augustavo gubernijos vyriausybė. 

Ji įsakė Seinų apskrities viršininkui per 15 dienų paruošti preliminarų 
abiejų valsčių teritorijų planą. F. Habermanui prie prašymo liepė pri-
dėti herbinį lapą.

Iki 1684 m. Marcinkonys (Marcinkańce) vadinosi Marcinkievi-
če (Marcinkiewicze), nes šiame kaime gyveno Marcinkevičių giminė. 
Anksčiau šis kaimas priklausė Joniškio dvarui, o paskui (prieš bau-
džiavos panaikinimą) – Lumbių dvarui. Vėliau iš dalies kaimo teri-
torijos įkurtas Marcinkonių palivarkas, kuris buvo likviduotas prieš 
Pirmąjį pasaulinį karą. Šis kaimas dėl mažo gyventojų skaičiaus pri-
jungtas prie Lumbių.

1861-04-29 AGV parašė Seinų apskrities viršininkui raštą dėl 
naujo Seinų apskrities teritorijos suskirstymo į valsčius ir davė palie-
pimą, kad apskrities matininkas paruoštų naują apskrities teritorijos 
planą, kuriame būtų pažymėtos visų valsčių ribos po reformos. Tuo 
metu dar ne visi valsčių vaitai buvo paskirti. Tuose valsčiuose, kuriuo-
se vaitai neturėjo skyrimo, reikėjo surengti naujus rinkimus. Kadangi 

Klevų dvarininko 
A. borevičiaus 
pareiškimas dėl 
Skustelių ir  
Stabenščiznos  
prijungimo prie 
Klevų valsčiaus

KOSTAS LEONČIKAS



127

Kadariškių, Seivų ir Pokrovsko (dabar Ka-
rolin kaimas Gibų valsčiuje) valsčiai buvo 
dideli, sumanyta juos padalinti į dvi dalis. 
Tai turėjo atlikti Seinų apygardos ekonomi-
kos reikalų pareigūnas su Seinų apskrities 
viršininku. Jau tada kai kurių kaimų vals-
tiečiai pradėjo rašyti skundus administraci-
jos įstaigoms dėl grubaus dvaro savininko 
elgesio.

1864-08-15 Seinų apskrities karinio 
viršininko parašytame rašte rusų kalba, 
persiųstame Augustavo gubernijos vyriau-
sybės gubernatoriui, pranešta, jog Šeipiš-
kių valsčius, atsižvelgiant į gyventojų ir 
dvarų pageidavimą, prijungtas prie Klevų 
valsčiaus.

Neradau dokumento, kuriame būtų 
parašyta, kokios vietovės priklausė Klevų 
valsčiui.

Akatnykų dvaro savininkas iki  
XIX a. pradžios buvo Gardino apskrities 
pulkininkas Marcinas Ochotnickis (Marcin 
Ochotnicki). Jis turėjo dvi žmonas. Pirmoji buvo Franciška Snarska 
(Franciszka Snarska), o antroji – brygida Chreptovič (brygida Chrep-
towicz). Su abiem žmonomis turėjo 4 sūnus ir 5 dukras. Mirė 1803-
07-13. 1818 m. gruodžio 8 d. buvo surašytas dvaro pardavimo notari-
nis aktas. Dvarą (ne visą) pirko Šeipiškių dvaro savininkas Michalas 
Habermanas (Michał Habermann), Seinų apskrities valsčių asamblė-
jos maršalka ir Seinų apskrities vaivadijos tarėjas. Pirkta dalis buvo 
įvertinta 104 000 lenkiškų zlotų. Tada Marcinkonių kaimas priklausė 
Akatnykų dvarui.

Šeipiškių dvaro savininko siekis atskirti Dievetiškės valdas  
nuo savo valsčiaus

Šeipiškių dvaro savininkas F. Habermanas labai norėjo, kad nuo 
valsčiaus būtų atskirtas Dievetiškės valsčius. Šia tema radau net pen-
kis dokumentus, parengtus 1848–1849 m. Jis stengėsi tai padaryti 
nuo 1845-ųjų. Per 10 metų Dievetiškė buvo prijungta prie Šeipiškių 
valsčiaus. F. Habermanas rašte skundėsi, kad jam buvusi didelė naš-

1850-08-28   
Augustavo gubernijos 
vyriausybės raštas 
Seinų apskrities 
viršininkui, kuriame 
patvirtino  
A. borevičiaus  
paskyrimą Klevų ir 
Veisiejų valsčių vaitu
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ta administracinis darbas. Dievetiškės dvaro savininkas tuomet buvo 
Voiciechas Ožarovskis (Wojciech Ożarowski). į jo valdas įėjo Dieve-
tiškės palivarkas, karčemos gyvenvietė Fanuvka (arba Michaluvka) ir 
Skarkiškių kaimas. Jose buvo 32 gyvenamieji namai. Dievetiškės vals-
čių sutiko administruoti Seinų miesto burmistras bilevič (bilewicz). Šį 
pasiūlymą parėmė Seinų apskrities viršininkas, bet nesutiko Augusta-
vo gubernijos vyriausybė (ji sutiko tik prijungti prie kito valsčiaus).

Joniškio dvaro valstiečių skundas

Suvalkų valstybiniame archyve radau kelis 1850 m. dokumentus, 
susijusius su Joniškio valsčiaus vaito skyrimu. Joniškio dvaro valstie-
čiai skundėsi, kad Aleksandras Heibovičius (Aleksander Hejbowicz), 
dvaro savininkas ir kandidatas į vaito postą, žiauriai su jais elgiasi. 
Apie jų skundą pranešė Augustavo gubernijos karinis viršininkas. Ši 
žinia pasiekė DVRK Varšuvoje. Ji pristatė raštą Augustavo gubernijos 
vyriausybei, kad ta per 20 dienų duotų atsakymą dėl dvarininko elge-
sio. Paskui AGV paprašė Seinų apskrities viršininką, kad raštu duotų 
atsakymą, ar yra kliūčių A. Heibovičių skirti vaitu. Teiravosi, kokie 
dvarininko ir valstiečių santykiai. Prašė duoti atsakymą per 12 dienų.

AGV ir Seinų apskrities viršininko raštai labai sunkiai įskaitomi, 
rašyta neaiškiai ir kitokiomis raidėmis negu dabartinės, todėl negalė-
jau tiksliai atpasakoti jų turinio. Labai gražiai rašyti DVRK Varšuvoje 
dokumentai. Ten buvę kitokio lygio valdininkai.

Dokumentai spausdinami gavus Suvalkų valstybinio archyvo raš-
tišką sutikimą.

Paaiškinimai

Tikrasis slaptasis patarėjas – aukštas valdininkų laipsnis pagal 
Rangų lentelę.

Vyriausybės komisijos – aukščiausieji Lenkijos Kongreso kara-
lystės valdžios organai, įkurti 1815 m. Komisijoms vadovavo minis-
tras, o nuo 1832 m. vyriausiasis direktorius. Turėjo skyrius ir pada-
linius (sekcijas). Iš viso buvo penkios komisijos, kurios, tarp kitko, 
ruošdavo įstatymų projektus, siūlydavo kandidatus į aukštesnes parei-
gas, skirdavo asmenis į žemesnes pareigas. 1866–1876 m. likviduotos, 
o jų pareigas perėmė ministerijos Peterburge.
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Verbavimas (šaukimas) – nuo XV a. antrosios pusės iki XIX a. 
kariuomenės gretų papildymas įstojusiais savanoriais. Tokia tvarka 
galiojo prieš visuotinės privalomosios karinės tarnybos įvedimą.

Herbinis popierius – specialus popieriaus lapas, turintis antspau-
dą. Abiejų Tautų Respublikoje įvestas 1775 m. Ant jo buvo rašomi 
svarbūs raštai viešiems administracijos organams. Dabar vietoje her-
binio popieriaus taikomas žyminis mokestis.

Pastotė – valstiečių prievolė savo transportu gabenti krovinius, 
vežti dvaro ar valstybės pareigūnus, kariuomenę.

Gvoltas – valstiečių feodalinė prievolė dvarui, atliekama darbo 
dienomis per darbymetį. Atsirado iš talkos. Didįjį gvoltą atlikinėjo visi 
darbingi šeimos nariai, mažąjį – tik kai kurie. Mažasis gvoltas XVII–
XIX a. dar buvo vadinamas pavarymu. Gvoltas buvo normuotas ir ne-
normuotas – kiek reikalavo dvarininkai.

Šalt iniai

1. Archiwum Państwowe w Suwałkach.
2. Archiwum Rządu Gubernialnego Augustowskiego, zespół F. 1073, sygnatura 

290, nr mikrofilmu 1477, p. 18, 82, 83, 84, 85, 87, 103, 136, 147, 149, 222, 223, 
230, 231, 306, 310, 330, 356, 357, 394, 397.

3. Lietuvos valstybės istorijos archyvas.

KOSTAS LEONČIKAS (g. 1944 m. rugsėjo 8 d. Klevuose) – Lenkijos lietu-
vių visuomenės veikėjas, mokytojas, žurnalo „Suvalkietis“ ir interneto portalo 
punskas.pl žurnalistas. Mokėsi Punsko Kovo 11-osios licėjuje. Vėliau mokslus 
tęsė Valstybinėje technikos mokykloje Varšuvoje bei balstogės aukštojoje in-
žinerijos mokykloje. Dirbo balstogės energetikos įmonės savarankiškame vyk-
domų investicijų skyriuje, Suvalkų medžio drožlių plokščių gamykloje bei Su-
valkų technikos mokyklų komplekse, kur dėstė elektrotechnikos ir elektronikos 
dalykus. Nuo 2005 m. pensininkas.  

Kostas Leončikas
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JUOZAs vAZNELIs

UžMIRŠTI DVASININKAI

Nuo pat Valinčių kaimo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 
(1642 m.) jame gyveno Valinčiai. 1765 m. minimos šešios – Andriaus, 
Jono, Jurgio, Motiejaus, Mykolo, Povilo – Valinčių šeimos. Šiandien 
sunku nustatyti jų giminystės ryšius. XIX a. pradžioje kaime gyveno 
penkiolika tokią pavardę turinčių šeimų. Tuomet net trys Valinčiai – 
Pranciškus, bonifacas ir Petras – tapo dvasininkais. Šiandien jau mažai 
kas juos prisimena. Sunkiausiai buvo rasti duomenų apie kun. Pran-
ciškų Valinčių, kuris dirbo Varšuvos pranciškonų vienuolyne, o vėliau 
Kališe.

Kun. Pranciškus Valinčius buvo Pranciškaus Vincento (1849 10 
14–1917 10 05), Vincento ir Magdalenos (Vilkelytės) Valinčių sūnaus, 
iš Valinčių krikštatėvis. 1859 m. – Ščavino parapijos klebonas. Už pa-
lankumą 1864 m. sukilėliams nubaustas griežta policijos priežiūra iki 
1870 m. Panaikinus Varšuvos vienuolyną 1866 11 04 atsidūrė Kališe. 
Tikriausiai 1894 m. kunigų padovanotą baltą arnotą jis atidavė Punsko 
bažnyčiai. Mirė Kališe 1901 02 27 ir turbūt ten palaidotas. Rašytiniuo-
se šaltiniuose minima kita jo mirties data – 1900 02 26.

Nustačius, kad jis buvo pranciškonų mažesniųjų brolių konven-
tualų vienuolyne (OFMConv) ir gyveno Kališe, šio straipsnio autoriui 
paprašius, gauta iš Krokuvos pranciškonų archyvo nuotrauka su nu-
skenuotu savaitraščio „Przegląd Katolicki“ 42 nr., kuriame pateikta 
daug žinių apie minėtą dvasininką:

„Neilgame mūsų gyvenime, kuris sutrumpėja dėl daugelio viso-
kiausių priežasčių, dažnai nepriklausomų nuo atskirų žmonių, gana 
retai švenčiami tokie jubiliejai kaip įšventinimo pusšimčio. Tokiam 
dvasininkui priklauso sekundacijos, kurių apeigos buvo atliktos šian-
dien (1894 10 04 – J. V.) senoviškoje vienuolių pranciškonų bažnyčio-
je, įsteigtoje palaimintosios Jolantos 1257 m.
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Jubiliatas, švenčiantis įšventinimo 50 metų sukaktuves, buvo ku-
nigas Pranciškus Valinčius, buvęs pranciškonų vienuolyno provinci-
jolas. Jis, Adomo ir Ievos Vaznelytės sūnus, gimė 1817 metų spalio 16 
dieną Valinčių kaime, Suvalkų gubernijoje. 1839 metų spalio 3 dieną 
apvilktas vienuolių apranga. Tikėjimo išpažinimas įvyko 1840 metų 
spalio 4 dieną. Po trejų metų studijų Varšuvos vienuolyne ir vienų 
metų pobūvio Šv. Jono seminarijoje, 1844 metų rugsėjo 21 dieną  

Kun. Pranciškus Valinčius. Kitoje nuotraukos pusėje lenkiškai užrašyta: „X. 
Franciszek Wołyniec ostatni prowincyał Warszawy oo Franciszkanin jako 
Jubilat w Kaliszu 1895“ („Kun. Pranciškus Valinčius, paskutinis Varšuvos 
pranciškonų provincijolas, jubiliatas Kališe 1895“)
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Šv. Kryžiaus bažnyčioje Varšuvos arkivyskupijos vyskupo sufraga-
no Lubienskio įšventintas kunigu. Po ketverių metų kursų Varšuvos 
dvasinėje akademijoje 1847 m. paskirtas lektoriumi. Vėliau 1852 m. 
konvokacijos Lagevnikuose metu išrinktas Varkos pranciškonų vie-
nuolyno gvardijonu. Nuo 1858 m. Staviskuose ėjo definitoriaus ir 
gvardijono pareigas. Kitais metais buvo sekretorius ir provincijolo 
asistentas, gvardijonas Radomske. 1862 m. kapitulos metu Radomske 
išrinktas provincijolu. Dabar, kaip buvęs aukštas dvasininkas, nuo-
lat gyvena Kališo vienuolyne.

Iškilmių metu Kališo kolegijos prelatas kun. Mykolas Ožechovs-
kis, apsirengęs kapa, lydimas Kraševicų klebono kun. Petro Gutma-
no, Vonsošo klebono kun. Antano Peterkevičiaus ir susirinkusių dva-
sininkų, nešant vėliavas ir liepsnojančias žvakes, iš zakristijos nuėjo 
į bažnyčią, iš kur su liaudimi, vėliavomis ir paveikslais, giedodami 
„Kto ją w opiekę“, procesijoje atvyko pas garbingą jubiliatą į jo celę. 
Ten kun. Apolinaras Kendzierskis pasakė nuoširdžią, kupiną religi-
nės dvasios kalbą. Paskui per parapijos kapines su procesija, skam-
binant varpais, garbingą dvasininką įvesta į senovišką bažnyčią. Po 
Švenčiausiojo Sakramento adoracijos kunigas jubiliatas pakartojo 
vienuolio įžadus, vėliau sugiedota „Veni Creator“, tuomet prelatas 
kun. Ožechovskis įteikė jam lazdą su kryžiumi, apvainikuotu žaliu 
vainikėliu, kartu pagal ritualą teikdamas palaiminimą. Paskui tos 
didingos ceremonijos metu garbingas jubiliatas, apsirengęs dvasi-
ninkų padovanotą arnotą, pradėjo laikyti Sumą. Jam pritarė puiki 
bažnytinė muzika ir Šv. Mikalojaus šventovės choras, vadovaujamas 
gabaus direktoriaus Juozo Niteckio. Sumos metu pakankamai įkvė-
pimo žodžių turintį pamokslą sakė Kališo reformatas kun. Kvyrinas 
Služevskis. Po pamaldų gerbiamas jubiliatas dvasininkams ir gausiai 
susirinkusiems tikintiesiems, kurie netilpo erdvioje bažnyčioje, teikė 
palaiminimą, paspausdamas galvas. Šios kilnios apeigos pasibaigė 3 
val. po pietų.

Pietuose dalyvavo dvasininkija, dalis Kališo inteligentijos, že-
mių savininkai ir įžymesni veikėjai, iš viso apie 150 asmenų. Susi-
rinko 56 pasaulietiniai dvasininkai iš netolimo miesto ir tolimesnių 
vietovių; du Vroclavo katedros kanauninkai, keturi kanauninkai iš 
Kališo kolegialios bažnyčios, vienas garbės kanauninkas, 40 klebo-
nų, 9 vikarai, taip pat 6 vietiniai kunigai pranciškonai ir reformatai. 
Vaišių metu susirinkusieji pagerbė jubiliatą už nuopelnus kalbomis, 
sakytomis tokia tvarka: Kališo kolegialios bažnyčios kanauninkas, 
klebonas iš Zagurovo kun. Jonas Trojanovskis, savo kalba sužavėjęs 
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klausytojus, buvęs jubiliato akademijos kolega, iš Kališo kapitulos, 
Stavo klebonas Teofilis Ojžanovskis, advokatas Adomas Chodynskis 
(eiliuotai), Kališo m. prezidentas Stanislovas Zachvatovičius, gra-
žiais žodžiais atidavęs pagarbą už dvasininko Valinčiaus darbus, 
mokyklų prefektas, Kokanino klebonas, pamokslininkas kun. Juozas 
Šafnickis, puikia iškalba skatinęs finansiškai padėti vargšams, Alfon-
sas Parčevskis, gabus ir žavingas oratorius, kalbėjęs kelis kartus, ir 
pagaliau Bialotarsko klebonas kun. Vladislovas Gužynskis, kalbėda-
mas kartu pagerbęs Kališe gimusius darbininkus, atliekančius viso-
kius visuomeniškus darbus.

Tuo ir baigėsi iškilminga jubiliejinė šventė, skirta kunigui Va-
linčiui, kuriam dalyvaujantys ir nedalyvaujantys iš širdies linkėjo 
ilgų gyvenimo ir dvasininko darbo metų.“ (Iš lenkų kalbos vertė šio 
straipsnio autorius)

Kunigo genealogijos medis:
Kun. PRANCIŠKUS1, Adomo2 (1787–?) ir Ievos (Vaznelytės) Va-

linčių sūnus, iš Valinčių. Gimė 1817 10 03 Valinčiuose.
VINCENTAS (1820 10 16–1888 07 31), Adomo ir Ievos Valinčių 

sūnus, iš Valinčių. 1841 02 09 vedė Magdaleną, Motiejaus ir Agotos 
(Pūdzymaitės) Vilkelių dukrą, iš Mockavos.

PRANCIŠKUS VINCENTAS (1849 10 14–1917 11 05), Vincento 
ir Magdalenos Valinčių sūnus, iš Valinčių. Pakrikštytas Punsko bažny-
čioje kitą dieną. Krikštatėvis kun. Pranciškus Valinčius.

ANTANAS (1878 05 12–1955 03 08), Pranciškaus Vincento 
ir Pranciškos (bendoriūtės) Valinčių sūnus, iš Valinčių. 1906 06 12 
vedė Rožę Krakauskaitę iš Mockavos. 1927 m. antrą kartą vedė Agotą 
Aleksaitę iš žvikelių.

vINCENTAs3 (1914 05 28–1995 08 25), Antano ir Rožės (Kra-
kauskaitės) Valinčių sūnus, iš Valinčių. 1945 m. vedė Teklę Degutytę 
iš Vaičiuliškių.

Minėto kunigo tėviškėje gyvena Petras Valinčius, Vincento ir Te-
klės Degutytės sūnus.

1 „Aušros“ leidyklos direktoriaus Sigito birgelio močiutės Ievos Valinčiūtės (Sanavaicų) 
tėvo dėdė ir krikštatėvis.

2 Turbūt apie jį pasakojama, kad XIX a. antrojoje pusėje buvo Seivų valsčiaus vaitas. Rašy-
tiniuose šaltiniuose žinių apie tai nerasta.

3 Visuomenininkas, Punsko bažnyčios choro vadovas, giesmininkas, Valinčių ir kitų kaimų 
chorų vadovas.
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Kunigas bonifacas Valinčius4, paskutinis dominikonų atstovas, 
Jurgio ir Pranciškos Kupčinskaitės sūnus, gimė 1822 m. gegužės  
1 d. Valinčiuose. Kadangi Punske tuomet buvo mokykla, tikriau-
siai ir jis ją lankė. Paskui mokėsi Seinuose. 1843 m. įstojo į Varšu-
vos dominikonų vienuolyną. Dar vėliau baigė Janovo seminariją. Nuo  
1846 m. Varšuvos vienuolių pamokslininkas, 1856–1859 m. Liublino 
vienuolyno broliukų (naujokų) profesorius. Iki vienuolyno panaiki-
nimo (1864 m.) – Varšuvos vienuolyno konvento vyresnysis. 1866– 
1867 m. gyveno Gidlių netoli Čenstakavo dominikonų vienuolyne. 
Paskui sekuliarizavosi ir iki 1874 m. Lodzėje ėjo vikaro pareigas. Vė-
liau buvo Varšuvos seserų kanauninkių kongregacijos Šv. Andriaus 
bažnyčios kapelionas. Ten 1881 08 18 jis sutuokė lenkų rašytoją,  
1905 m. tapusį Nobelio premijos laureatu, Henriką Adomą Aleksandrą 
Pijų Senkevičių (1846–1916) ir Mariją Emiliją Kazimierą Šetkevičiūtę, 
bajoraitę iš Onuškio, dabar Trakų r. Štai vedybų aktas Nr. 156, surašy-
tas Šv. Aleksandro bažnyčioje:

„Vyko Varšuvos Šv. Aleksandro parapijoje tūkstantis aštuoni 
šimtai aštuoniasdešimt pirmų metų rugpjūčio šeštą/aštuonioliktą 
dieną, septintą valandą vakaro.

Pareiškiame, kad dalyvaujant Aleksandrui Montvilai, Vilkmer-
gės apskr., Kauno gub. bajorų maršalkai, trisdešimt šešerių metų, ir 
Edvardui Jančevskiui5, Krokuvos universiteto profesoriui, trisdešimt 
ketverių metų, kilusiam iš Antakalnio k., Vilkmergės r., dabar gyve-
nančiam Krokuvos mieste, Austrijos imperijoje, šią valandą įvyko re-
liginė santuoka Henriko Adomo Aleksandro Pijaus (keturių vardų) 
Senkevičiaus, literato, viengungio, trisdešimt penkerių metų, gimusio 
Volia Okšejska k., Lukovo apskr., Siedlcų gub., Liublino mieste gyve-
nančių dvarininko Juozo ir Stefanijos Cieciševskos sūnaus, ir Mari-
jos Emilijos Kazimieros (trys vardai) Šetkevičiūtės iš Varšuvos, dvi-
dešimt šešerių metų panelės, gimusios Gineitiškės k., Trakų apskr., 
Vilniaus gub., dvarininko Kazimiero ir Vandos Mineyko dukros [...]

4 Varšuvos arkivyskupijos archyvo dokumentuose įrašyta, kad bonifacas Valinčius kunigu 
įšventintas 1848 m.

5 Edvardas Jančevskis (1846 12 14 blinstrubiškiuose, Raseinių apskr. – 1918 07 17 Krokuvo-
je). 1869–1872 m. tobulinosi Halės universitete. Nuo 1873 m. dėstė Krokuvos universitete, 
1901–1902 m. universiteto rektorius, 1902–1903 m. prorektorius. Nuo 1875 m. profeso-
rius. Krokuvos mokslų akademijos narys. 1875 m. vedė M. E. K. Šetkevičiūtės (1854 09 
08–1885 10 19) seserį Jadvygą (1856 05 27–1941 09 24). Tyrė žemaitijos grybus ir žiedi-
nius augalus, taip pat obelų, kriaušių, slyvų, serbentų veisles. Nustatė Raseinių apylinkėje 
auginamų serbentų kilmę. Aprašė 14 kriaušių, 8 obelų ir 12 slyvų veislių.

Kun. bonifacas 
Valinčius       

JUOZAs vAZNELIs



135

Prieš šias vedybas išėjo tik vieni užsakai abiejose parapijose 
rugpjūčio keturioliktą dieną. Gavus leidimą Varšuvos arkivyskupijos 
vyskupo šių metų rugpjūčio šešioliktąją (Nr. 1633) atsisakyta dvejų 
užsakų.

Sutuoktiniai pareiškė, kad priešvedybinės sutarties nesudarė. 
Religinės jungtuvės vyko dalyvaujant vietiniam klebonui kunigui  
K. Rogovskiui. Parapijos klebonui kunigui Adomui Jakubovskiui da-
vus įgaliojimą sutuokė Varšuvos seserų kanauninkių kongregacijos 
kapelionas kunigas Bonifacas Valinčius.

Šis aktas perskaitytas jaunavedžių liudininkams... (likusi lapo 
dalis nuplėšta).“ (Iš rusų kalbos vertė šio straipsnio autorius)

Nuo 1904 m. emeritas. Gyveno Varšuvos Švenčiausiosios Merge-
lės Marijos gimimo parapijoje. Ten mirė 1915 07 21. Palaidotas Varšu-
vos Povonzkų senosiose kapinėse.

Gyvendamas toli nuo gimtųjų namų nepamiršo savo parapijos. 
1895 m. Punsko bažnyčiai padovanojo konsekruotą taurę, o 1909 m. 
labai gražią ir brangią monstranciją.

Jo genealogijos medis:
JONAS + Rozalija Jankauskaitė
- 1813 m. 65-erių metų Rozalija Jankauskaitė, nežinomų tėvų ir 

gimimo vietos, mirė Valinčiuose pas sūnų Jurgį, 36 metų ūkininką.
- 1814 m. 90 metų Jonas, nežinomų tėvų ir gimimo vietos, mirė 

Valinčiuose pas sūnų Vincentą (1784 03 07–?). 1810 m. Vincentas 
buvo dešimtininkas, o kitais metais seniūnas.

JURGIS (1779–1840 01 03), Jono ir Rozalijos Valinčių sūnus, iš 
Valinčių. 1809 m. vedė Prancišką Kupčinskaitę iš Vaičiuliškių.

Kun. bONIFACAS (1822 05 01–1915 07 21), Jurgio ir Pranciškos 
Valinčių sūnus, iš Valinčių.

SIMONAS (1827–1861), Jurgio ir Pranciškos Valinčių sūnus, iš 
Valinčių. 1845 11 11 vedė Katrę Aleksaitę iš Kampuočių.

JURGIS JONAS (1859 05 03–1940 04 17), Jurgio ir Katrės Valin-
čių sūnus, iš Valinčių. Vedė Agotą žilinskaitę iš Gunkliškių.

JONAS (1885 08 08–1964 09 15), Jurgio Jono ir Agotos Valinčių 
sūnus, iš Valinčių. Vedė Ievą Vaznelytę iš Valinčių.

JUOZAS (1918–1994), Jono ir Ievos Valinčių sūnus, iš Valinčių. 
Vedė Oną Pajaujytę iš Ožkinių.

Dabar kunigo tėviškėje gyvena Juozas, Juozo ir Onos Pajaujytės 
sūnus.

Apie šiuos dvasininkus ir Punsko bažnyčiai jų padovanotus daik-
tus 2015 m. papasakojo Punsko parapijos vikaras kun. Marius Talutis.
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Trečias kunigas, kilęs iš Valinčių kaimo – Petras Valinčius. Apie 
jį žinių pateikė Vaidutis Kučinskas iš Vilniaus. Minėto dvasininko ge-
nealogijos medis:

PRANCIŠKUS (1796–1835 02 02), Antano ir Teresės (Gžendzins-
kaitės) Valinčių sūnus, vedė Rožę Vaznelytę.

Kun. PETRAS, Pranciškaus ir Rožės (Vaznelytės) Valinčių sūnus, 
iš Valinčių. Gimė 1826 01 20. Kunigu įšventintas 1849 03 03. 1849–
1866 m. Pilypavo vikaras. 1866–1886 m. Krosnos klebonas. Mirė 1887 
07 24.

DOMINYKAS (1822–1898 Vidugiriuose), Pranciškaus ir Rožės 
Valinčių sūnus, iš Valinčių. 1842 11 22 vedė 18 m. Teresę Kuosaitę iš 
vaitakiemio.

ROžė, Dominyko ir Teresės (Kuosaitės) Valinčių dukra, iš Vidu-
girių. Gimė 1857 09 24. Mokytojo Juozo Vainos (1916–2011) iš Puns-
ko močiutė.

KOTRYNA (anksčiau minėto V. Kučinsko prosenelė), Dominy-
ko ir Teresės (akte Reginos; Kuosaitės) Valinčių dukra, iš Vidugirių. 
Gimė 1860 08 18. 1879 10 17/29 ištekėjo už Petro Spurgos. Juos Puns-
ke sutuokė Kotrynos tėvo brolis kun. Petras Valinčius.

Šių Valinčių palikuonių Valinčiuose nebelikę.
Jau nedaug kas Punsko parapijoje prisimena dar du iš jos kilusius 

kunigus. Tik seniausi žmonės pasakoja dalyvavę jų primicijose. Kur 
jie dirbo ir mirė, sužinota iš artimiausių giminaičių, gyvenančių Suval-
kuose – Irenos burbienės ir Petro Neimano.

Kunigas Antanas burba, Povilo ir Rozalijos Talaišytės sū-
nus, gimė 1929 12 20 žirvynuose. Pradinėje mokykloje mokėsi nuo  
1936 m. Ją baigė tik po karo. 1958 m. įstojo į Gurkos Kliaštornos 
Šventosios šeimos misionierių noviciatą. Nebaigęs grįžo į tėviškę. 
1964 m. neakivaizdiniu būdu baigė Suvalkų licėjų ir vėl įstojo į minėtą  
misionierių noviciatą. Metais vėliau, rugpjūčio 8 dieną, davė pirmuo-
sius įžadus. 1971 11 07 vietovėje Kazimiež biskupi įšventintas kuni-
gu. 1972–1974 ir 1976–1978 m. Tarnuvkos parapijos vikaras. 1975– 
1976 m. Kazimiež biskupi seminarijos ekonomas. 1978–1988 m. Viel-
ki Klinč parapijos vikaras. Vienuolyno broliukų išpažinčių klausan-
tis kunigas: nuo 1992 m. bombline, nuo 2000 m. Vielki Klinč. 1988– 
2000 m. Kiševo parapijos klebonas. Nuo 2000 m. emeritas ir iki mirties 
buvo Vielki Klinč vienuolyne. Mirė 2017 10 06 ir ten palaidotas.

Kunigas Zigmantas Neimanas, Dominyko ir Onos Kalesinskaitės 
sūnus, gimė 1923 01 04 Punsko kaime. Nenustatyta, kada įstojo į kuni-
gų salvatorijonų aukštąją seminariją vietovėje bagno, netoli Vroclavo. 
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Kadangi užklausus iš minėtos seminarijos negauta atsakymo, nežinia, 
kada jis buvo įšventintas į kunigus. Nuo 1962 m. Kšyž Vielkopols-
ki parapijos vikaras. Paskui perkeltas į Dobrošicų parapiją. Ten mirė 
1978 02 07. Vasario 9 d. palaidotas bagno salvatorijonų bendrajame 
kape.

Kun. Marius Talutis šalia b. Valinčiaus Punsko bažnyčiai padovanotos 
monstrancijos

Kun. Zigmantas Neimanas su tėvais Dominyku ir Ona apie 1957 m.
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Šiame straipsnyje paminėti dvasininkai buvo kilę iš lietuviškų šei-
mų, išskyrus kun. A. burbą, kurio šeima buvusi mišri. Visi jie savo 
darbais vienuolynuose ar parapijose nusipelnė įamžinimo, kad arti-
mieji ir Punsko parapijiečiai jų neužmirštų. Manau, jog man tai pavyko 
padaryti.

Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie pateikė žinių, ypač Punsko pa-
rapijos vikarui Mariui Talučiui, dabar gyvenančiam Lietuvoje, Kroku-
vos pranciškonų archyvo darbuotojui vienuoliui Francišekui Soliažui 
(Franciszek Solarz), Vaidučiui Kučinskui iš Vilniaus, taip pat Irenai 
burbienei ir Petrui Neimanui iš Suvalkų. be jų pagalbos nebūtų buvę 
įmanoma rasti žinių apie minėtus dvasininkus.

Paaiškinimai

Provincijolas – provincijos ministras. Renkamas šešeriems me-
tams. Jo pareiga saugoti visus provincijos vienuolius, rūpintis, kad 
jie nepažeistų teisės, lankyti vienuolių gyvenamąsias vietas ir priimti 
kandidatus į vienuolyną.

Sekundacijos (secunda missa) – antrosios mišios. Mišios, laiko-
mos dvasininko jo įšventinimo 50-mečio proga.

Konvokacija (convocatio) – susirinkimo sušaukimas.
gvardijonas (guardiano) – vienuolyno vyresnysis.
Definitorius – vienuolyno vyresniojo patarėjas.
Lektorius – dvasininkas, įgaliotas skaityti Dievo žodį visokiuose 

liturginiuose susirinkimuose.

Šalt iniai

1.  Archiwum Archidiecezjalne w Warszawie.
2.  Archiwum Franciszkanów (OFMConv) w Krakowie.
3.  Archiwum Państwowe w Suwałkach.
4.  Archiwum Państwowe w Warszawie.
5.  http://szczawin.4me.pl/szczawin/historia/franciszkanie.htm.
6.  Krupiński, G. 2012. Inwentarze starostw i dzierżaw powiatu Grodzieńskie-

go 1765. ENS, Warszawa.
7.  Przegląd Katolicki, 1894-10-18, Nr. 42.
8.  Punsko valsčiaus metrikacijos skyriaus archyvas.
9.  Suvalkietis, 2016/1/85, 2018/2/94, 2020/2/102.
10.  Tygodnik Ilustrowany, 1915-07-31.
11.  Wydział Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miasta Stołecznego 

Warszawy.
12.  www.punskas.pl.

        
 

Kun. Antanas burba
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Juozas Vaznelis

JUOZAS VAZNELIS (g. 1946 m. Valinčių k.) – pensininkas, visuomenininkas. 
baigęs Punsko lietuvių licėjų, studijavo Varšuvos vidaus reikalų akademijoje. 
Dirbo policininku. LLD Suvalkų skyriaus valdybos narys, vicepirmininkas ir 
pirmininkas, ilgametis „Vienybės“ klubo vadovas. Choro „Ančia“ dalyvis. 
Knygos Valinčiai. Žmonės, jų darbai ir likimai (2009) bei albumo Prie Ančios 
krantų (2014) bendraautoris. Nuolatinis „Suvalkiečio“ korespondentas.
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KAZys MIsIUs 

PEDAGOGO, KULTŪROS VEIKėJO ANTANO 
KRUTULIO ATSIMINIMAI IKI 1907 M. 

Vilniaus universiteto bibliotekos 
rankraštyne yra saugomi Vilniaus 
mokytojo, kultūros ir visuomenės 
veikėjo Antano Krutulio atsiminimai 
apie jo vaikystę ir mokymosi metus 
Vimislino (Lenkija) mokytojų semi-
narijoje. Jie rašyti 1979 m. (F. 160,  
b. 225, l. 1–29). Profesorius Česlo-
vas Kudaba 1981 m. Lenkijos lie-
tuvių spaudoje yra paskelbęs apie  
A. Krutulį straipsnį, kur plačiau ap-
žvelgiama šio mokytojo biografija  
(Č. Kudaba, „Seinijos ir Vilni-
jos mokytojas“, Aušra, 1981, nr. 4,  
p. 23–28). A. Krutulio atsiminimai 
apima lietuvių atgimimo laikotarpį, 
jo mokymąsi toli Lenkijoje veikusio-
je Vimislino mokytojų seminarijoje. 
Čia, kur dėstomoji kalba buvo rusų, o 
tarp mokinių lietuvių beveik nebuvo, 
jis gavo pirmąjį muzikinį išsilavinimą. 
Nors lietuvių kalbos dėstymo A. Kru-
tulys niekur nesimokė, jis gimtosios 
kalbos sėkmingai mokė nelegalioje 
lietuviškoje mokykloje bubeliuose, o  A. Krutulio atsiminimų pirmas lapas
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141

gavęs mokytojo diplomą, 1907–1914 m. dirbo Gintališkės ir Gudžiūnų 
valdinėse mokyklose. Nuo 1919 m. gyveno Vilniuje, mokytojavo Vy-
tauto Didžiojo gimnazijoje, lietuvių mokytojų seminarijoje, vadovavo 
lietuvių chorams, Lietuvių studentų dramos sekcijai. 1936–1939 m. 
buvo Vilniaus lietuvių artistų mėgėjų teatro meno vadovas. A. Kru-
tulio atsiminimų tekste laužtiniuose skliaustuose pasitaikantys žodžiai 

A. Krutulio tėvai Teofilė ir Motiejus Krutuliai ir sesuo Monika. Iš A. Krutuliui 
skirtos parodos b. Grincevičiūtės memorialiniame muziejuje 2007 m. 

PEDAGOGO, KULTŪROS VEIKėJO ANTANO KRUTULIO ATSIMINIMAI IKI 1907 M. 
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yra įterpti. Šie atsiminimai turi istorinę pažintinę vertę ir Seinų–Puns-
ko kraštui. 

Vaikystė 

Gimiau 1887 vasario 5 d. butrimiškėse, Ūdrijos valsčiuje, Kalva-
rijos apskrityje. Mano tėvas Motiejus Krutulys paveldėjo ūkį iš savo 
tėvo, mano senelio Tamošiaus Krutulio. Jie čia nuo seno gyveno. Tėvas 
turėjo du brolius ir tris seseris, taigi mano tetas ir dėdes. Geriausiai 
prisimenu tetą Kastę Pilauskienę, jos vestuves, viešėjimą Krokialau-
kyje, kur ji gyveno. 

Motina Teofilė Paulauskaitė (dzūkiškai Paulauskiūtė) buvo Seirijų 
„miesčionka“. Tada Seirijai buvo nemažas Dzūkijos miestelis. Ji buvo 
iš kunigų giminės, kaip sakydavo žmonės, mat net trys kunigai buvo 
artimi giminės. Man daug padėjo motinos pusbrolis kunigas Juozas 
židanavičius, kuris buvo Vimislino mokytojų seminarijos kapelionas, 
jis pats buvo kilęs iš Ūdrijos. 

Motinos tėvai turėjo Seirijuose žemės, ją dirbo kaip ir kiti dzūkai. 
Taigi jų miesčioniškumas tik toks, kad jie miestelyje gyveno. Motina 
buvo labai gera audėja, ją visi apylinkėje žinojo. Ausdavo visokius mi-
lelius, drobes – visą šeimyną rengdavo. 

Abudu tėvai buvo raštingi. Pirmoji mano mokytoja ir buvo moti-
na: ji prie ratelio, o aš nuo šešerių metų iš maldaknygės su „dicipulka“ 
[virbalu raidėms rodyti] mokiausi skaityti. 

Gerus balsus abu tėvai turėjo: karunkas, rožinius taip išvedžio-
davo, kad gražu buvo klausyt. Motina buvo labai dievota. Giedojo ir 
poterius kalbėdavo lenkiškai. Tėvas lenkiškai tik vėliau iš motinos iš-
moko. 

Gimtinė – vienkiemis – jau nuo 1864–1865 metų, 5 km nuo Aly-
taus prie vieškelio iš Alytaus pro Ūdriją, Simną – Marijampolėn. Ne-
toli Rudkos dvaro – miškas, ežerai: Aniškių, butrimiškių. Šis – vienu 
šonu prigludęs prie gimtinės laukų. žemės 56 margai, dabar būtų 28 
ha, sunkios molėtos, reikalaujančios daug darbo. Senovėje žemę arė 
jaučiais, kiek pamenu vėliau – arkliais mediniu arklu. Šeimos ne tiek 
mažai: tėvai, seneliai, keturi vaikai – du broliai ir dvi seserys. Mano se-
serys – vyriausia ir jauniausia iš kraštų, o mudu su broliu – viduriniai. 
Aš – antrasis iš eilės. Sodyba buvo graži, ant kalniuko, visa apylinkė 
matėsi. Pirkia dviejų galų, per vidurį prieangis, kairėje – gryčia, de-
šinėje – kamariukė su kaminu. Kamariukėje stovėjo motinos kraitis – 
kuparas, spinta, stalas ir suolai. Ant sienų kabojo šventi paveikslai. Tik 
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vėliau aš padariau lovą, kurią motina savo audiniais paklodavo. Šalia 
kamariukės – kamara. Ten stovėjo girnos, buvo supiltos bulvės ir kitos 
gėrybės. Netoli trobos – svirnas, kitoj pusėj – tvartas. Priešais pirkią ir 
klojimas. Tarp svirno ir trobos buvo didelis, apie 40 vaismedžių sodas. 
Jis buvo apsodintas liepomis. Sodybos jau nebėra. Dabar ten kolūkis. 
O sodas dar ir dabar žymi mano gimtinės vietą, tik yra sulaukėjęs. 

Vaikystė – kaip ir visų kaimo vaikų: čia ganiava, čia visokie ūkio 
darbai. Pagrindinė mano pareiga nuo 6 metų buvo ganyti žąsis. Kai 
pavasarį išsirita žąsiukai, tai prasideda mano darbas. Motina duodavo 
rykštę – ir ganyk. baisiausia buvo kova su žąsinu. Pirmą mūšį – kapi-
tuliavau. Aš pradėjau bėgti, o žąsinas mane vyti. Aš bėgu prie moti-
nos. Davė rykštę, pamokė mane, aš ir stojau į kovą – jam su rykšte, su 
rykšte. Ir kapituliavo žąsinas. Sužinojau, kaip reikia apsiginti. 

Tėvai laikė 5 raguočius, 4 arklius, 5–6 kiaules, keliolika avelių, 
žąsų pulką ir kitokių paukščių.

1808 m. žemėlapio fragmentas, kuriame į šiaurę nuo Seinų parodyti bubeliai 
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Kai ūgtelėjau, motina pasodino prie knygų. Mokė motina, o pas-
kiau – porą žiemų kaimo daraktorius. Iš kelių pirkių susirinkdavom, 
prie stalo pasodindavo. Rašėm ant grifelinių lentelių. Mokė lenkiškai, 
sakė, kad paskui lengviau lietuviškai išmoksim. Daraktoriui atsily-
gindavo nuo vaiko. Mokyklos vieta keisdavosi kas savaitę – iš vienos 
pirkios į kitą. Mokėmės aš ir sesuo. brolis dar buvo mažas. Rudenį pas 
mus didelis purvynas būdavo, molis visur. Tai klumpėmis brisdavom 
pas kaimyną mokytis. Vieną kartą įklimpau ir nebegaliu klumpių iš-
traukti. Pradėjau verkti. Kaimynai išgirdo, ištraukė ir nunešė į trobą. 
Mūsų mokykla nebuvo persekiojama, į ją nekreipė dėmesio. 

Ūdrijos parapijos klebonas [Adomas Grinevičius] buvo knygne-
šys, tai jis ir man knygelę vieną kitą pakišdavo. Išmokau mintinai mis-
tratūrą, patarnaudavau mišioms ir už tai gaudavau 5 ar 10 kapeikų. 
Man, vaikui, tai buvo dideli pinigai. 

Pasimokęs pas daraktorių porą žiemų, paskui mokiausi Seirijų 
mokykloje. Viską rusiškai mokėmės. Maldas už carą kalbėdavom.  

Vilniaus dramos narių kuopelė su vadovu A. Krutuliu (sėdi viduryje) ir jo 
sūnumi Vytautu 1937 m. Iš A. Krutuliui skirtos parodos b. Grincevičiūtės  
memorialiniame muziejuje 2007 m.
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į tokią pačią mokyklą Ūdrijoje 4 žiemas ėjau. buvo didesnis vargas. 
Reikėjo eiti pėstiems apie 4 kilometrus. Kelias molėtas, purvynas di-
delis. Mus raitus ant arklių užsodindavo ir į mokyklą veždavo. Tada ir 
brolis lankė. Tai buvo valdiškos mokyklos. 

Ūdrijos klebonas [A. Grinevičius] buvo šviesus žmogus. Kai sve-
čiavosi mano dėdė (motinos pusbrolis) kunigas Juozas židanavičius, 
Vimislino mokytojų seminarijos kapelionas [kun. A. Grinevičius] jam 
ir sako: „Tu šitą vaiką pasiimk, žiūrėk, nepaleisk iš rankų, iš jo bus 
žmogus“. 

Taip aš 1901 metais, turėdamas 14 metų, patekau Vimislinan. 

Mokymosi metai Vimislino mokytojų seminarijoje

1901 metais pradėjau mokytis Vimislino mokytojų seminarijoje, 
tuometinėje Plocko gubernijoje. Mokytis pirmą kartą važiavau trauki-
niu su pusbroliu židanavičiumi. Jis į Varšuvą važiavo iš Ūdrijos. Jau 
buvo mokytojas, baigęs mokytojų seminariją Veiveriuose. Nuo Varšu-
vos į Vloclaveką važiavau vienas. 

Važiavau per Varšuvą, kuria labai stebėjausi. Pirmą kartą pama-
čiau tokią gausybę žmonių, vežimų. Gatvėse stovi aukšti mūriniai na-
mai. Tada reikėjo per visą miestą važiuoti vežiku – nuo vienoj pusėj 
esančios stoties iki kitoj pusėj, už Vislos, esančios stoties. Vislos pla-
tybė mane labai sužavėjo. Dar nebuvau matęs tokios plačios upės. 

Iš Varšuvos važiavau į Vloclaveką. Jis mažesnis už Varšuvą, toks, 
kaip dešiniajame krante stovintis priemiestis Praga. Iš vloclaveko di-
ližansu važiavau 20 km į Vimisliną. Diližansas – tai karieta, dviem 
arkliais kinkoma. Važiuodavo 4–6 žmonės. Visa kelionė tęsėsi iki va-
karo. 

Man tėvai buvo prisakę, kad atvažiavęs į Vimisliną sustočiau pas 
vargonininką. Jis mane ir nuvedė pas dėdę kunigą židanavičių. Dėdė 
mane maloniai priėmė, paklausinėjo, kas girdėti Lietuvoj (Ūdrijoje jo 
tėviškė), butrimiškėse. Paskui nuvedė į atskirus namus, kur man teko 
gyventi. Pas dėdę negyvenau, nes teturėjo 2 kambarių butą. Jis buvo 
apsišvietęs žmogus, turėjo didelę biblioteką. Ir man tekdavo retkar-
čiais padėti ją tvarkyti. Nors buvom lietuviai, bet dažniausiai lenkiš-
kai pagal ano meto madą šnekėjomės. Dėdė rašė knygeles, lietuviškus 
vaidinimėlius. Jis labai mėgo mechaniką. Vimisline mėgino statyti 
kažkokį fabriką, tik nieko jam neišėjo. Daug prisiskolino ir, matyt, ne-
galėjo tų skolų grąžinti, nes jį iškėlė į kitą parapiją Lietuvos pasienin. 
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Ten jau nebeklebonavo, o vikaru tarnavo. Kiek patarnavęs, sumanė 
Amerikon važiuoti apie 1902–1903 m. ir mirė 1940 m.1 

Aš gyvenau namuose, kur viršuje buvo įrengta bažnytinių rūbų 
siuvykla. Siuvėjomis ten dirbo pusiau pasaulietinės vienuolės. Jų buvo 
5 ar 6. Vienuolės kasdien iš ryto eidavo į bažnyčią melstis. Jos turė-
jo vedėją, kuri taip pat buvo šventuolė. Toji vedėja rūpinosi siuvėjų 
išlaikymu. Aš kasdien užeidavau pažiūrėti, kaip siuvinėja patyrusios 
siuvėjos. Vėliau jos pastebėjo, kad aš moku gražiai piešti, ir dažnai 
prašydavo, kad nupieščiau siuvinėjimo pavyzdžių. 

Apsigyvenau viename kambarėlyje kartu su pusbroliu Juozu 
balučiu. Jis buvo kieto, griežto būdo. Su lenkų tautybės mokiniais jis 
nedraugaudavo. besiginčydamas su jais dėl Lietuvos, lietuvių kalbos, 
kartais savo argumentus net kumščiu gindavo. Mokėsi jis tik vienus 
metus. Kai metė seminariją, jį paėmė į kariuomenę, nes už mane buvo 
vyresnis. Dalyvavo rusų–japonų kare. Turbūt iš ten buvo parsinešęs 
šautuvą. Pirmojo pasaulinio karo metu jo kaimą užpuolė banditai. Pus-
brolis, pagriebęs šautuvą, puolė jų vyti ir buvo nušautas. Taip netikėtai 
ir mirė. 

Vimislino seminarija buvo įsikūrusi senuose vienuolyno rūmuose 
prie ežero ir labai gražaus pušyno. Dar nuo senų laikų buvo išlikusi 
didelė tvora aplink pastatą. Vartų niekas nerakino, bet norint išeiti, 
reikėdavo prašyti leidimo. Rodos, kad ir sargo prie vartų nebuvo. Pu-
šynėlyje vykdavo sporto žaidimai, gimnastikos pratybos.

Mokinių seminarijoje buvo nemažai – 3 kursai maždaug po 30 
žmonių. Iš viso apie 100 mokinių. Mokėsi vien panašaus amžiaus vyrai 
iš netolimų kaimų. Už mokslą mokėti nereikėjo. 

Pirmus metus buvau parengiamojoje mokykloje. Visos pamokos 
vyko rusų kalba. Rusų kalbą gerai mokėjau, nes ja ir Ūdrijoje mokė-
mės. 

Pirmų metų vasaros atostogų namo pas tėvus nevažiavau, ren-
giausi stojamiesiems egzaminams. Egzaminai buvo iš pradinės moky-
klos kurso. į pirmą kursą įstojo apie 30 žmonių. Visi jie buvo lenkai. 

1 Kun. Juozas židanavičius gimė 1866 08 21. Mokėsi Seirijų rusiškoje mokykloje, Marijam-
polės gimnazijoje. Stojo į Seinų kunigų seminariją, bet pritrūkus vietų nepriimtas. įstojo į 
Plocko kunigų seminariją, kurią baigė 1892 m. 1904 m. atvyko į Ameriką (JAV). Paskirtas 
naujai steigiamos Amsterdamo parapijos klebonu. Apie 1908 m. Amsterdame pastatydino 
bažnyčią. Rėmė įvairias JAV lietuvių kultūrines organizacijas. Rengė religinę literatūrą. 
Parašė ir savo lėšomis išleido apie 15 komedijų, 11 dramų ir kitko. J. židanavičiaus ko-
medijos buvo populiarios ir dažnai iki 1940 m. vaidinamos Vilniaus krašto kaimuose bei 
miesteliuose. Savo knygeles pasirašinėjo kaip Seirijų Juozas. Sukūrė giesmių su gaidomis. 
Mirė 1945 12 26 Amsterdame. (Parengėjo pastaba)
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Lietuviai buvo tik du: aš ir mano pusbrolis J. balutis. Jis buvo nuo 
Seirijų, iš Miežonėlių kaimo. Kaip jau sakiau, jis mokėsi tik metus ir 
daugiau nebegrįžo. 

Kai tik pradėjom mokytis, visų mūsų pasiruošimas buvo labai 
nevienodas. Labai skyrėsi mūsų lenkų kalba, kuria mes tarpusavyje 
kalbėjomės. Aš kalbėjau su lietuvišku akcentu, o jie visi vietinių apy-
linkių tarme. Mane jie erzindavo, kad aš kalbu giedodamas. Ilgainiui aš 
išmokau visai taisyklingai kalbėti. 

Stojamieji egzaminai buvo rugpjūčio pabaigoje. Juos aš sėkmin-
gai išlaikiau. Labai džiaugiausi įstojęs. Ypač buvau laimingas, kai įsi-
gijau mokinio uniformą – bliuzę su blizgančiomis sagomis, kepurę su 
žvaigždute ir raidėmis ВУС (Vimislinskaja učitelskaja seminarija). 
Labiausiai man patiko platus diržas su plačia sage ir raidėmis VUS. 

Seminarijos mokytojai buvo vieni rusai. Direktoriumi dirbo rusas 
su ilga barzda. Jis dėstė istoriją ir pedagogiką. Istorijos pamokų metu 
mokėmės Rusijos istoriją. Kursas buvo gana platus. Ne mažiau negu 
gimnazijoje, nors čia tesimokėme trejus metus. Lietuvos istorijos mes 
nežinojom ir nesimokėm. Mokiniai lenkai Lenkijos istoriją po truputį 
savarankiškai mokėsi. Kitas rusas matematikas dėstė aritmetikos te-
oriją, geometriją, aritmetikos dėstymo metodiką. Trečias – rusų kal-
bą, literatūrą. Gana plačiai šio dalyko mus mokė. Geografiją dėstė tas 
pats matematikos mokytojas. Mokėmės truputį apie pasaulio dalis ir 
smulkiai – Rusijos geografiją. Piešėm atlasus, spalvinom. Anatomijos 
pamokų metu šiek tiek sužinojom apie žmogaus organizmą, apie kūno 
dalis. Kas dėstė – neatmenu. Dar buvo gamtos pamokos. Mokėmės ir 
apie ūkio tvarkymą, daržininkystę. Atrodo, tai pats direktorius dės-
tė. Seminarija turėjo daržą, ten atlikdavom įvairius praktikos darbus. 
Tarp mokytojų buvo dailininkas. Jis buvo didelis girtuoklis ir mažai ką 
mums davė. 

Tikybos mokė lenkas kunigas. Tai buvo vienintelis dalykas, kurį 
mokėmės lenkų kalba iš lenkiško vadovėlio. 

Du kartus į savaitę buvo gimnastikos pamokos. Seminarijos kie-
me stovėjo keli sporto įrenginiai: lygiagretės, kopėčios, skersinis, kar-
tys. Labai mėgom rungtyniauti, darydami įvairius pratimus. Jokios 
užsienio kalbos nedėstė. 

Mėgstamiausia buvo muzika. Ją dėstė mokytojas F. Piasek‘as. Jis 
buvo geras specialistas, baigęs Varšuvos konservatoriją. Nors buvo 
lenkas, bet su mumis kalbėdavo tik rusiškai. Pamokų metu jis dėstė 
muzikos teoriją, solfedžio pagrindus. Reikėjo parašytus pratimėlius 
solfedžiuoti, rašyti muzikinius diktantus. F. Piasek‘as vadovavo chorui 
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ir orkestrui, mokė groti smuiku. Po vienų metų mus, pirmokus, priėmė 
į orkestrą groti lengvas partijas. Man labiausiai patiko smuikas, to-
dėl juo ir pradėjau groti. Kiti mokiniai mokėsi pūsti fleitą, klarnetą ar 
trimitus. Orkestre grojo 20–30 mokinių. Man labai patiko jame groti. 
be orkestro, buvo choras, vadovaujamas to paties muzikos mokytojo. 
Choras dainuodavo visai neblogai, nes mokinių balsai jau buvo visai 
subrendę. Retkarčiais rengdavome koncertus, dainuodavome liaudies 
dainas, ištraukas iš operečių, operų – viską rusų kalba. 

Seminarijoje buvo nemažas fizikos kabinetas. Darydavom įvairius 
bandymus. Visi dalykai buvo iliustruojami pavyzdžiais. Man labai pa-
tiko laikrodžiai ir aš visą gyvenimą norėjau juos ardyti ir taisyti. Fizi-
kos pamokas dėstė tas pats matematikas. 

Gyvendamas pirmus metus Vimisline pas vienuoles, aš irgi kas-
dien eidavau į bažnyčią. Ne tiek dėl poterių, kiek dėl muzikos. bažny-
čioje buvo dideli vargonai, kuriais grodavo geras vargonininkas. Ret-
karčiais ir mūsų muzikos mokytojas pagrodavo. Vargonininkas buvo 
žadėjęs ir mane išmokyti vargonais groti. bet pirmiausia dėdė mane 
pas jį nuvedė mokytis groti fortepijonu. Mokiausi tik vienus metus. 
Kai jau buvau visateisis seminarijos mokinys, ėmiau mokytis gro-
ti smuiku, vien juo grojau visą laiką. Orkestre buvo mėgėjų mokytis 
groti keliais instrumentais iš eilės. Aš turėjau labai gerą smuiką. Jį 
gavau iš pusbrolio balučio. O jam dėdė buvo pirkęs Varšuvoje. Smui-
kas viduje turėjo įrašą „Stradivarijus“ ir datą 1725. Tai reiškia, kad 
tada smuikas buvo pagamintas. Šituo smuiku labai žavėjosi visi mano 
draugai. Vasaros atostogų metu tėviškėje jį rodžiau veiveriškiams. Jie 
irgi buvo sužavėti. Net pusbrolis židanavičius, tuo metu besimokąs 
Varšuvos konservatorijoje, buvo nustebintas smuiko garsų skambesio. 
Su šiuo smuiku aš nesiskyriau iki pat Pirmojo pasaulinio karo. 1914 m. 
palikau Gudžiūnų mokykloje. Po karo nuvažiavęs neberadau. Klausi-
nėjau kaimynus, ar nėra pas ką paliktas. Klausiau ir kaimo muzikantą. 
bet ir jis nieko nežinojo. 

Vimislino bažnyčia buvo didelė. Dažnai, būdamas dar pirmame 
kurse, sėdėdavau bažnyčioje ir su pasigėrėjimu klausydavausi didin-
gos vargonų muzikos. Jiems nutilus buvo galima išgirsti, kaip už sie-
nos seminarijos salėje groja orkestras. Čia vėl sugausdavo vargonai. 
Tuomet aš būdavau labai laimingas. 

Du kartus į metus, pavasarį ir rudenį, bažnyčioje vykdavo dideli 
atlaidai, į kuriuos suvažiuodavo maldininkai iš visų Lenkijos kraštų. 
Kartu į Vimisliną prisirinkdavo ir daugybė įvairiausių karabelnikų, 
kurie pardavinėdavo visokias prekes. Ir ko tik čia nebuvo! įvairiausių 
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rožinių, maldaknygių, žvakių, šventų paveikslų. Vaikams tai tikras ro-
jus! žaislų visokiausių: švilpynių, armonikėlių ir, žinoma, saldumynų! 
Visas turgus skambėjo. 

Prie bažnyčios esančiame miškelyje buvo senos katakombos, kur 
buvo palaidoti vienuoliai. Prie didžiojo tako buvo nemaža estrada ir 
aikštelė. Maldininkų subuvimo metu mokykla parengdavo koncertus, 
grodavo orkestras, choras giedodavo daugiau religines giesmes. 

Visa tai tęsdavosi tris dienas. Paskui miestelis ištuštėdavo ir likda-
vo vien šiukšlių krūvos miestelyje ir aplink bažnyčios šventorių. 

Pedagoginė praktika būdavo trečiame kurse. Vimisline buvo pra-
džios mokykla, joje mes pravesdavom savo pirmąsias pamokas. Reik-
davo pravesti, rodos, po dvi visų dalykų pamokas: kalbos mokymo, 
aritmetikos, dainavimo. Prieš pradedant pamoką susirašydavom kons-
pektą, pagal kurį ir dėstydavom. Pamoką stebėdavo tas mokytojas, 
kurio dalyką mokydavom. Pavyzdžiui, per aritmetikos pamoką kartu 
būdavo mūsų matematikas. Po pamokos viską aptardavom. Ir pažymį 
rašydavo. Man labai patikdavo vesti pamokas, ypač dainavimo. 

Tvarka seminarijoje buvo gana griežta. Su mokytojais nebuvo jo-
kių artimesnių ryšių. Ne taip, kaip buvo daug vėliau Vilniaus lietuvių 
mokytojų seminarijoje. 

Jokių būrelių, išskyrus chorą ir orkestrą, nebuvo. Arti, išskyrus 
Skempės pradžios mokyklą, jokių mokymosi įstaigų nebuvo. Už blogą 
elgesį mažindavo elgesio pažymį, bet tokių neklaužadų beveik nepa-
sitaikydavo. į seminariją kažkodėl nebuvo priimami vedę vyrai. Kartą 
vienam seminaristui susuko galvą viena gražuolė, ir tas, nieko nebo-
damas, ją vedė. Iškart buvo išmestas iš seminarijos. 

buvom visi jauni, sveiki ir labai mėgom sportuoti. buvo specia-
lus sporto mokytojas, buvęs rusų karininkas. Jis mokė kūno lavinimo 
pratimų. Su malonumu darydavom įvairius mankštos dalykus ant ly-
giagrečių, karčių kopėčių, skersinio. Miškelyje buvo išvedžioti takai. 
Didžiuoju taku rengdavo bėgimo varžybas. Tekdavo nubėgti 200–300 
metrų. žiemos metu galima buvo pasičiuožinėti ant čia pat esančio 
ežero. Malonu buvo žiūrėti į guvius čiuožėjus. Tarpusavyje jie sureng-
davo čiuožimo varžybas. Aš tada tik pradėjau bandyti savo jėgas ant 
ledo. 

Nepamačiau, kaip prabėgo tikrojo mokymosi metai. Pavasarį 
vyko keliamieji egzaminai ir buvau perkeltas į antrą kursą. 

Jau dveji metai buvo praėję toli nuo tėviškės. Svajojau kuo grei-
čiau pasiekti gimtąsias butrimiškes. Visa šeima – seneliai, tėvai, brolis 
ir seserys – taip pat buvo manęs labai pasiilgę. Su džiaugsmo ašaromis 
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sutiko mane Alytuje. Atvažiavom į kaimą, ir kaimynai džiaugėsi, kai 
pamatė guzikuotą su plačiu diržu susijuosusį. O aš su visa apranga ne 
tik po kaimą vaikščiojau, bet ir bažnyčion važiavau pasirodyti, kas aš 
esu ir kuo būsiu. Tokia uniforma nebuvo didelė naujiena, nes aplinkui 
buvo mokinių, besimokančių Veiverių mokytojų seminarijoje. Tai bro-
liai Vincas ir Antanas židanavičiai, Daugirda. Vėliau jie mokytojavo 
Lenkijoje. Dabar jų jau nebėra tarp gyvųjų. Turtingo kaimyno sūnus 
Vincas Kanauka buvo baigęs Suvalkų gimnaziją ir baigė Kijeve medi-
ciną. Vėliau jis buvo Kauno universiteto dėstytojas, dirbo ligoninėse. 
Vokiečiams bėgant iš Lietuvos, išvažiavo į Vokietiją, iš ten – į Ameri-
ką. Dabar sužinojau, kad jau miręs. Dar ir daugiau buvo besimokan-
čiųjų, bet visa tai netrukdė man didžiuotis, kad aš esu uniformuotas 
seminarijos mokinys. Kaimas tuo metu buvo susiskirstęs kolonijom, ir 
nebuvo jokių didesnių susiėjimų. 

1903 metais rugsėjo pabaigoje grįžau atgal į seminariją. Apsigy-
venau moksleivių seminarijos internate, kuris buvo įsikūręs vienuo-
lyno rūmuose. Kurie gerai mokėsi, tiems nereikėjo mokėti už mokslą. 
Aš buvau iš stropesniųjų ir nieko nemokėjau. Internate gyveno apie 60 
mokinių. Tvarka buvo gana griežta. budėdavo mokytojas ir kas nors iš 
mokinių. Iš ryto suskambėdavo skambutis – keltis. Pavalgę pusryčius, 
eidavom į seminariją. Iki pietų (15 val.) būdavo sunkesni dalykai, o 
po pietų – muzika, gimnastika. Vakare – pamokų ruošimas. budintis 
mokytojas žiūrėdavo, kad būtų ramu ir visi mokytųsi. 

Miegojimo salės buvo didelės, jose miegojo keliolika vyrų. Val-
gomasis buvo labai didelis. Jame ir pamokas ruošdavom. Jokio svečių 
kambario nebuvo. Jei pas ką ateidavo pažįstami, tai kieme pasikalbė-
davo. 

Valgyti tai visada norėdavau. Visi mėgom sportą, išsilakstyda-
vom, sviedinį mušdavom – kaip šuniukai išalkdavom. O maistas buvo 
visai prastas. Pusryčiams duodavo didelį puoduką (0,5 l) arbatos, porą 
gabaliukų cukraus ir gerą gabalą (apie 200 gramų) duonos. Dvyliktą 
valandą, didžiosios pertraukos metu, – vėl tas pats. Trečią valandą – 
pietūs. Išsrėbdavom kokios sriubos, mėsos gabalas – ir viskas. Vaka-
rienei – vėl arbata su duona. Taip tik arbatos prisigerdavom. Tiesa, 
atsiųsdavo kokį gabaliuką lašinių (buvo sandėliukas, kur savo kupa-
riukus laikydavom), bet jokiu būdu to neužtekdavo. Na, jauniems ir 
pabadavimas ligos neatneša. buvom laimingi, kad mokomės. 

baigęs antrą kursą, vėl važiavau į butrimiškes atostogauti. Šį 
kartą parvažiavau su didele pažanga – parsivežiau gerą smuiką, tik 
neturėjau stryko. Vietos stalius išdrožė man šiokį tokį kotą. Iš arklio 
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uodegos valų iškirpęs, pats jį pasidariau. Šį tą jau pagrodavau. Vasarą 
susitikau su veiveriškiais mokiniais. Susirinkę į krūvą kartu pagroda-
vom. Vienas jų, Adomas balynas (dabar jau miręs), buvo geras muzi-
kantas. Jis gerai galėjo pagroti polkas, valsus. Aš ir jo pusbrolis Juozas 
brundza jam pritardavome. Pasidarė šioks toks ansamblis. 

Po atostogų grįžau tais pačiais keliais į Vimisliną ir vėl apsi-
gyvenau seminarijos internate. Paskutiniai mokslo metai ėjosi gana 
normaliai. Prasidėjo praktika, kuri man labai patiko. buvo 1904 me-
tai. Tuo metu vyko Rusijos karas su Japonija Tolimuosiuose Rytuose. 
Visa Rusijos kariuomenė buvo japonų sumušta. Rusams teko baigti 
karą, pasirašyti nepalankią jiems sutartį. Šis nevykęs karas pakratė 
ir caro sostą. Prasidėjo Petrograde ir kituose miestuose suirutė. Visur 
vyko streikai, susirėmimai su policija. Lietuvos veikėjai irgi pradėjo 
bruzdėti: nėjo šaukiami į karą, atsisakydavo mokėti mokesčius, iš 
įstaigų pradėjo varyti caro valdininkus. Panašus bruzdėjimas pasie-
kė ir Lenkijos pakraštį – Vimisliną. Seminarijoje mokiniai taip pat 
padarė demonstraciją. Caro vardu buvo parašyta peticija, kuria rei-
kalavom įvesti dėstomąją lenkų kalbą. Ir dar kažkas buvo rašoma – 
jau nebeatmenu. įteikdami peticiją mokyklos inspektoriui, norėdami 
sustiprinti savo reikalavimus, jam mokiniai pareiškė, kad į pamokas 
neisią, kol jų reikalavimai nebus patenkinti. Taip mokiniai paskelbė 
streiką. 

Mes visi gražią kovo [mėnesio] dieną pasivaikščiodami nuėjome 
į miestelį Skempę, kur buvo pradžios mokykla. Ten irgi paleido moki-
nius. Daugiau mokyklų apylinkėje nebuvo. 

Mokyklos direkcija sušaukė posėdį ir svarstė susidariusią padėtį. 
Kadangi visi trečiakursiai (ir aš tarp jų) dalyvavom demonstracijoje, 
tai visus [iš seminarijos] ir pašalino. Kadangi nesimatė, kad tuoj ga-
lėtumėm tęsti mokslą, tai išvažinėjom po namus. Taip ir aš, pasidaręs 
atostogas, grįžau į gimtąsias butrimiškes. Tėvai labai nustebo pamatę 
mane, taip netikėtai sugrįžusį. 

ėjo 1905 metai. Valdžia visur ėmėsi represijų. Sustiprėjusi po visų 
smūgių ėmėsi tvarkymo akcijos. Visuose kaimuose pilna policijos. 
Griežtai buvo draudžiami susirinkimai ir visokie kitokie susibuvimai. 
Taip ir sėdėjom namuose, nežinodami, ar turėsim teisę tęsti mokslą, ar 
ne. Veiverių seminarijos auklėtiniai, dalyvavusieji savo demonstraci-
joje, taip pat buvo pašalinti. 1906 metais valdžia ėmėsi dar griežtesnių 
priemonių. į provinciją buvo siunčiami kariuomenės būriai, kurie pri-
skiriami apskričių viršininkams. Prasidėjo areštai. Ypač gaudė studen-
tus. 
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1906 metų kovo mėnesį policijos būrys nakčia užvažiavo į bu-
trimiškes ir mane areštavęs nuvežė į Alytaus daboklę. Ten radau jau 
besėdintį draugą J. Seniušą. 

Kitą rytą pasodino į traukinį, ėjusį į Suvalkus, ir nuvežė į Šešto-
kus. Išlipome ir iki Kalvarijos 12 km ėjome pėsti. Šeštokuose dar vieną 
mokinį užtikom – Užupį. 

Vakare atsidūrėm Kalvarijos kalėjime. Tai labai niūrus pastatas: 
aukštos mūrinės sienos, grotuoti langai, dideli geležiniai vartai. Ka-
liniai labai įvairūs, daugybė sodiečių. buvo kriminalinių nusikaltė-
lių su grandinėm, vien vyrai. Apskritai, pačiame kalėjime palyginti 
buvom laisvi. Galėjom laisvai vaikščioti vieni pas kitus. Dieną nuo 
9 val. išleisdavo mus į kiemą pasivaikščioti. Sargyba stovėjo tik prie 
vartų. 

Tarp kalinių buvo įvairių politinių pažiūrų žmonių. Ypač iš minios 
išsiskyrė vienas lietuvis – drąsia laikysena, sklandžia kalba. Tai buvo 
Kapsukas. Dar buvo ukrainietis (pavardės neatmenu). Jis buvo sugau-
tas, prie sienos, kai stengėsi patekti į užsienį. Jie abu dažnai ginčyda-
vosi. Kapsukas buvo socialdemokratas, o ukrainietis – socialistas. Tai 
jie ir aiškindavosi kiekvienas savo programos privalumus, skirtingą 
požiūrį į žemės reformą. 

Kameroje aš kalėjau kartu su Kapsuku ir kitais (apie 15 žmonių). 
Čia aš rimčiau susidomėjau marksizmu. Praėjau vadinamąjį Kalvarijos 
universitetą. Paskaitos politinės. Jie besiginčydami išryškindavo savo 
pažiūras. Knygų nebuvo. Kalbėdavom rusiškai, lietuviškai. Tarp sė-
dinčiųjų buvo daktaras [Antanas] Garmus (miręs), Papečkys (rodos, 
studentas). 

Kaliniai demonstrantai buvo kalinami 2 ar 3 mėnesius. Man pasi-
sekė – išsėdėjau tik tris savaites. Taip išėjo todėl, kad skaičiausi esąs 
Plocko, o ne Suvalkų gubernijos gyventojas. Nebūdingas buvo mano 
paleidimas. Vieną vakarą kviečia apskrities viršininkas. Mandagiai 
klausia, ar nežinau, kas Ūdrijos valsčiuje caro portretui išdūrė akis. 
Aš susiėmiau, padariau nustebusią miną ir sakau: „Nieko nežinau, pir-
mą kartą girdžiu“. Tada jis man: „Nieko, nieko. Kadangi tamsta esi ne 
mūsų gubernijos, tamsta esi paleidžiamas, gali eiti į viešbutį (nes buvo 
vakaras), pernakvoti ir keliauti namo“. Taip ir grįžau namo. Visus na-
miškius radau labai nustebusius, ypač motiną. Su ašarom išlydėjo, su 
ašarom dabar sutiko. 

Pradėjo suiminėti pažangesnius ūkininkus, bet manęs jau nelietė. 
Vėliau po truputį viskas pradėjo stabilizuotis. 
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Grįžęs iš Kalvarijos kalėjimo, gyvenau pas tėvus butrimiškėse. 
Kartu su tėvu ir broliu dirbau visus ūkio darbus. Po truputį pradėjau 
teirautis, kur būtų galima baigti seminariją. Galvojau stoti į Veiverių 
mokytojų seminariją, bet sužinojau, kad priims tik į trečią kursą ir tik 
gavus Varšuvos mokslo [apygardos] globėjo leidimą. Aš to prašymo 
nerašiau, vis kažko delsiau. Susirašinėjau su draugais. Daugelis vėl 
pradėjo mokytis Vimislino seminarijoje. 

1906 m. pabaigoj iš Seinuose gyvenusio kunigų seminarijos [rusų 
kalbos, literatūros ir istorijos] mokytojo Juozo Grybausko gavau pa-
kvietimą įsteigti bubeliuose lietuvišką pradžios mokyklą. Dabar jau 
nebepamenu, kaip su juo susipažinau. (Tais metais jau buvo galima 
steigti lietuviškas mokyklas). Pasiūlymas man patiko ir aš sutikau. 
Vieną sekmadienį nuvažiavau į Seinus, o iš ten su mokytoju Grybaus-
ku ir kunigu [Jurgiu] Narjausku nuvažiavome į bubelius. Tai buvo 
nedidelis kaimas, 3 kilometrai už Seinų. bubeliuose dar išvis niekada 
nebuvo buvę jokios mokyklos. 

Sužinoję, kad atvažiavo mokytojas, visi, ir dideli, ir maži, pasi-
pylė iš trobų, sutiko labai nuoširdžiai. Kunigas ir Grybauskas pristatė 
mane, pasakė, kad mokysiu skaityti ir rašyti lietuviškai. 

Galinėje kaimo pirkioje, pas dvi moterėles, buvo įkurta mokykla. 
Vietos stalius padarė stalus, suolus, šiokią tokią juodai dažytą lentą. 
Sustatėme 4 ar 5 eiles stalų. Ant sienų kabojo šeimininkių pakabin-
ti paveikslai. Tokioje klasėje ir mokiau. būdavo, aš vedu pamoką, o 
kampe sėdi moterėlė ir verpia rateliu. Vaikų mokytis susirinko apie 
30. Dauguma buvo visai bemoksliai, tik keletas raides pažino. Visų jų 
kojos dar nebuvo žengusios už kaimo ribos, tai manęs klausydavosi 
ausis ištempę. buvo labai paklusnūs. Nuo dabartinių mokinių skiriasi 
kaip dangus nuo žemės. 

Vakarais suaugę prašydavo pamokyti rašyti. Skaityti šiaip taip iš 
maldaknygių jau mokėjo. ėjo mokytis ne vien vyrai, bet ir moterys. 
Susirinkdavo apie 20 žmonių. 

Taip ir bėgo dienos. Mokiau visus nuo pat ryto iki vėlyvos nakties. 
Vadovėlių gerai neatmenu. Gal ir buvo koks P. Višinskio elementorius. 
Sąsiuvinių dar nebuvo. Mokiniai rašė ant lentelių grifeliu. Iš mokinių 
jau nedaug teatmenu. Mokiau poeto Albino žukausko tėvą. 

Vieną kartą buvo atsitikimas, mus visus labai išgąsdinęs. Per-
traukos metu vaikai buvo išbėgę į kiemą palakstyti. žiūriu – poli-
cininkas per kaimą važiuoja. Manėm, kad užeis pasižiūrėti, ką čia 
darom, kodėl vaikų tiek daug krūvoje. Aš užkišau lentą už krosnies 
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ir laukiu. bet jis net nestabtelėjęs nuvažiavo toliau. Ne mes, matyt, 
jam rūpėjom. 

Visiems labai didelį įspūdį padarė mano smuikas. Dažnai prašy-
davo pagroti. Susirinkę dainuodavom jų apylinkės dainas, aš savų pa-
mokydavau. Dabar aš jų nebeatmenu. 

Mokytų žmonių daugiau kaime nebuvo. Iš pat pirmos dienos pas 
mane rinkdavosi žmonės sužinoti, kas dedasi pasaulyje, pasitarti įvai-
riais ūkio klausimais. Tuo metu Seinuose buvo leidžiamas laikraštis 
„Šaltinis“ su priedu vaikams „Šaltinėlis“ ir priedu valstiečiams „Ar-
tojas“. Pasiekdavo mus ir laikraštis „Vilniaus žinios“. Iš Vilniaus kny-
gyno išrašydavau visokių knygelių. 

Mokyklą išlaikė Seinų kurija. Man mokėjo 15 rublių algos. Tur-
būt kunigai susidėdavo. Tiksliai jau neatmenu. Gyvenau pas ūkininką 
Krikščiūną. Ten ir valgydavau. 

Visą žiemą po truputį ir pats mokiausi, norėjau užbaigti [mokyto-
jų] seminariją. Pavasarį visai rimtai pradėjau ruoštis. Skatino ta aplin-
kybė, kad man jau ėjo dvidešimti metai. Ir artinosi kariuomenės me-
tas. O mokytojai ir vargonininkai buvo liuosuojami nuo kariuomenės. 
1907 metų pavasarį atvažiavo senelis ir paėmė mane į butrimiškes. 
bubeliuose kito mokytojo nebebuvo ir mokykla užsidarė. 

Egzaminų laikyti nutariau važiuoti į Vimisliną. Sužinojau, kad ten 
galima laikyti, nebereikia rašyti jokių prašymų Varšuvon. Rugpjūčio 
mėnesį nusiunčiau Vimislino mokytojų seminarijos direktoriaus var-
du prašymą. Gavęs pranešimą, kada galiu laikyti, nuvažiavau. Egza-
minus laikiau vienas. Kiti jau buvo išlaikę. Komisiją sudarė tie patys 
mokytojai. Jokių atstovų iš kitur nebuvo. Reikėjo laikyti egzaminus iš 
visų dalykų. 

bilietų jokių nebuvo, paprasčiausiai davė klausimus. Viskas labai 
gerai sekėsi, tik įkliuvau su tikybos egzaminu. Neturėjau vadovėlio, o 
tai, ką seniau mokiausi, buvau primiršęs. Poterius mokėjau, bet kai ku-
nigas pradėjo klausinėti apie šventųjų gyvenimą, bažnyčios istoriją – 
susipainiojau. Ir pastatė man kryželį. Tada kreipiausi į pažįstamą kuni-
gą, kad pakalbėtų su mano egzaminatoriumi. Nuėjom abu. Aš turėjau 
trečio kurso liudijimą, kurį buvo išdavę, kai išmetė iš seminarijos. Ten 
mano laipsniai labai geri – ir iš tikybos penketas. Kunigas pasistengė 
įtikinti, kad aš moku tikybą, tik primiršęs. Ištaisė man dvejetą į treje-
tą. Tai buvo vienintelis trejetas mano pažymėjime. Na, bet aš buvau 
laimingas, kad gavau diplomą ir teisę dėstyti dviklasėje mokykloje. 
Galėjau važiuoti, kur tik noriu. 
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Iki tol Kauno ir Vilniaus gubernijose lietuvių [katalikų] mokytojų 
nepriimdavo. Lietuviai galėjo mokytojauti tik Suvalkų ir kitose Len-
kijos karalystės gubernijose. bet 1907 m. [lietuviams mokytojams] 
jau buvo galima visur dirbti. Aš paprašiau leisti mokytojauti Kauno 
gubernijoje. 

Gavau paskyrimą dirbti Kauno gubernijoje, Telšių apskrityje, 
Gintališkės kaime. 1907 m. ten ir išvažiavau. 

Čia, 1979 m. kovo 14 d. data, A. Krutulio atsiminimai ir baigiasi. 
Gal buvo parašyti ir vėlesni šio žymaus Vilniaus krašto kultūros vei-
kėjo atsiminimai, tačiau nepasitaikė aptikti. 
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LIETUvIAI RUsIJOJE PIRMOJO
PAsAULINIO KARO METAIs

Karo pradžia Lietuvoje

Pirmasis pasaulinis karas prasidėjo bosniui Gavrilui Principui 
1914 m. birželio 28 d. Sarajeve nužudžius Austrijos–Vengrijos imperi-
jos sosto įpėdinį Pranciškų Ferdinandą ir jo žmoną Sofiją Hohenberg. 
Austrija–Vengrija tuo apkaltino Serbiją ir, gavusi Vokietijos palaiky-
mą, paskelbė Serbijai karą. Tuomet Rusija besąlygiškai parėmė Serbi-
ją, paskelbdama kariuomenės mobilizaciją, dėl ko Vokietija rugpjūčio 
1 d. paskelbė karą Rusijai, rugpjūčio 3 d. – Rusijos sąjungininkei Pran-
cūzijai. Lengviausiu keliu Prancūzijos puolimui Vokietija pasirinko 
neutralią belgiją, kurią užpuolus, rugpjūčio 4 d. Anglija paskelbė Vo-
kietijai karą. Netrukus karas apėmė visą Europą, Artimuosius Rytus, 
o 1917 m. ir JAV.

Nors Pirmąjį pasaulinį karą sukėlusių didžiųjų imperijų, pirmiau-
sia, Vokietijos, tikrieji karo tikslai buvo grobikiški, siekiant užval-
dyti kaimyninių valstybių teritorijas ir dar labiau įsitvirtinti valdant 
pasaulį, nuo karo nukentėjo visos Europos tautos, taip pat Rusijos 
valdžioje buvusi Lietuva. Dar neprasidėjus karui, Rusijos kariuome-
nė buvo telkiama Lietuvos pasienyje su Vokietija, pradėti rekvizuoti 
arkliai ir vežimai, gyventojams įsakyta pasitraukti 16 km nuo fronto 
linijos. 1914 m. rugpjūčio 17 d. Rusijos pulkai, vadovaujami generolo 
Pavelo Renenkampfo, įsiveržė į Vokietijos teritoriją, užimtuose mies-
tuose ėmė įkaitus, nustatinėjo kontribucijas. Kareiviai plėšikavo ir 
vogė. Vokiečiams traukiantis Karaliaučiaus kryptimi, beveik visa Ma-
žoji Lietuva pateko rusų valdžion. Tokia karo eiga nebuvo numatyta 
Vokietijos planuose, todėl ji skubiai perorganizavo savo kariuomenę, 



157LIETUvIAI RUsIJOJE PIRMOJO PAsAULINIO KARO METAIs

atitraukdama dalinius iš Vakarų fronto. Vokiečių karinėms pajėgoms 
vadovauti paskirtas generolas Paulius fon Hindenburgas, štabo vir-
šininku – generolas Erichas Liūdendorfas. Perėmusi iniciatyvą 10-oji 
Vokietijos armija 1914 m. rugpjūčio 26–30 d. Tanenbergo (žalgirio) 
mūšyje sutriuškino 2-ąją Rusijos armiją, ir jos vadas gen. Aleksan-
dras Samsonovas nusišovė. Rusijos kariuomenė buvo priversta skubiai 
grįžti į Lietuvą. Jai traukiantis iš Rytų Prūsijos, Suvalkų gubernijo-

Rygiškių Jonas (Jonas Jablon-
skis). Mūsų žodynėlis. Voronežas: 

Lietuvių spaustuvė. 1918 m. 

Sofija Čiurlionienė (Kymantaitė). 
Lietuvių literatūros istorijos 

konspektas.Voronežas: Lietuvių 
spaustuvė. 

 1918 m.
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je ypač nukentėjo Vištyčio, Kudirkos Naumiesčio, Pajevonio, Alvito 
apylinkės. žemaitijoje karas vyko visu pasieniu. Daug pasienio kaimų 
ir miestelių buvo sudeginti, visi gyventojai iš pafrontės buvo išvary-
ti, dalis pabėgėlių atsidūrė Vilniuje. Čia evakuota Veiverių mokytojų 
seminarija, Vilkaviškio gimnazija. į Trakus evakuota Marijampolės 
mergaičių „žiburio“ progimnazija. Vilniuje susitelkus dideliam skai-
čiui pabėgėlių ir karo tremtinių, reikėjo rūpintis jų buitimi. Viktorijos 
Landsbergienės, kun. L. Jezukevičiaus ir advokato Andriaus bulotos 
pastangomis, iš Rusijos karo apygardos viršininko buvo gautas leidi-
mas steigti Vilniaus lietuvių komitetą nukentėjusiems dėl karo šelpti. 
1914 m. rugpjūčio 11 d. vykusiame steigiamajame susirinkime išrinkta 
20 asmenų taryba ir valdyba. Komitetui vadovavo pakaitomis Vikto-
rija Landsbergienė, Andrius bulota, jo padėjėjai kun. Juozas bakšys, 
iždininkas – kun. Juozapas Kukta. Tai buvo pirmasis nukentėjusiems 
dėl karo šelpti komitetas Lietuvoje, kuris 1914 m. pabaigoje globojo 
apie 1000 asmenų. Dėl karo nukentėjusiųjų šalpos reikalams valdžios 
skiriamas lėšas skirstė Peterburge 1914 m. pabaigoje įsteigtas caraitės 
Tatjanos vardo komitetas, kurio filialas buvo įsteigtas ir Vilniuje. Jo 
nariu buvo Rusijos IV Valstybės Dūmos lietuvių atstovas Martynas 
Yčas, kurio pastangomis Vilniaus lietuvių komitetas iš Tatjanos komi-
teto kiekvieną mėnesį gaudavo po 10 000 rublių. Tai buvo pagrindinės 
pajamos, sudariusios apie 80 % visų Lietuvoje šalpai gaunamų lėšų. 
Labiausiai nukentėjusios Suvalkų gubernijos Piliečių komitetas Vil-
niuje ir jo apylinkėse globojo apie 5 200 pabėgėlių ir tremtinių. 

Atvirlaiškis. Velykos. Voronežas: Lietuvių spaustuvė
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Lietuvių pabėgėlių daugumai traukiantis į Rusiją, Vilniaus Lie-
tuvių draugijos Centro komitetas pasidalijo į dvi dalis, kurių viena, 
vadovaujama pirmininko Martyno Yčo, pasitraukė į Rusiją, kita, va-
dovaujama pirmininko pavaduotojo Antano Smetonos, pasiliko Lietu-
voje.

O Vokietijos karo valdžia užimtiems miestams uždėjo dideles 
kontribucijas: Raseiniams – 25 000 markių, Suvalkų Kalvarijai – 10 

 Lietuvių Vyriausiosios Tarybos Rusijoje PRANEŠIMAI. 1917 m. Nr. 1.  
Voronežas, gruodžio 4 d. (redaktorius Jonas Jablonskis)
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000 markių. Suvalkų miestas turėjo surengti vokiečių kariuomenei 
pusryčius ir pietus. 

Rusijos kariuomenei besitraukiant iš Lietuvos, visi gyventojai su 
gyvuliais buvo varomi daugiausia į Šiaulius, iš kur žmones traukiniais 
vežė į Rusiją ar net tolimą Sibirą, neretai išskiriant šeimas. Taip Mažo-
sios Lietuvos veikėjo Martyno Jankaus „prūsokų“ šeima pateko į Rytų 

bolševikų pasmerktas mirčiai kun. Mykolas Krupavičius, grįžęs iš Voronežo į 
Lietuvą. 1918 m. pavasaris
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Sibirą, ir tėvas su sūnumi gyveno vienoje gyvenvietėje, o trys dukros 
su kitu sūnum – kitoje. Varomi buvo ne tik vokiečiai, bet ir Mažosios 
Lietuvos lietuvninkai, kurie neretai buvo įtariami kaip vokiečių šnipai. 
Jie buvo karo lauko teismo paskubomis teisiami ir žudomi. Marijam-
polės ir Vilkaviškio apskrityse buvo sušaudyta 70, Kalvarijos – 170 
žmonių. Rusų kariuomenės vadai išleido įsakymą palikti priešams vi-
siškai sunaikintą kraštą, sudegintais laukais ir namais, be gyventojų, 
bet frontas judėjo į rytus taip greitai, kad įsakymui įvykdyti pritrūkda-
vo laiko. Generolo Radkievič 1915 m. rugsėjo 9 d. įsakymas pavėlavo, 
nes jau rugpjūčio 18 d. generolo H. Eichhorno vadovaujama 10-oji 
vokiečių armija užėmė Kauno tvirtovę, o rugsėjo 18 d. vokiečiai jau 
buvo užėmę beveik visą etnografinę Lietuvą ir sostinę Vilnių. Iš jo Ru-
sijos armija pasitraukė be mūšio, nespėjusi susprogdinti tiltų, išsivežti 
net itin reikalingų spirito atsargų. Kad neatitektų priešams, iš pradžių 
jį pylė į Nerį, vėliau padegė spirito sandėlius.. O mieste ir apylinkėse 
plėšikavo kazokai.

Lietuviai pabėgėliai ir tremtiniai Rusijoje

Lietuvos pabėgėliais laikytini savo noru arkliais ar vežimais su 
savo turtu pasitraukę nuo fronto į Rusijos gilumą kaimo gyventojai, 
evakuotų pramonės įmonių darbininkai, miestų gyventojai, išvykę į 
Rusiją traukiniais. O tremtiniai yra dėl karo veiksmų priverstinai iškel-
dinti gyventojai, valdžios įsakymu evakuotų Lietuvos gimnazijų tar-
nautojai ir mokiniai. Daug pabėgėlių stengėsi įsikurti toliau nuo fron-
to, kur buvo daugiau maisto ir jis buvo pigesnis, ypač karo pradžioje. 
1915 m. Rusijos Valstybės Dūmos narys M. Yčas reikalavo skubiai 
pasirūpinti pabėgėliais ir tremtiniais, suteikti jiems pagalbą, nes jie 
dėl karo neteko savo turto, o vyriausybė mažai jais rūpinasi. Ir jeigu 
tūkstančiai jų pavalgydinti, tai čia ne vyriausybės, bet visuomeninių 
organizacijų nuopelnas. Pagrindinė lietuvių visuomeninė organizacija 
Rusijoje buvo Lietuvių draugija Peterburge, kurios Centro komiteto 
pirmininkas buvo Martynas Yčas, sekretorius – kun. Juozas Tumas-
Vaižgantas, vicepirmininkas – Petras Leonas, nariai – Stasys Šilingas, 
kan. Konstantinas Olšauskas, Juozas balčikonis, Antanas Tumėnas, 
Naruševičius ir Juozas Kubilius. 

Didesnės lietuvių susitelkimo vietovės Rusijoje buvo miestai – 
Petrogradas, Maskva, Voronežas, Tūla, Kazanė, Simbirskas, Riazanė, 
Samara, Saratovas, Nižnij Novgorodas, Rostovas, Jaroslavlis, Irkuts-
kas ir kt. 
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Pabėgėlių švietimas Rusijoje

Lietuvių draugijos Centro komiteto Švietimo ir kultūros sekci-
jai svarbiausias uždavinys buvo steigti mokyklas lietuvių pabėgėlių 
vaikams ir leisti vadovėlius. Nors iki karo daugiausia lietuvių buvo 
Peterburge, bet pradinių lietuviškų mokyklų jame buvo vos 4. Karo 
pradžioje čia atvyko daugiausia pabėgėlių, todėl pradinių mokyklų pa-
daugėjo iki 12, bet nebuvo atkelta nei viena gimnazija, tad pagrindinis 
lietuvybės židinys liko suaugusiųjų kursai, kuriuose mokėsi apie 200 
mokinių. Po Rusijos Vasario revoliucijos tai buvo vienintelė mokykla 
lietuvių dėstomąja kalba. 

Lietuvių draugija rūpinosi, kur iškeldinti Vilniuje ir jo apylinkėse 
iš kitų miestų evakuotas mokyklas. Tuo tikslu Centro komiteto įga-
liotiniai – kan. Konstantinas Olšauskas, Juozas balčikonis ir Juozas 
Vokietaitis – 1915 m. rugpjūčio 2 d. išvyko į Voronežą ištirti galimy-
bes ten perkelti moksleivius, surasti patalpas mokykloms ir bendra-
bučiams. Ypač daug rasti pasisekė Voroneže, į kurį buvo organizuotai 
perkeltos Vilniaus ir apylinkių mokyklos. Jame įsteigta 10 bendrabu-
čių mokiniams ir mokytojams. M. Yčas prisiminė, kad 1915 m. Lietu-
vių centro komitetas šalpai gavo didelę 1,4 mln. rublių sumą. Šių lėšų 
pakako aprūpinti moksleivius ir mokytojus maistu, drabužiais ir pa-

Gustaitis, M. Sielos akordai.  
Jaroslavlis. 1917 m.
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talpomis. į Voronežą atvyko daug žymių pedagogų: Jonas Jablonskis, 
Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė, kun. Mykolas Krupavičius, Pranas 
Mašiotas, Juozas balčikonis, Zigmas žemaitis, Leonas bistras, Juozas 
Vokietaitis ir kt. Čia taip pat persikėlė Vilkaviškio gimnazija, Kauno 
„Saulės“ draugijos mokytojų kursai. Voronežas tapo vienu iš lietuvių 
švietimo centrų Rusijoje. 

Kadangi Voroneže atsidūrė daugiausia lietuvių moksleivių, Lietu-
vių draugija nutarė įsteigti čia mergaičių ir berniukų gimnazijas, ku-
rioms M. Yčo pastangomis iš Tatjanos komiteto buvo gauta 100 000 
rublių pašalpa. Taip 1915 m. rugpjūčio 28 d. Voroneže iškilmingai 
atidarytos dvi M. Yčo gimnazijos, kuriose mokėsi per 1000 mokinių. 
Kaip ir visose Rusijos gimnazijose, taip ir šiose buvo mokoma rusų 
kalba, o lietuvių kalba buvo dėstoma tik religija. Taip pat buvo lietu-
vių kalbos kursas kaip fakultatyvo, kaip neprivalomo, pasirenkamo 
dalyko. 

O į Jaroslavlį perkelta Marijampolės ir Šakių gimnazijos. Tambo-
ve veikė Marijampolės mergaičių „žiburio“ progimnazija, vėliau išau-

Caricino lietuvių tremtinių tarybos 1918 m. liepos 15 d. Caricino m.  
išduotas Liudijimas, kad Vikentijus Auksenis, Juozo s., tikrai yra Kauno  
gubernijos Šiaulių apskrities Gruzdžių valsčiaus Povilaičių kaimo pabėgėlis.  
27 metų amžiaus
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gusi į pilną gimnaziją; ji tremtyje išleido pirmąją „žiburio“ gimnazijos 
laidą. 

Tose vietovėse, kur buvo susitelkę daugiau lietuvių, Lietuvių 
draugijos Centro komitetas steigdavo draugijos skyrius. buvo taip pat 
įsteigta draugijos sekcija, besirūpinanti lietuviais belaisviais Vokieti-
joje. Istorikas Pranas Čepėnas teigia, kad Lietuvių draugijos filialų Ru-
sijoje buvo apie 250. O iš viso pabėgėlių ir tremtinių iš Lietuvos buvę 
apie 300 000.

Po Vasario revoliucijos M. Yčo gimnazijos buvo pavadintos 
Vilniaus lietuvių gimnazijomis. Po bolševikinio 1917 m. perversmo,  
1918 m. kovo 2 d. visose Rusijos mokyklose buvo uždrausta mokyti 
religiją. 

Rusijoje išblaškytiems lietuviams geriausias savitarpio ryšys 
buvo lietuviškoji spauda. 1915 m. rugsėjo mėn. Lietuvių draugijos 
Centro komitetas Petrograde įsigijo spaustuvę ir pradėjo leisti „Lie-
tuvių balsą“, vėliau socialdemokratai leido „Naująją Lietuvą“, o  
1916 m. pabaigoje atsirado katalikiškas savaitraštis „Vadovas“, žur-
nalas „Ateities spinduliai“. 1917 m. lietuvių spaustuvė buvo perkelta 
į Voronežą, bet po bolševikinio perversmo ji buvo nacionalizuota ir 
naudojama propagandinei literatūrai spausdinti.

Pašalpų knygelė. Duota Ignui 
Nutovcui, Aleksiejaus (2 asme-
nims). Pametęs šią knygelę, 
savininkas praranda teisę gauti 
pašalpas Minsko miesto pašalpų 
įstaigose. Antspaudas: Lietuvių 
Komiteto nukentėjusių dėl karo 
Minsko skyrius
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Vyriausioji lietuvių taryba Rusijoje

1917 m. Vasario revoliucijos pergalė suteikė teisę Rusijos pilie-
čiams burtis į politines partijas, kuria pasinaudojo ir lietuviai. Kovo 
9 d. Petrogrado lietuvių konferencijoje buvo išrinkta Lietuvių tautos 
taryba iš 18 narių. 1917 m. kovo 19 d. Lietuvių tautos taryba priėmė 
rezoliuciją, kurioje pabrėžtas nepriklausomos Lietuvos siekis. Kovo 
26 d. Petrograde buvo sušauktas visų Lietuvos partijų atstovų seimas, 
kuris išrinko Lietuvių tautos prezidiumą, kurio pirmininku tapo Stasys 
Šilingas. Taip pat sudarytas laikinasis Lietuvos valdymo komitetas iš 
12 narių, kuris turėjo perimti lietuviškas organizacijas, jų turtą, archy-
vus, rūpintis, kaip lietuvius tremtinius ir pabėgėlius grąžinti į Tėvynę, 
organizuoti Steigiamojo Seimo rinkimus. Deja, Rusijos buržuazinė vy-
riausybė, vadovaujama kunigaikščio Georgijaus Lvovo, pasirodė ne-
pakankamai demokratiška ir į Lietuvos valdymo komiteto kreipimąsi 

Atviras lapas, duotas Generolo Tenerio įsakymu vykstantiems nuosavais kin-
kiniais į vidines imperijos gubernijas Mikalajavo k. Gudelių vlsč. pabėgėliams 
valstiečiams, įskaitant 4 asmenis ir 2 arklius pagal žemiau pridedamą sąrašą, 
siekiant gauti jiems kelyje maitinimo punktuose maisto, pašaro, medicininės ir  
kitokios pagalbos. Remiantis šiais pabėgėliais, jie išvyko iš gyvenamosios vietos 
š. m. gegužės 1 d. Dokumentą išdavė Minsko gubernijos Pabėgėlių aprūpinimo 
padalinio, pavaldaus Generolui Teneriui, viršininkas. Nr. 795. 1915 m. spalio 9 d.
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neatsakė. Vėliau, kilus nesutarimų tarp socialdemokratiškų ir katali-
kiškų partijų, nutarta sušaukti Rusijos lietuvių seimą, kuris pradėjo 
darbą 1917 m. gegužės 27 d. Jame dalyvavo 336 delegatai, atstovau-
jantys įvairioms partijoms, išskyrus revoliucinius socialdemokratus, 
vėliau sukūrusius Lietuvos komunistų (bolševikų) partiją. Svarstant 
Lietuvos ateitį, buvo pateiktos dvi rezoliucijos. Dešiniųjų – skelbti Lie-
tuvos nepriklausomybę, kairiųjų – reikalauti Lietuvos apsisprendimo 
teisės. Nugalėjus dešiniųjų rezoliucijai (140 – už, 128 – prieš, 4 – susi-
laikė), kairiųjų atstovai išėjo iš salės, išardydami Seimo darbą. Dėl to 
birželio mėnesį iširo ir Lietuvių tautos taryba, nors išliko joje suformu-
luota Lietuvos valstybingumo atkūrimo idėja. 

1917 m. gruodžio mėnesį Prano Mašioto, Jono Jablonskio ir Ka-
zio Griniaus iniciatyva Voroneže suvažiavo įvairių lietuvių politinių 
organizacijų atstovai (išskyrus socialdemokratus) ir vietoj iširusios 
Lietuvių tautos tarybos sukūrė Vyriausiąją lietuvių tarybą Rusijoje. 
Apie jos susikūrimą pranešta visiems Rusijos lietuviams J. Jablonskio 
redaguotame biuletenyje „PRANEŠIMAI“ (Nr. 1, Voronežas, 1917 m. 
gruodžio 4 d., 16 p.). Jame pateiktas „Trijų ir partijų atstovų suva-
žiavimo Voroneže 1917 m. lapkričio mėn. 16–19 d. PROTOKOLAS“. 
Suvažiavimo sudėtis: 1. Iš Trijų – Jonas Jablonskis ir Pranas Mašiotas, 

Pabėgėlio bilietas, duotas 
Nižnij Novgorodo miesto-
žemės pabėgėlių komiteto. 
1915 metų gruodžio 12 d. 
Nesuteikia teisės apsigy-
venti. 
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įgalioti taip pat atstovauti neatvažiavusiam Kaziui Griniui; 2 . Lietuvos 
socialistų liaudininkų – Mykolas Sleževičius, Albinas Rimka; 3. De-
mokratinės tautos laisvės santaros – Juozas bagdonas, Stasys Šilingas, 
Vytautas Petrulis, Rapolas Skipitis; 4. Tautos pažangos – Martynas 
Yčas, Juozas Vokietaitis, kun. Julijonas Jasenskis; 5. Lietuvos krikš-
čionių demokratų – kun. Mykolas Krupavičius, Vytautas Endziulai-
tis; 6. Lietuvių katalikų tautos sąjungos – kun. Pranas Penkauskas; 
7. Lietuvių karininkų sąjungos Centro komiteto – Jurgis Elisonas;  
8. Liaudies sąjungos – Pakalka. Pirmininku išrinktas Pranas Mašiotas, 
sekretoriais – Stasys Šilingas, Juozas Vokietaitis, Vytautas Petrulis.

1918 m. vasario 1 d. Vyriausioji lietuvių taryba Rusijoje išleido 
atsišaukimą rusų ir lietuvių kalbomis į visas pasaulio tautas ir vals-
tybes, kuriame kaip aukščiausias Rusijos politinis organas, Taryba, 
pasiremdama Peterburgo lietuvių seimo rezoliucija, Kijevo kongreso 
nutarimu bei lietuvių Stokholmo konferencijos nutarimais, reikalavo 
pripažinti Lietuvai teisę steigti nepriklausomą demokratinę respubli-

Lietuvių Komiteto duota 1916 m. kovo 30 d. – vieni vyriški auliniai batai.  
1916 m. balandžio 21 d. – moteriški batai, moteriška suknelė, vaikiška suknelė, 
vyriškos kelnės. 1917 m. sausio 7 d. – pora vyriškų veltinių. 1917 m. kovo 18 
d. – vyriški auliniai batai, primokant 7 rb Komitetui. 1919 m. sausio 29 d. – 2 m 
medžiagos, 2 kelnės, medžiagos atraiža moteriškiems marškiniams
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Lietuvos Respublikos Centrinio 
Sibiro lietuvių biuro LIUDIJIMAS 
Nr. 2283. Liudijama, kad šio  
dokumento savininkas  
Stanislovas Šaulys, Jono s., yra 
Lietuvos pilietis.
Antspaudas: Lietuvos Centralis 
biuras Sibire. Pasirašė: Pirminin-
kas prof. K. būga už sekretorių  
K. Pabrėžą. Užregistruotas  
barabinsko m. 1920 m. kovo 28 d.

ką. Taryba taip pat reikalavo pripažinti etnografines Lietuvos sienas, 
kurios apimtų ne tik Kauno, Vilniaus, Suvalkų, dalį Gardino, Kuršo 
gubernijų, bet ir Mažosios Lietuvos, kad Lietuva turėtų savo uostą. 
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Vyriausioji lietuvių taryba Rusijoje taip pareiškė savo pretenzijas, kad 
turėtų būti atlyginti Lietuvai padaryti karo nuostoliai, tvirtindama, 
kad tik demokratiškai išrinktas Lietuvos Steigiamasis Seimas turės 
nustatyti valstybės valdymo formą.

Lietuvių draugijos aukštųjų Maskvos mokyklų moksleiviams šelpti Rygos  
Tipo-Litografijos Maskvoje atvirukas. Petras Kriaučiūnas. Mirė 1916 m. sausio  
7 d. Jaroslavlyje

Laiškas iš karo belaisvių ligoninės, Šprotau m., Vokietijos, poniai Jekaterinai 
Sinkievič, Nečaikių bendr., Suvalkų gub., Marijampolės apskr.
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bolševikinė Rusijos vyriausybė buvo priešiška tokiai Vyriausio-
sios lietuvių tarybos Rusijoje veiklai ir 1918 m. vasario mėn. J. Stalino 
ir V. Mickevičiaus-Kapsuko pasirašytu įsakymu Taryba buvo uždraus-
ta. Dauguma jos narių areštuoti ir nubausti 3 mėnesius kalėti Voronežo 
kalėjime. Lietuvybės veikla Rusijoje tapo neįmanoma. Kun. Mykolas 
Krupavičius Voronežo bolševikų „tribunolo“ buvo pasmerktas mirti, 

Šprotau, 1918 m. gegužės 13 d. Su giliu liūdesiu ligoninė turi pranešti, kad Jūsų 
vyras Juozas Sinkevičius, gimęs Nečaikiuose, mirė mūsų ligoninėje nuo plaučių 
uždegimo ir čia esančiose kapinėse su bažnytinėm apeigom palaidotas. Vyr. 
gydytojas

Vokietijos karo belaisvio 
kalvio Jono Čiuplio laiškas 
šeimai iš vokietijos karo 
belaisvių stovyklos  
Sarbriukene.  
1918 m. liepos 12 d.
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bet Sofijai Kymantaitei-Čiurlionienei ir Prano Mašioto žmonai jį laiku 
perspėjus ir įkalbėjus skubiai trauktis iš Voronežo, jam pavyko išlikti 
gyvam. Persirengęs kareiviu slapta perėjo fronto liniją ir sugrįžo į vo-
kiečių okupuotą Vilnių. 

1918 m. kovo 3 d. Rusijai sudarius separatinę su Vokietija, iš pra-
džių pavieniai asmenys, o vėliau – organizuotai lietuvių pabėgėliai ir 
tremtiniai pradėjo grįžti į Lietuvą. Pirmiausia Vokietija išsireikalavo 
grąžinti Mažosios Lietuvos (Prūsijos) tremtinius (tarp jų ir lietuvius) 
ir vokiečių karo belaisvius. 1918 m. birželio mėn. iš Rusijos grįžo 1342 
karo pabėgėliai. Paskutiniai Lietuvos piliečiai iš Rusijos galėjo grįžti 
tik po 1920 m. liepos 12 d., kai buvo pasirašyta taikos sutartis su So-
vietų Rusija.

Atskira lietuvių kategorija tapo Rusijos armijoje tarnavę lietuviai, 
patekę į vokiečių nelaisvę ir išsiųsti į karo belaisvių lagerius privers-
tiniams darbams. į Lietuvą jie grįžo tik po Vokietijos kapituliacijos  
1919 m. lapkričio 11 d. 

bolševikams įsigalėjus Rusijoje ir uždraudus krikščionybę, ypač 
pavojinga joje gyventi tapo katalikų kunigams. Dauguma jų paskelb-
ti nusikaltėliais ir uždaryti ilgiems metams į kalėjimą. Nepaisant  
1920 m. liepos 12 d. taikos sutarties, dalis jų sugrįžo tik 1933 m. spalio 
19 d., išmainius juos į 24 suimtus aršiausius bolševikus, Lietuvos Res-

Vokietijos karo belaisvis Jonas Čiuplys (sėdi) karo belaisvių lageryje Sarbriuke-
ne. Dirbo šaltkalviu, remontavo automobilius. Išmoko kalviauti ir visą gyvenimą 
dirbo kalviu Kalvarijos raj. Kampinių k.
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publikoje vykdžiusius antivalstybinę veiklą: Zigmą Angarietį, Vincą 
Mickevičių-Kapsuką, Antaną Sniečkų, Joną Kasperaitį, Saliamoną 
Goldbergą, Kazį Preikšą, Igną Gašką, Almą Krastinaitę, Juozą Garelį, 
Romą Šarmaitį, Kazį Katiną, Mariją Kaukaitę, Joną Tamašauską, Mar-
tyną Kučinską, Simoną Kaganą, Kostą Kurklietį, Zalmaną Rachmaną, 
Michlę Kromaitę, Mironą Feigelsoną, Stasį Jankūną, Chachelį Paradą, 
Šmuelį Dombą, Joselį Starobiną, bronių Paukštį, Chają Kaganaitę. 

Tą dieną (1933 m. spalio 19 d.) laisvę atgavo ir iš sovietinių kalė-
jimų ir lagerių grįžo į Tėvynę vyskupas (dabar Palaimintasis) Teofilius 
Matulionis ir kunigai Vytautas Paškevičius, Vincentas Ilginas, Vin-
centas Deinis, Kazimieras Juršanas, Jonas Ladyga, Augustinas Pronc-
kietis, Mykolas bugenis, Jonas Paulavičius, Vladislovas Čegis.
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KUN. ANTANO ŠMULKŠČIO ATSIMINIMAI
                                                     
Antanas Šmulkštys gimė 1886 m. sausio 28 d. Gudiškių kaime, 

Javaravo valsčiuje, Marijampolės apskrityje, Jono Šmulkščio ir Elz-
bietos Venciūtės-Šmulkštienės šeimoje. buvo vyriausias iš devynių 
vaikų. Tėvai turėjo 12 ha derlingos žemės ūkį. Pradžios mokyklą lankė 
Gudiškiuose ir Marijampolėje. Vidurinio mokslo siekė Marijampolės 
gimnazijoje, kur baigė penkias klases. 1903 m. įstojo į Seinų kunigų 
seminariją. Tais metais į pirmą kursą buvo priimti 24 pirmakursiai. Iš 
įstojusių pagal kilmės vietą daugiau buvo iš lietuviškų parapijų. Tokių 
buvo septyniolika, ir septyni buvo iš lenkiškų parapijų. Kunigystės 
šventimus iš viso kurso gavo dvidešimt klierikų. Iš žymesnių auklėti-
nių galima paminėti Juozapą Montvilą, Seinų kunigų seminarijos pro-
fesorių Henriką betto, vyskupą kankinį Vincentą borisevičių. Tame 
pačiame kurse mokėsi ir vyskupo brolis Kazimieras borisevičius. 

besimokydamas Seinų kunigų seminarijoje A. Šmulkštys ak-
tyviai dalyvavo klierikų lituanistinėje veikloje. Veikė slapta klierikų 
lietuvių draugija. Po penketukų draugijos žlugimo 1904 m. susikūrė 
nauja klierikų organizacija, kuriai priklausė ir A. Šmulkštys. Jis netgi 
vadovavo tai draugijai ir turėjo didelį autoritetą tarp klierikų1. 1903/ 
1904 m. m. seminarijoje vykdavo lietuvių kalbos pamokos, kurioms 
vadovavo A. Šmulkštys. Klierikai jau nesislapstydavo naktimis, bet 
popietinės arba vakarinės rekreacijos metu rinkdavosi į vieną salę. 
Vieną kartą juos besimokančius užklupo rektorius Jonas Giedraitis. Jis 
klierikų nesubarė, netgi lietuviškai pakalbėjo ir pasidomėjo kai kuriais 

1 Juozapas Stakauskas, Naujieji nacionalizmai ir Katalikų Bažnyčia Lietuvoje, sudarė Al-
gimantas Katilius, Vilnius: Aidai, 2003, p. 203.
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lietuvių kalbos dalykais2. Anot J. Stakausko, A. Šmulkštys turbūt pir-
masis pradėjo sakyti mokomuosius pamokslus lietuviškai. Nuo to laiko 
refektoriuje pamokslus lietuviai sakydavo lietuviškai, o lenkai – lenkiš-
kai3. Klierikai turėjo savo laikraštėlį „Jaunimo draugas“. Šio laikraš-
tėlio dvasinis redaktorius buvo Antanas Šmulkštys. Apie laikraštėlio 
leidimą sužinojęs rektorius J. Giedraitis jame nieko blogo neįžvelgė ir 
pasakė, kad kiekvienas numeris turės būti parodytas jam. Toliau rek-
torius domėjosi laikraštėliu, jį skaitydavo ir netgi pataisydavo, kas jam 
atrodė netaisyklinga4. Draugijos nariai ruošėsi būsimam visuomeni-
niam gyvenimui išėjus iš seminarijos. Tai patvirtina A. Šmulkščio žo-
džiai apie „žiburio“ draugiją: Buvau tada įpusėjęs Seinų seminariją. 
Turėjome savo slaptą organizaciją, kuri mus ruošė organizaciniam 
darbui. Dėl to „Žiburio“ programa pasidarė mūsų gyvų diskusijų 
objektu, o reikalas lenktyniauti su vadinamų pirmeivių „Šviesa“ dil-
gino mūsų norus kaip galima greičiau pradėti viešą darbą ir bandy-
ti savo bręstančias jėgas5. Mokslą seminarijoje A. Šmulkštys baigė 
1908 metais. Seminarijos rektorius prelatas Vincentas blaževičius no-
rėjo neleisti jam vykti į Varšuvą diakono šventimų. būdamas diakonu, 
jis kurį laiką buvo paskirtas į savo gimtąją parapiją Igliauką. Kunigu  
A. Šmulkštys įšventintas 1909 m. vasario 14 dieną.

baigęs mokslus Seinų kunigų seminarijoje, A. Šmulkštys siekė 
studijuoti kokiame nors užsienio universitete, nes kritiškai žiūrėjo į 
studijas Sankt Peterburgo katalikų dvasinėje akademijoje. Viena-
me laiške prof. Pranciškui būčiui jis rašo: Žinote, jog ir aš esmi tos 
nuomonės, kad Peterburgo akademija netinka augštesniam mokslui, 
nes neturi specializacijos6. Savo motyvus dėl studijų taip pat prof.  
P. būčiui išsakė taip: Turiu ir būtinai turiu gauti mokslo laipsnį, nes 
stoka to mokslo šiandien mane baisiai kankina. Perskaitęs p. Vol-
demaro straipsnį „Vilties“ N 1 pajutau tikrai mokslo vyrą ir gaila 
man pasidarė <...> ir mano galvoj, jaučiu, yra tuščių vietų, tik reik 
in jas mokslo inkrėsti7. Seminarijos vadovybė sutrukdė išvykti studi-
juoti kun. A. Šmulkščiui, besirengiančiam į Romą. Viename laiške iš 
Ūdrijos kun. A. Šmulkštys P. būčiui sako: Šiemet jau neleidžia manęs 

2 Ibid., p. 225–226.
3 Ibid., p. 230–231.
4 Ibid., p. 234.
5 Antanas Šmulkštys, Mano atsiminimai, Kaunas, 1937, in: Lietuvos nacionalinės Martyno 

Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius (LNMBRKRS), f. 197–120, l. 1.
6 Kun. Antano Šmulkščio laiškas prof. Pranciškui būčiui, 1910-02-08, in: Lietuvos centrinis 

valstybės archyvas (LCVA), f. 1674, ap. 1, b. 152, l. 27.
7 Kun. Antano Šmulkščio laiškas prof. Pranciškui būčiui, 1910-02-08, in: ibid.
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užrubežin dėl stokos kunigų. Kitame laiške skaitome: Jei nepasisek-
tų parašyti disertacijos arba, kaip sakote, tų sunkiųjų ekzaminų iš-
laikyti, tuomet perfas ar nefas išvažiuočia užsienin. Turiu ir būtinai 
turiu gauti mokslo laipsnį, nes stoka to mokslo šiandien mane bai-
siai kankina. Dar kitame laiške pasiguodžia: Giliau tuomet atjaučiau 
neleidimą užsienin išvažiuoti. Kad būčia galėjęs apsiverkti, beveik 
lengviau tada būt buvę. Bet mokslas man ne tikslas, tik įrankis – ne-
pabėgs, jei nežiopsosiu8. J. Stakausko nuomone, šis atvejis turėjo tau-
tinį atspalvį: „Kun. Šmulkštys buvo persona ingrata. Reikėjo laikyti 
pakartojamus egzaminus, vices. Nors alfabetine tvarka Šmulkščio pa-
vardė dar toli, bet jis šaukiamas pirmutinis. Kaipo nesirengęs prie tų 
egzaminų, jis susikerta. Toliau egzaminuojami kiti kolegos, kurie taip 
pat nieko nemoka. Tačiau egzaminų rezultatai šitokie: visi išlaiko, tik 
vienas Šmulkštys neišlaiko ir kaipo neišlaikiusį paskelbė rubricelėje. 
Šiais pakartojamais egzaminais seminarijos vadovybė, atrodo, norėjo 
sukompromituoti Šmulkštį vyskupo Karoso akyse, parodyti jį kaipo 
negabų. Per egzaminus buvo sukirstas dėl asmeniškų priekabių už tai, 
kad rašydavo į lietuviškus laikraščius“9. Nepavykus išvykti į užsienį, 
kun. A. Šmulkštys 1914 m. eksternu išlaikė egzaminus Sankt Peter-
burgo Romos katalikų dvasinėje akademijoje ir už parašytą disertaciją 
„Apie tobulą gailestingumą“ gavo teologijos kandidato laipsnį.

Po lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis panaikinimo  
A. Šmulkštys pradėjo rašyti į spaudą. Savo darbus pasirašinėjo Papa-
ronio slapyvardžiu. Tačiau jis pasireiškė ir kaip vertėjas. Pagal Leoną 
Gudaitį, jis seminarijoje per paskutinius dvejus metus išvertė daugiau 
kaip 40 spaudos lankų10. Kitaip sakant, 1907–1909 m. Seinuose, Vil-
niuje ir Kaune buvo išspausdintos šešios A. Šmulkščio knygos11:

Christoph von schmid, Nevystantis vainikas. Apysaka pirmųjų 
krikščionystės amžių, Vilnius, 1907 (versta iš lenkų kalbos); 

W. D. Scupoli, Dvasiškoji kova, Kaunas, 1908 (versta iš lenkų kal-
bos); 

Šv. Jurgis – kentėtojas. Apysaka iš pirmųjų krikščionybės amžių, 
Seinai, 1908; 

Be nieko: įspūdžiai kelionėje, Seinai, 1909; 

8 Algimantas Katilius, Katalikų dvasininkijos rengimas Seinų kunigų seminarijoje (XIX 
a.–XX a. pradžia), Vilnius: LII leidykla, 2009, p. 290.

9 Juozapas Stakauskas, Naujieji nacionalizmai ir Katalikų Bažnyčia Lietuvoje, p. 248.
10 Leonas Gudaitis, Tautinio epo kūrėjas, Kaunas: ab, 1993, p. 12.
11 Ibid., p. 97.
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Jean Pierre Camus, Švento Pranciškaus Seleziečio Dvasis arba 
Tikras jo mislių ir jausmų paveikslas, Seinai, t. 1, 1909, t. 2, 1910 
(versta iš lenkų kalbos); 

Kas yra atlaidai ir kaip jais naudoties, arba, Trumpa atlaidų 
kningelė, Kaunas, 1909. 

Dar iki Pirmojo pasaulinio karo išleido šias knygas: 
Ponas ir mužikai. Drama penkiuose aktuose / pagal Aleksandrą 

Gužutį parašė Paparonis, Seinai, 1910; 
Tikėk, Seinai, 1910; 
Lietuvos istorija, Seinai, 1910; 
Žalgiris. Paminėjimui 500 m. jubiliejaus kovos ties Žalgiriu, sei-

nai, 1910 (pirma buvo paskelbta „Šaltinyje“); 
Laimingas rytojus arba Jaunime, į darbą vardan idealo, seinai, 

1911. 
Po Pirmojo pasaulinio karo taip pat išleido knygelių: 
Kitaip Praamžis lėmė: scenos vaizdeliai, Marijampolė, 1920; 
Eilių rinkinys, Kaunas, 1921; 
Lietuvos santykiai su Popiežium, Marijampolė, 1925; 
Opozicija Lietuvos Seime, Kaunas, 1925; 
Krikščionių demokratų darbas Seime, Kaunas, 1926; 
Vaikų balius, Chicago, Ill, 1928.
Po kunigystės šventimų A. Šmulkštys buvo paskirtas Ūdrijos pa-

rapijos vikaru (1909–1910), vėliau perkeltas į Šventežerį ir ten buvo 
iki 1913 metų. Iš Šventežerio parapijos iškeliamas vikaru į Liudvina-
vo parapiją. 1917 m. pabaigoje kun. A. Šmulkštys persikėlė gyventi 
į Marijampolę. Čia jis ėmė dėstyti lietuvių kalbą liaudies mokytojų 
kursuose, bet greitai buvo atleistas kaip asmuo, kuriuo vokiečiai ne-
gali pasitikėti12. 1918 m. pradžioje Marijampolėje buvo įsteigta „žibu-
rio“ draugijos gimnazija, kuri nuo 1919 m. liepos 1 d. tapo valstybine. 
Kun. A. Šmulkštys tapo šios gimnazijos inspektoriumi ir dėstė lietuvių 
kalbą. Svarstant „žiburio“ gimnazijos perdavimo valstybei klausimą,  
A. Šmulkštys pasisakė už perdavimą13. Apie jo darbą „žiburio“ gim-
nazijoje L. Gudaitis rašo: Pradedantysis pedagogas lituanistas gerai 
nutuokė dėstomus dalykus ir sugebėjo švelniai pakreipti mokinius 
norima linkme. „Žiburio“ gimnazijoje jis skaitė viešas paskaitas, re-
žisavo spektaklius, organizavo ekskursijas, o savo bute rengė moky-

12 Ibid., p. 25.
13 Kazys Šapalas, „Žiburio“ draugija ir jos mokyklos, sudarė Teresė Gustienė, dr. Vida 

Pukienė, Algimantas Katilius, Marijampolė: Piko valanda, 2009, p. 124.
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tojų ir mokinių sueigas, kaip krikščionių demokratų kuopos vadovas 
kartu su jais kaimuose steigė partines kuopeles14.  

Kun. A. Šmulkštys dalyvavo Vilniaus konferencijoje, kuri vyko 
1917 m. rugsėjo 18–22 dieną. Pirmiausia konferencijos dalyviai išklau-
sė šv. Mišias Vilniaus katedroje. Pamokslą sakė kunigas Mečislovas 
Reinys. buvo giedamos lietuviškos giesmės. Kun. Antanas Šmulkštys 
apie pamaldas rašė: Prisirinko lietuvių kas tik galėjo. Ir gimnazijos 
mokiniai, ir kursistai, ir prieglaudų bei mokyklų vaikai, ir galop mes, 
delegatai. Graudu pasidarė išgirdus „Pulkim ant kelių“. Bandžiau 
melstis, bet nepavyko. Pritariau giesmei ir kažkokia galinga srovė 
nunešė mane. Visa pamiršęs, juste jaučiau tąjį Galybių Viešpatį, ku-
ris trupina ginklus ir valdo Karalystes. Jaučiau Apvaizdos kvėpavi-
mą, jaučiau Tėvynės laisvę ir širdis stipriai plakė15. Vilniaus konfe-
rencijoje krikščionių demokratų atstovai laikėsi vieningos linijos. Tai 
patvirtina ir kun. A. Šmulkštys: Konstatavę kairiųjų taktiką, ypač 
socialdemokratų suglaustą frontą prieš katalikus, nusprendėme 
griežtai laikytis partijos disciplinos, daryti posėdžius prieš kiekvieną 
svarbesnį sprendimą.16 Konferencijos darbo metu „krikščionys de-
mokratai turėjo savo kambarėlį, demokratai savo ir socialdemokra-
tai savo. Būdavo pasibaigs posėdis – bėgi savo kambarėlin. Čionai 
susirinkdavo frakcijos valdyba. Tarėmės kaip ėjęs posėdis, kas nu-
veikta, kas dar tenka nuveikti ir kaip nuveikti, kas turi kuriais klau-
simais kalbėti, kas juos palaikyti, kas su socialistais ginčytis, o gal tik 
tylomis praleisti17.

Kun. A. Šmulkštys buvo aktyvus „žiburio“ draugijos narys. Jis 
dalyvaudavo visuotiniuose draugijos susirinkimuose. Apie juos atsi-
minimuose rašė: Metiniai „Žiburio“ suvažiavimai visados būdavo 
skaitlingi ir labai triukšmingi. Triukšmavome mes jaunieji ir, kaip 
paprastai yra, būdavome ne visai patenkinti Centru, kad jisai visą 
savo dėmesį ir mūsų provincijoj sudedamus pinigus, naudoja be-
veik išimtinai mergaičių progimnazijai. Dėlto buvo iškovota teisė 
skyriams patiems nusistatyti nario mokestį. Ir tasai mokestis labai 
įvairavo. Mums provincijos darbininkams, buvo svarbu kad daugiau 
turėtume gyvų narių, per kuriuos ėjo visas parapijų veikimas. O 

14 Leonas Gudaitis, Tautinio epo kūrėjas, p. 25.
15 Antanas Šmulkštys, Vilniaus konferencija ir krikščionys demokratai, in: Krikščionis de-

mokratas, 1927, Nr. 3–5, p. 117.
16 Ibid., p. 116. 
17 Ibid., p. 118.
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draugijos Centrui rūpėjo daugiau pinigų išspausti iš skyrių18. Kun. 
A. Šmulkštys buvo paskirtas „žiburio“ Centro valdybos generaliniu 
revizoriumi inspektoriumi. Jis turėjo aplankyti visas draugijos moky-
klas, patikrinti mokytojų vedamas pamokas, mokinių drausmę, kasos 
ir turto knygas, kaip tvarkoma raštinė ir kokia visos mokyklos tvarka. 
Jis 1920 ir 1922 m. aplankė visas draugijos mokyklas ir raštu Centro 
valdybai pranešė apie tikrinimo rezultatus19. Kun. A. Šmulkštys pri-
klausė „žiburio“ draugijos Centro valdybai.

Vikaraudamas parapijose, kun. A. Šmulkštys dalyvavo „žiburio“ 
draugijos vietos skyrių veikloje. Pirmojoje savo parapijoje Ūdrijoje 
1909 m. draugijos skyriaus valdyboje jis užėmė knygininko pareigas. 
Atkeltas į Šventežerio parapiją, kun. A. Šmulkštys ėmėsi iniciatyvos 
įkurti čia draugijos skyrių. Šventežerio „žiburio“ draugijos skyrius 
įsteigtas 1910 m. gegužės 29 d. susirinkime ir kun. A. Šmulkštys iš-
rinktas valdybos iždininku. Jis dalyvavo ir Liudvinavo skyriaus vei-
kloje, 1913 m. išrinktas skyriaus valdybos sekretoriumi.

1920 m. į Lietuvos Steigiamąjį Seimą kun. A. Šmulkštys išrink-
tas I (Marijampolės) apygardoje su Lietuvos krikščionių demokratų 
partijos (LKDP) sąrašu (į jį įrašytas ketvirtu numeriu). Seime priklau-
sė LKDP frakcijai, kuri įėjo į krikščionių demokratų bloką. Jis dirbo 
Švietimo ir Krašto atstatymo komisijose, vadovavo Lietuvos gynimo 
komiteto Propagandos skyriui. Seimo diskusijose A. Šmulkštys da-
lyvavo gana retai. Dažniausiai kalbėdavo, kai reikėdavo ginti ir pla-
čiau paaiškinti komisijų, kuriose dirbo, redaguotus įstatymų projek-
tus. Kaip Švietimo komisijos narys jis kalbėjo 1921 m. balandžio 12 d. 
posėdyje apie tikybos dalyko mokykloje principus ir pasiūlė mokyklų 
steigimo teisę suteikti tik vyriausybei. Ypač aktyviai A. Šmulkštys 
dalyvavo 1921 m. gruodžio 14 d. posėdyje, kur buvo svarstomas uni-
versiteto statutas. be to, Regina Laukaitytė nurodo, kad A. Šmulkštys 
per seimo kadenciją pateikė tris paklausimus20. Po steigiamojo seimo 
buvo renkamas į visus tris seimus. I ir II seimo rinkimuose dalyvavo 
toje pačioje Marijampolės apygardoje pagal LKDP ir katalikų organi-
zacijų sąrašą. į III seimą iškeltas Panevėžio rinkimų apygardoje pagal 
LKDP ir katalikų organizacijų sąrašą. Visuose trijuose seimuose pri-

18 Antanas Šmulkštys, Mano atsiminimai, 1937, in: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo 
bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius, f. 197–120, l. 6–7.

19 Kazys Šapalas, „Žiburio“ draugija ir jos mokyklos, p. 130.
20 Regina Laukaitytė, „Šmulkštys Antanas“, in: Lietuvos Steigiamojo Seimo (1920–1922 

metų) narių biografinis žodynas, sudarytojai Aivas Ragauskas, Mindaugas Tamošaitis, 
Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006, p. 381–382.
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klausė LKDP frakcijai, kuri įėjo į krikščionių demokratų bloką. Dirbo 
įvairiose komisijose. R. Laukaitytė rašo: 1923–1926 m. A. Šmulkštys 
buvo vienas įtakingiausių Lietuvos politikų, M. Krupavičiui tapus 
ministru – bloko lyderis. Jo balsas buvo girdimas beveik kiekviename 
posėdyje: dėstydavo krikščionių demokratų politinę liniją, priekabiai 
tikslindavo įstatymų projektų detales, atsakydavo ar replikuodavo 
opozicijos atstovams, organizuodavo balsavimą dėl „įklimpusių“ 
įstatymų vėlyvuose popietiniuose posėdžiuose. Vidaus ir užsienio po-
litikos klausimus analizavo periodikoje, važinėjo po visą kraštą skai-
tydamas paskaitas ir t. t.21 A. Šmulkštys buvo aktyvus Lietuvos krikš-
čionių demokratų partijos narys: keturias kadencijas buvo CK narys ir 
netgi partijos pirmininkas (1925 m. sausį – 1926 m. vasarį).

būdamas Steigiamojo Seimo nariu ir šias pareigas laikydamas an-
traeilėmis, metus A. Šmulkštys literatūrą dėstė Kauno I gimnazijoje 
(vėliau „Aušros“). 1920 m. tapo Lietuvių meno kūrėjų draugijos na-
riu. Ši draugija buvo rašytojų, teatralų, muzikų, dailininkų, architektų 
organizacija. A. Šmulkštys buvo netgi išrinktas į šios draugijos valdy-
bą. Rašė aštrias literatūros kūrinių, teatrų pastatytų spektaklių recen-
zijas, išleido savo poezijos knygą, kuri buvo aštrokai sukritikuota22. 

Nuo 1923 m. birželio 22 d. iki rugsėjo 11 d. pasirašinėjo dienraščio 
„Laisvė“ atsakomuoju redaktoriumi. L. Gudaitis apie jo redaktoriavi-
mą rašė: Tai buvo anaiptol ne formalus aktas. A. Šmulkštys pamėgino 
savo vedamaisiais stiprinti laikraščio veiksmingumą, keldamas svar-
biausių valdymo struktūrų bei vietos savivaldos organų negeroves, 
reikalaudamas, kad vyriausybė apsaugotų demokratines reformas 
nuo „popierinių slibinų“ ir labiau rūpintųsi liaudies švietimo plėtote 
bei kultūros ugdymu, lietuvių kalbos įtvirtinimu viešoje vartoseno-
je23. „Laisvė“ buvo pertvarkyta į dienraštį „Rytas“ ir A. Šmulkštys 
buvo šį laikraštį leidusios bendrovės „Mintis“ vadovas.

Paleidus trečiąjį seimą, A. Šmulkštys politiniame ir visuomeninia-
me Lietuvos gyvenime nedalyvavo. 1927 m. liepos 15 d. išvyko į JAV. 
Tai buvo ne pirmas jo apsilankymas čia. 1925 m. rudenį A. Šmulkštys 
kaip seimo atstovas ir valdančiosios partijos vadovas oficialiai išvy-
ko į Vašingtoną atstovauti Pabaltijo valstybėms tarptautinėje parla-

21  Regina Laukaitytė, „Antanas Šmulkštys“, in: Lietuvos Respublikos Seimų I (1922–1923), 
II (1923–1926), III (1926–1927), IV (1936–1940) narių biografinis žodynas, sudaryto-
jai Aivas Ragauskas, Mindaugas Tamošaitis, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto 
leidykla, 2007, p. 512.

22 Leonas Gudaitis, Tautinio epo kūrėjas, p. 30–31.
23  Ibid., p. 32.
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mentinėje konferencijoje. Ta proga JAV jis lankė lietuvių gyvenamas 
vietoves: brukliną, bostoną, Hartfordą, Detroitą, Pitsburgą, Pitstoną, 
Šenandorą, Filadelfiją, baltimorę ir kt. Amerikoje kun. A. Šmulkštys 
gyveno iki 1931 metų. Pirmiausia vikaravo Šenandore (Shenandoah), 
o nuo 1930 m. rugpjūčio pabaigos – Hartforde. Sugrįžęs į Kauną kun. 
A. Šmulkštys dėl sveikatos problemų negalėjo atlikti kunigo pareigų ir 
tik sekmadieniais laikė skaitytines mišias įgulos bažnyčioje. Gyveno iš 
trijų aukštų namo, kurį pasistatė, butų nuomos.

1940 m. liepos 11 d. laikraštyje „XX amžius“ A. Šmulkštys pa-
skelbė atvirą laišką „Ar mes, katalikai, balsuosime“, kuriame ragino 
paremti visus „Lietuvos darbo liaudies sąjungos“ rinkimų platformos 
reikalavimus, įvesti civilinę metrikaciją. Vokiečių okupacijos metais 
jis bendradarbiavo antinacinio pogrindžio spaudoje24. Artėjant antra-
jai sovietinei okupacijai nepasitraukė į Vakarus, o pasiliko Lietuvoje. 
1946 m. saugumas tikėjosi pasinaudoti A. Šmulkščio autoritetu, ku-
riant Lietuvoje „tautinę“ nuo Vatikano atskilusią bažnyčią. Tačiau jis 
nepasidavė gundymams. 1949 m. buvo išregistruotas iš Kauno ir siun-
čiamas į Rusnę. Tačiau jam pasisekė apsigyventi birštone. Pablogėjus 
sveikatai savavališkai grįžo į Kauną25.

Pokario metais A. Šmulkštys atsidėjo vertėjo darbui. Vertė iš rusų, 
anglų, lenkų ir lotynų kalbų. bandė tapti Tarybinių rašytojų sąjungos 
nariu, bet jo kandidatūra buvo visai nesvarstyta26. 1946 m. pabaigoje 
kun. A. Šmulkštys pradėjo kasdien laikyti šv. Mišias ir klausyti išpa-
žinčių įgulos bažnyčioje, o vėliau – Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje. 
Laisvu laiku iš lotynų kalbos Istorijos institutui vertė Petro Dusburgie-
čio kroniką, už kurios vertimą gavo 10 360 rublių honorarą. Tai buvo 
nemenkas atlyginimas27. 1948 m. sausio 2 d. A. Šmulkštys pradėjo 
versti J. I. Kraševskio poemą „Vitolio rauda“. Šios raudos vertėjas 
rašė: Pradėjau versti ir jau nuo pirmųjų puslapių tolau, originalą tai 
papildydamas, tai savaip pertvarkydamas. Galop mečiau šitą darbą 
ir pradėjau kurti, panaudodamas sakmių, pasakų, dainų, patarlių, 
priežodžių, burtų medžiagą. Pirmas mano darbo variantas turi 123 
puslapius. Labiau įsigilinęs į mūsų tautosaką, sukūriau visai naują 
kūrinį, kurio pirmąją dalį jau baigiau 132 puslapių, mašinėle perra-

24 Regina Laukaitytė, „Šmulkštys Antanas“, in: Lietuvos Steigiamojo Seimo (1920–1922 
metų) narių biografinis žodynas, p. 382.

25 Ibid., p. 382–383.
26 Leonas Gudaitis, Tautinio epo kūrėjas, p. 53.
27 Ibid., p. 54.
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šytų28. Taip gimė tautinis epas kukliu pavadinimu „Pasakų atošvais-
tos“. Vertindamas šį kūrinį, L. Gudaitis negailėjo pagyrimų autoriui: 
„Pasakų atošvaistos“ atskleidžia A. Šmulkštį kaip talentingą lietuvių 
mitologinio epo kūrėją, palikusį mums ne vienos kartos lauktą veika-
lą, kurio reikšmė nacionaliniai savimonei ateityje tikrai didės29.

Kun. A. Šmulkštys mirė 1951 m. vasario 27 d. ir palaidotas Petra-
šiūnų kapinėse.

Toliau publikuojami kun. A. Šmulkščio atsiminimai, kurie saugo-
jami Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų 
ir rankraščių skyriuje (F197–120). Publikuojant rašyba ir skyryba pa-
likta nekeista.

Mano atsiminimai
 || [1] Kaimo kultūrinimas

„žiburys“ įsižiebė Marijampolėje. Jo pirmieji žingsniai, jo san-
tykiai su Dr. Griniaus30 „Šviesa“ man beveik nežinomi. buvau tada 
įpusėjęs Seinų Seminariją. Turėjome savo slaptą organizaciją, kuri 
mus ruošė organizaciniam darbui. Dėlto „žiburio“ programa pasida-
rė mūsų gyvų diskusijų objektu, o reikalas lenktyniauti su vadinamų 
pirmeivių „Šviesa“ dilgino mūsų norus kaip galima greičiau pradėti 
viešą darbą ir bandyti savo bręstančias jėgas. Atostogų metu ūkininkai 
mums nusiskųsdavo, rodos, anot jų pasakos, gerų kunigėlių nė šio-
kiais nė tokiais prasimanymais. Mat Marijampolėje „žiburys“ įsteigė 
vaikų darželį-prieglaudą. buvo tat gražus, bet, matyt, dar neprinokęs 
darbas. Ūkininkai noromis šelpė senelių prieglaudą – kuri ir dabar gy-
vuoja – bet mergų ir žydmergių vaikams, anot jų pasakos, ponais išeiti 
– ne. Ūkininkui tat buvo nesuprantama. Toks samprotavimas mūsų 
jaunoms galvoms, pasišovusioms remti visa, kas nauja, kas nepapras-
ta, buvo tarsi šalto vandens pylimas ant įkaitintos geležies. Mes || [2] 
purškavome, ginčijomis palaikydami drąsų sumanytoją Kun. J. Stau-
gaitį31, bet sielos gilumoje, matyt, būta abejonių. Juk ir mes buvome tų 
pačių ūkininkų vaikai. Dėlto, savytarpy gerokai pasiginčiję, nutarėme: 

28 Citata pagal: ibid., p. 62.
29 Ibid., p. 65.
30 Kazys Grinius (1866–1950) – prezidentas. 1905 m. lapkričio 27 d. Marijampolėje įsteigė 

„Šviesos“ draugiją.
31 Justinas Staugaitis (1866–1943) – vyskupas. 1905 m. pabaigoje Marijampolėje įsteigė 

vaikų darželį. Tai buvo pirmoji tokio pobūdžio įstaiga Lietuvoje. 1906 m. pradžioje 
Marijampolėje įsteigė „žiburio“ draugiją. 
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visą „žiburio“ veikimą pakreipti švietimo linkme. baigėme seminariją 
1908 m. brač, 12 šaunių vyrukų32. Nors nevisi buvome slaptos orga-
nizacijos nariai, bet visi ir, galima sakyti, visa Seminarijos lietuviškoji 
dalis, buvome tos organizacijos nematomoj, bet stiprioj įtakoj. Dėlto 
„žiburio“ draugijos skyriai kaip tik tuo laikotarpiu buvo steigiami, 
arba, jau įsteigti, gavo didelio akstino veikti. Mūsų obalsis – šviesti 
jaunimą – greit visur prigijo. Prasidėjo parapijų lenktyniavimas: kny-
gynų turtinimas, mokymas skaityti ir rašyti, pratinimas laikraščius 
skaityti ir juos suprasti, bažnytiniai-pasaulinių chorų steigimas, ge-
gužinės, vaidinimai, vaikų eglaitės. Vasaros metu kiekvienas šventa-
dienis buvo skiriamas arba visos parapijos arba kelių kaimų jaunimui. 
„žiburio“ susirinkimai eidavo šventoriuje. Kiek sunkiau žiemą – salių 
nebuvo. Parapijos susirinkimams jokio leidimo nereikėjo. Tik vai|| [3]
dinimams tekdavo gauti apskrities viršininko leidimas. buvo reikalau-
jama, kad pjesė turėtų cenzūros aprobatą. bet anų laikų bažnytkaimių 
vaidinimai buvo tikra šventė ne tik parapijai, bet ir plačiai apylinkei. 
Toks būdavo subruzdimas, kad oi, oi, oi. Visa tat kelte kėlė ne tik jau-
nimą, bet ir brendusius žmones. Net ir kaimo bobutės vaizduotėje at-
gijo senųjų laikų didingi vaizdai: birutės, Kęstučiai, Vytautai, Pilėnų 
Kunigaikščiai. „žiburys“ liejosi plačiomis kultūrinimo ir net politinio 
sąmoningumo bangomis, kurios tai bangos kas kart toliau siūbteldavo 
į tamsiausius užkampius.

Duosiu keleta pavyzdžių iš Šventežerio parapijos, kur man teko 
dirbti pačiame jaunystės įkaršty. Matysime, kaip toli siekė „žibu-
rio“ įtaka. Suprantama, kad visa, kas buvo daroma, buvo daroma per 
„žiburį“, kad jam duoti daugiau patrauklumo ir spindėjimo. 1910 m. 
beveik visa parapija gyveno kaimais. Iki 1913 metų kaimų nebeliko. 
Išsiskirstė viensėdžiais per „žiburio“ narius, per daromas kaimuose 
„žiburio“ gegužines.    

Visoj parapijoj rugius, kviečius || [4] vasaroją moterys piautuvais 
ir saujomis kruopščiai sulesinėdavo. Net gaila darėsi matant dienos 
karšty pasilenkusias moteris. O vyrai tinginiavo. Prasidėjo akcija prieš 
piautuvus. Specialiai parsikviečiau savo brolį. Jis parodė kaip tvarsto-
mas dalgis žiemkenčiams ir vasarojui. Vienam kaime buvo demons-
truojamas rugių kirtimas. Visiems patiko. Tiktai seniai galvas kraipė 
ir vis kartojo „daug grūdelių nubyrės“. bet jaunimas ir ypač moterys 
šią naujovę labai rėmė. O senius man teko pribaigti. Viešai paskelbiau, 

32 Lenkiu galvą prieš senesniųjų už mus kunigų darbuotę. Neužsigaukite. Rašau „savo“ 
atsiminimus, dėlto teliečiu savo amžininkus. (Autoriaus pastaba.)
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kad kur tik pastebėsiu vartojant piautuvą – o aš dažnai bastydavausi 
po laukus – imsiu nagan šeimininką. O kunigo, ypač jauno kunigė-
lio, žodis dzūkuose buvo šventas. „žiburys“ ir avis iš grinčių išgy-
vendino. Tik čia jau nukentėjo moterų garbė. buvo išsiaiškinta, kad 
moterys, tingėdamos oran šalty eiti, savo asmeniniais patogumais pa-
laiko tą nesveiką paprotį. Avys iš grinčios momentališkai išnyko, nes 
moterys savo garbę gynė. besiskirstantiems viensėdžiais teko nemaža 
aiškinti vaisinių medelių naudingumą. Iš Varšuvos buvo partraukta 
pirmam kartui rodos 300 čiepų. Kokiu pietizmu || [5] dzūkelis kilojo 
gražiai įvyniotą čiepelį ir kaip nuoširdžiai maldavo kunigėlį būtinai 
užvažiuoti ir pasodinti jo čiepelį! Iš tikro. Kaimas nuo kaimo mane 
vežė ir iškilmingai, visai šeimai dalyvaujant, sodinau „žiburio“ čie-
pus. Visi džiaugėsi, bet ir būkštavo, kada aštriu peiliuku negailestingai 
piausčiau šakneles ir šakeles – rodėsi, kad piaunu dzūkelio pirštą. bet 
čiepai, kai stebūklu, visi prigijo ir užveisė ilgainiui visą dzūkų kraš-
tą. Šitas smulkmenas pasakoju, nes tuomet jos nebuvo smulkmenos. 
buvo tat sunkiai nugalimos kliūtys, kurias tegalėjo įveikti tiktai kuni-
go autoritetas, susidurdamas su senų žmonių konservatyvumu. Galop 
tos pačios smulkmenos, kurių nugalėjimas stipriai pastūmėjo pirmyn 
mūsų tautos kultūrinimo darbą, tada atrodė, nelyginant, sportininkui 
statomos kliūtys. Vieną nugalėjęs, eini prie kitos ir vėl prie kitos. Ne-
buvo laiko galvoti, kad Dievas žin kokį didelį darbą darai.

Šalia „žiburio“ veikė ir „žagrė“. bet „žiburio“ veikimas buvo 
žmonėms artimesnis, savesnis ir jo laimėjimai labiau apčiuopiami! 
Dėlto visuomeninis „žiburiu“ susinterasavimas kur kas didesnis, negu 
„žagre“. || [6] Nors tat atrodo paradoksiškai, – ekonominiai reikalai 
turėtų labiau interesuoti – bet tuomet „žagrė“ pradėjo versti tik pačias 
pirmasias mūsų ekonominio dirvono vagas. Konkurencija su įgudu-
siais prekyboje žydeliais ir akcijų brangumas – 10 rub. – paviliodavo 
„žagrei“ pačius turtinguosius ir daugiausia susipratusius ūkininkus. 
Dėlto „žagrė“ turėdavo savo skyrių ne kiekvienoj parapijoj, bet visoj 
parapijų grupėj. Mūsų apylinkei teko „žagrės“ skyrius tiktai Seirijams 
ir tai dėka skaistaus atminimo Kun. Vladui Tautkevičiui33, kuris su 
„žagre“ turėjo daug darbo ir nemažiau nemalonumų. 

33 Vladas Gabrielius Tautkevičius (1878–1919?) – kunigas. baigė Seinų kunigų seminariją, 
kunigu įšventintas 1901 m. rugsėjo 21 d. 1902 m. buvo Garliavos vikaras, 1906 m. – 
Marijampolės, vėliau šias pareigas ėjo Alvite, Seirijuose, Vansoše (Wąsosz). Nuo 1913 m. 
buvo Šakių vikaras. buvo pirmas Sutkų parapijos klebonas.
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Metiniai „žiburio“ suvažiavimai visados būdavo skaitlingi ir la-
bai triukšmingi. Triukšmavome mes jaunieji ir, kaip paprastai yra, bū-
davome ne visai patenkinti Centru, kad jisai visą savo dėmesį ir mūsų 
provincijoj sudedamus pinigus, naudoja beveik išimtinai mergaičių 
progimnazijai. Dėlto buvo iškovota teisė skyriams patiems nusistatyti 
nario mokestį. Ir tasai mokestis labai įvairavo. Mums, provincijos dar-
bininkams, buvo svarbu kuo daugiausia turėti gyvų narių, per kuriuos 
ėjo visas parapijų veikimas. O draugijos Centrui rūpėjo daugiau pini|| 
[7]gų išspausti iš skyrių. Taigi jau prieš karą „žiburys“ turėjo palin-
kimo daugiau rūpintis aukštesniaja lietuviška mokykla. Tai centras. O 
skyriams buvo paliktas jų pačių iniciatyva varomas smulkusis kultū-
rinimo darbas.

Karas išblaškė žmones, sudegino ar sunaikino knygynus. „ži-
burio“ Centras su Mergaičių Progimnazija atsidūrė Rusijos gilumoje. 
„žiburys“ visur užgęso. Tik pati Marijampolė turėjo, rodos, vieną Val-
dybos narį ir pradėjo judėti. Vokiečių valdžia 1915 metų vasarą buvo 
sumaniusi steigti Marijampolėje gimnaziją vokiečių kalba, paskui nu-
sileido pusiau vokiečių-lietuvių kalba su savo mokytojais, vokiečių 
armijos kariais. Šias derybas, kaip jų dalyviai, geriau gali nušviesti 
kunigai: Čėsna34, Krištolaitis35. Vokiečių siūlymai buvo atmesti. 1916 
metų pradžioj, jokių leidimų neprašant, įsikūrė Marijampolėje „žibu-
rio“ gimnazija, bažnyčios g. Kun. Martišiaus36 namuose ir „žiburio“ 
pradžios mokykla vienuolyno kambary. ėjo derybos ir ginčai su vo-

34 Stanislovas Čėsna (1864–1954) – kunigas. Mokėsi Seinų kunigų seminarijoje. Kunigu 
įšventintas 1887 m. birželio 19 d. 1887–1891 m. – Šventežerio parapijos vikaras. 1891–
1893 m. – balbieriškio parapijos vikaras. 1893–1899 m. laikinai Marijampolėje. 1999– 
1904 m. – Sasnavos koplyčios kapelionas. Nuo 1904 m. rugsėjo 30 d. – Sasnavos filijos 
vikaras rektorius ir Sasnavoje išbuvo iki mirties. 1904–1915 m. – Sasnavos filijos vikaras 
rektorius. 1922–1949 m. – Sasnavos parapijos klebonas. Iš Sasnavos klebono pareigų  
atleistas 1949 m. rugsėjo 23 d. ir paskirtas Sasnavos bažnyčios rezidentu-altaristu.

35 Jonas Krištolaitis (1879–1941) – kunigas. Mokėsi Seinų kunigų seminarijoje. Kunigu 
įšventintas 1902 m. rugsėjo 29 d. Vėliau mokėsi Fribūro universitete, gavo teologijos li-
cenciato laipsnį. Grįžęs į Lietuvą buvo Pajevonio vikaras, Augustavo gimnazijos kape-
lionas. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą paskirtas Gižų klebonu, dėl lietuviškos veiklos (įsteigė 
mokyklą) 1916–1918 m. internuotas belaisvių stovyklose Vokietijoje. Grįžęs buvo Gižų 
klebonas, nuo 1925 m. iki mirties – Keturvalakių klebonas.

36 Juozapas Martišius (1862–1921) – kunigas. Juo įšventintas 1887 m. birželio 19 d. Kai 
baigė seminariją, paskirtas į Slučo parapiją, 1888 m. – Slučo parapijoje. 1889 m. koman-
diruotas į Rumbonių parapiją, 1890 m. laikinai paskirtas į Gižų parapiją ir joje buvo iki 
1893 m. 1894 m. gegužės 20 d. paskelbtas Varšuvos generalgubernatoriaus raštas Suvalkų 
gubernatoriui, kad 1894 m. gegužės 16 d. leista J. Martišių iš Gižų parapijos perkelti į 
Plutiškių parapiją. 1896 m. pervestas neetatiniu vikaru į Liubotino parapiją. 1896 m. – 
be pareigų. Tais pačiais 1896 m. išvyko į užsienį. Iš užsienio sugrįžo 1900 m. ir apsigy-
veno Marijampolėje. 1900–1905 m. – be pareigų. 1905–1907 m. – rezidentas Igliaukoje. 
1908–1910 m. – Krokialaukio parapijos vikaras. 1910–1911 m. – Lipsko parapijos vikaras. 
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kiečių valdžios atstovais, kurie po trijų savaičių baigėsi gana tragiškai. 
Pradžios mokyklos mokytoja p. Apalonija Draugelytė37 gavo per veidą 
nuo vokiško kario lietu|| [8]vio Rimkaus, o vaikai jėga buvo išmėtyti 
iš mokyklos. Gimnazija išvaikyta, o jos atkakliausias gynėjas klieri-
kas Dailydė38 išvežtas Vokietijon. Koncentracijos stovykloje gavo jis 
džiovą ir mirė. buvo tat karštas, jaunas, drąsus ir pasišventęs vaikinas 
– pirmoji gyvybės auka kovoje su vokiečiais dėl lietuviškos mokyklos. 
Jo šviesią atmintį „žiburys“, tikiuosi, pagerbs savo jubiliejų švęsda-
mas.

Lietuvių gimnazija 

1917 m. vasarą Kun. Dr. V. Vizgirda39 išsirūpino Vilniuje leidi-
mą steigti Marijampolėje lietuvių gimnaziją. Tų pat rudenį man teko 
dumti iš Virbaliaus. Mat po Vilniaus konferencijos padariau visą eilę 
mitingų. Vilkaviškio apskr. viršininku (Kreishaupfmanu) buvo lenkas. 
Mano bruzdėjimas jam nepatiko, kaip lenkui ir kaip vokiečių valdžios 
atstovui. buvo nutarta mane gabenti Vokietijon. Pabėgau Marijampo-
lėn, kur buvo labai malonus ir lietuviams palankus viršininkas baro-
nas von Münhausenas. Jis neleido manęs išgabenti į Vilkaviškį, o iš 
ten į Vokietiją. Likau Marijampolėje. Vieną gruodžio pavakarį atvyko 
Kun. Vizgirda. Prasidėjo pirmieji žingsniai – dviese kūrėme gimnaziją.  
į antrą dieną parsikvietėme p. Radušį40 (dabartinį žemės banko Valdy-
toją), p. Vilkaitį41 (dab. žemės Ū. Akad. Rektorių), || [9] p. Arminą42, 

1911–1914 m. – Viznos parapijos vikaras. 1915 m. – Metelių parapijos vikaras. Mirė 
Marijampolėje.

37 Daugiau duomenų neturime.
38 Jonas Dailidė (1891–1918) – klierikas, Sankt Peterburgo Romos katalikų dvasinės aka-

demijos studentas.
39 Vincentas Vizgirda (1874–1966) – prelatas. Mokėsi Seinų kunigų seminarijoje. Kunigu 

įšventintas 1900 m. birželio 9 d. Studijavo Romoje ir Fribūre, kanonų teisės ir filosofijos 
daktaras. Gyveno JAV. 1913 m. grįžo į Lietuvą. 1915 m. paskirtas Kybartų gimnazijos 
kapelionu, vokiečių okupacijos metais ėjo kunigo pareigas Griškabūdyje. 1917 m. buvo 
Marijampolės „žiburio“ gimnazijos, 1918 m. – Šakių „žiburio“ gimnazijos direktorius, 
1918–1925 m. – vyskupijos seminarijos, veikusios Zypliuose, Gižuose, rektorius. 1925–
1934 m. – Kudirkos Naumiesčio klebonas, 1934–1947 m. – Vilkaviškio vyskupijos kurijos 
kancleris. buvo Šakių gimnazijos ir Paluobių parapijos steigėjas. Mirus vysk. A. Karosui, 
1947 m. išrinktas Vilkaviškio vyskupijos administratoriumi. 

40 Kazys Radušis (1891–1967) – ekonomistas. 1927–1940 m. – žemės banko valdytojas. 
41 Vincas Vilkaitis (1892–1942) – botanikas. Nuo 1934 m. – žemės ūkio akademijos 

rektorius. Mirė tremtyje.
42 Antanas Arminas – studentas. Dėstė istoriją. 
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p. Kasakaitį43, p. Guogaitę44. Nutarėme ir paskelbėme stojamuosius eg-
zamenus 1918 m. sausio pirmomis dienomis. Nė patalpų, nė suolų, nė 
mokslo priemonių. Kun. Vizgirda pradėjo klabenti vokiečius dėl buto. 
P. Radušis išvyko Vilniun mokslo priemonių ir vadovėlių medžioti. 
Man teko pats lengviausias ir pats sunkiausias darbas suolai, lentos. 
Užkinkiau darban du dailydes: Penčylą ir Kvederą. Nežinojom kiek 
bus kandidatų. Atsargumo dėlei padirbome suolų 60 žmonių. Mūsų 
laimei sužinojome, kad vienam sandėly yra apie 15 suolų, kuriuos vo-
kiečiai sukrovė, užėmę gimnaziją karo ligoninei. Vieną gražią naktį tie 
suolai atsidūrė Kvedero dirbtuvėje ir gavo naują nudažymą. Vokiečiai 
susekė, jautė keno čia darbas ir viršininkas man pagrumojo. bet tuomi 
visa ir baigėsi, o mes turėjome pradžiai jau 30 suolų keturiems sėsti. 
Tačiau mūsų džiaugsmas rūpesčiu pasikeitė, kada egzamenų dieną su-
virto daugiau, negu 300 kandidatų.

Kun. Vizgirda derėjosi dėl patalpos. Vokiečiai pasiūlė buvusio 
mokinių internato patalpas dabartinėj Vaičaičio gatv[ėje]. bet ten gy-
veno vokiečių panos. Tos patalpos nusikratėme dėl jos blogos repu-
tacijos. || [10] Priešais tą namą buvo patalpos buvusios breverniūtės 
gimnazijos45. Čia buvo vokiečių kalėjimas. Iš karto buvo tos patalpos 
pasiūlytos, bet vokiečiai greit atsimetė, aiškindami, kad kalėjimo įtai-
symas kitoj vietoj per brangiai atsieitų. O mes dar pridūrėme: ir per 
arti viešoji panų įstaiga. beliko gimnazijos rūmai, kurių vokiečiai nie-
ku būdu nenorėjo užleisti, o mes visomis keturiomis ten veržėmės. 
Gimnazijos rūmai buvo pustuščiai. Juose mokėsi ir gyveno vokiečių 
ruošiami pradžios mokslo mokytojai – apie 60 žmonių – ir keleta kam-
barių savo žinioje laikė miesto burmistras kaimo seniūnų sueigoms. 
Vargais negalais buvo gauta pirmame gimnazijos aukšte pora kamba-
rių. Mat vokiečiai buvo tikri, kad mes turėsime vieną klasę su kokia 
30–40 mokinių. Jie nesislėpė su šiuo įsitikinimu ir mūsų mokytojų per-
sonalą pašiepdami vadino antrosios klasės kandidatais.

Pradėjo plaukti prašymai – vis buvusieji žemesniųjų klasių gim-
nazistai, ar baigusieji pradžios mokyklą. Kada prašymų skaičius 
peršoko dvi šimtines – mes džiaugėmės, didžiavomės, bet drauge 
susirūpinome – kur dėsime tokią minią, kur gausime suolų || [11] ir 
mokslo priemonių. Grįžęs iš Vilniaus p. Radušis mus nudžiugino vil-

43 Vaclovas Kasakaitis (1898–1985) – pedagogas. Marijampolės gimnazijoje dirbo 1918–
1922 metais.

44 Katarina Guogaitė. Dėstė prancūzų kalbą, dailyraštį ir geografiją.
45 Ksenijos breverniūtės mergaičių gimnazija Marijampolėje veikė 1906–1914 metais.
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niečių pažadais mūsų mokslo pradžiai pagaminti reikiamų vadovėlių. 
Prašė avanso. Nusiuntėm. Tuo tarpu ėjo didelis mokslinis pasiruoši-
mas – egzaminams ruošėsi ir mokiniai ir mes jų mokytojai. Prieš pat  
N. Metus turėjome jau arti pusketvirto šimto prašymų. Kun. Vizgirda 
nuėjo derėtis su vokiečiais dar bent dėl trijų kambarių. Vokiečiai buvo 
kieti – primetė dar vieną kambarį ir kategoriškai pareiškė, kad daugiau 
neduosią. Suolų darymas ėjo pašėlusiu tempu – mano dailydės laikė 
lietuviško prestyžo reikalu prigaminti pakankamai suolų nes vokiečiai 
leido mieste gandus, būk gimnazijon prisirinksią piemenų ir, smėlio 
prisibarstę ratu ant grindų susėdę ir smėlį bežarstydami, lietuviai pra-
dėsią mokslą. Kursų lankytojai46 buvo aptikę dar vieną suolų sandėlį ir 
buvo jau besitaikę jį ištuštinti, bet vokiečių pradžios mokyklos moky-
tojas pranešė kam reikia. Prasidėjo ginčai. Mes argumentavome, kad 
suolai priklauso gimnazijai – ergo – mes galime jais naudotis.

Prasidėjo egzaminai trijuose kambariuose. buvo kandidatų iki 
pen|| [12]ktajai klasei imtinai. Lietuvių kalbos raštu visi kandidatai 
mokėjo beveik tiek, kiek ir vokiečių – arba – tiesą sakant, nieko ne-
mokėjo. Daugiausia svėrė žinios iš matematikos. Atsakinėjo maišytu 
lietuviškai-rusišku žargonu. Egzaminai prasidėjo sausio 2 d. ir baigėsi 
rodos 6 d. Mokslas prasidėjo sausio 8 d. Susidarė 5 klasės. Penktoje 
klasėje buvo rodos 16 mokinių – daugiausia mergaitės. Pirmoji ir an-
troji klasė buvo paralelės po 50–55 mokinius. Trečioji turėjo per 60. 
Ketvirtoji apie 50. Visa per 300 mokinių: berniukų ir mergaičių. Ga-
vome dar vieną kambarį ir atkovojome tą sandėlį su suolais. Pamokos 
ėjo dviem pamainom: prieš piet ir po piet. Vokiečiai buvo bandę siūlyti 
savo mokytojų. Atsisakėme priimti. Pyko. Priėmėme tik vieną vokie-
čių kalbai – kiekvienoj klasėj po šešias savaitines pamokas. Vokietys 
apsikrovė pamokomis ir reikalavo, kiek pamenu, dvigubo atlyginimo. 
Labai pyko, kad kiekvieną dieną turėjo vis šeštas pamokas. Vieną die-
ną išraudęs pradėjo man prikaičioti prie visų mokytojų, kad aš tyčia 
tat padaręs, norėdamas vokiečių kalbą pažeminti. Atsakiau, kad kitaip 
ir negali būti, nes vokiečių kalbai skiriama po 6 savaitines pamokas, 
taigi be šeštos pamokos || [13] nieku gyvu neišsiversi. Mano logika 
šiuo atveju stipriai šlubavo. bet ir vokietys suklupo. Pradėjo koliotis. 
Mokytojai demonstratyviškai pasišalino iš mokytojų kambario, kurį, 
nota bene, tik ką buvome atkovoję.  

46 Kursuose aš vedžiau tikybos ir lietuvių kalbos pamokas. Turėjau ten daug šaunių vyrukų. 
(Autoriaus pastaba.)
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Kitą dieną ateina į gimnaziją burmistras su kokia 30 kaimo seniū-
nų. Matyt tyčia parinko klasę, kurioje aš vedžiau tuo metu pamoką. 
Pravėręs duris pareiškė norįs klasę užimti su seniūnais. Aš pradėjau 
aiškinti. Alles raus – sušuko. Paklausiau, kaip ilgai manąs klasę užimti. 
Atsakė nežinąs. Vaikus paleidau namon. Po piet su direktorium Kun. 
Vizgirda nuėjom pas viršininką ir Kun. Matulevičius47 (v. arkivysku-
pas) ir paaiškino, kad mokytojui nepritinka koliotis ir burmistrui ne-
priderėtų pamokų metu užiminėti klasių. Kun. Matulevičių vokiečiai 
labai gerbė. Jo malonus ramus elgesys pavergiamai visus veikė. Taigi 
šiuo kartu ir daug kartų vėliau jo užtarymas gelbėjo mane ir įstaigą. 
Vietoj pasipūtėlio gavome labai malonų vokiečių kalbos mokytoją. 
bet burmistras dar kartą buvo atvykęs su savo seniūnais. bet šiuo 
atveju seniūnai buvo susibaudę ir griežtai atsisakė trukdyti pamokas. 
burmistras pasmarka|| [14]vo, bet, neradęs viršininko pritarimo, pa-
spraudė uodegą. Tuo tarpu gimnazijoj atsilankė pats viršininkas su 
mokyklų inspektoriu. Rimtai vedamos pamokos, o labiausiai kelios 
dainelės, gimnazijos choro koridoriuje sudainuotos, nulenkė viršinin-
ką. Jam atsilankius ir kursų klausytojams padavus raštu pareiškimą, 
kad jie galėtų kiek susispausti ir gimnazijai keletą kambarių užleisti, 
pavyko gauti tiek kambarių, kad visos klasės veikė nuo ryto. Atsi-
menu. Gražus buvo tuo reikalu pasitarimas su vokiečiais. buvome, 
rodos, su Kun. Dvaranausku48, „žiburio“ pirmininku užėję pas virši-
ninką. Radome ten daug prisėdusių visokių „rat’ų“. Aš, nemokėdamas 
gerai vokiškai, drožiau lietuviškai. Garsusis Marijampolėje vokiečių 
karys Rimkus vertė vokiškai. Dvaranauskas tylėjo. Tik kada vokie-
čiai pradėjo ant manęs šnairuoti, jis demonstratyviškai mane paso-
dino kėdėn, išvadinęs karštakošiu. Aš nutilau. Tada, kai liūtas, šoko 
mokyklų inspektorius, įrodinėdamas, kad nieku būdu negalįs užleisti 
gimnazijai nė vieno kambario. Jo kalba manęs negąsdino, nes buvo-
me su juo sutarę: jis nenorės užleisti mums girdint, bet patars užleis-
ti, kada patys vieni vokiečiai tuo reikalu tarsis. || [15] Taip ir įvyko.  
į trečią dieną jau gavome kambarius ir su mūsų geradariu po koniaką 

47 Jurgis Matulaitis-Matulevičius (1871–1927) – palaimintasis.
48 Vincentas Dvaranauskas (1871–1966) – kunigas. Mokėsi Seinų kunigų seminarijoje ir 

studijavo Sankt Peterburgo Romos katalikų dvasinėje akademijoje. Kunigu įšventintas 
1899 m. kovo 25 d. 1899–1902 m. – Mažojo Plocko parapijos vikaras. 1902–1903 m. – 
Suvalkų parapijos vikaras. 1903–1908 m. – seminarijos vicerektorius ir profesorius. 
1909–1912 m. – seminarijos profesorius. 1911 m. – knygų cenzorius. 1912 m. spalio  
10 d. V. Dvaranauskas paskirtas Pilypavo klebonu, atleidžiant jį iš Seinų kunigų seminari-
jos profesoriaus pareigų, ir juo buvo iki 1917 m. 1917–1925 m. – Marijampolės klebonas, 
įstojo į marijonų vienuoliją.
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išmetėme. bet mano markė pas vokiečius krito vis žemyn ir žemyn. 
Prieš užgavėnes suruošėme vakarėlį. Kursų klausytojai suvaidino ad 
hoc parašytą vaizdelį: „Rytojaus diena“. Vaizdely buvo gana aiškių 
aliuzijų vokiečių valdžiai. Dar aiškesnė antivokiška kryptis buvo visoj 
eilėj gyvųjų paveikslų. įscenizuota Lietuva maloniai priima gimnaziją, 
ilgėdamos tiesia ranką prie Lietuvos universiteto, bet nusisuka į šalį 
nuo pradžios mokyklos, kuri tuomet buvo vokiečių rankose. Kilo au-
dra, kurią testengė nutildyti Kun. Matulevičiaus rimtis. 

baigėsi mokslo metai gimnazijoj ir kursuose. Man buvo pareikš-
ta, kad kursuose jau nebegalėsiu vesti pamokų. Aš nė kiek nenusimi-
niau, nes visa siela linkau prie gimnazijos. Ir kursų buvo gaila – ten 
daug šaunių vyrukų buvo. Vėliau tie kursai davė daug savanorių. Prieš 
atostogas Kun. Vizgirda pasitraukė. Direktorium atėjo Dr. Jokantas49, 
o Vizgirda įkūrė gimnaziją Šakiuose. beveik tuo pačiu laiku įsikūrė 
Prienų gimnazija. || [16] besibaigiant vasaros atostogoms iš Rosijos 
siūbtelėjo moksleivių didžiulė banga. 900 su kaupu. buvęs kuklus mo-
kytojų personalas, staiga išaugo į 30. Darbas virte virė. Gimnazijos 
apačia ūžė it bičių avilys. Pamokos prieš piet ir po piet. Kai kurie buvę 
mokytojai sėdo į mokinių suolą ir baigė gimnaziją. be susijaudinimo 
negaliu prisiminti tų pirmųjų entuziazmo ir tikro pasiaukojimo die-
nelių. Atsimenu aš gaudavau mėnesiui 18 rublių. bet aš turėjau vie-
nuolyne kambarį ir valgį. O mano kolegos ne kunigai gaudavo kiek 
daugiau, bet, spėju, misdavo iš namų siunčiamais produktais. O visi 
dirbome pašėlusį darbą – nė tinkamų vadovėlių, nė mokslo priemo-
nių, nė programos, nė praktikos. Visų pažiūrų žmonės tilpome vienam 
mažam mokytojų kambarėly. Taip buvo 1918 metų pirmoje pusėje. 
Mokslas baigėsi rodos liepos 15 d. Per pusę metų apgraibomis išva-
rėme visą mokslo metų kursą. beje. Dviem mėnesiais prieš atostogas 
įsikūrė dvi pirmosios klasės mergaičių gimnazijos, kurios po atostogų 
įsiliejo į mergaičių pilną gimnaziją. || [17] Mokytojai dirbo išsijuo-
sę, bet ir mokiniai netinginiavo. Nežinia, ar tai okupacinės valdžios 
spaudimas ir su juo susijęs žmonių skurdas, ar pačių mokinių didesnis 
subrendimas – pirmose klasėse turėjome po 20 metų jaunuolių – bet 
faktas faktu, kad mokslo pažangumas buvo labai didelis. Man teko 
vesti lietuvių kalbos ir literatūros pamokas. Faktiškai turėjau tiktai lie-
tuvių kalbos pamokas, nes pirmoj ir penktoj klasėj rašėme diktantus, 

49 Kazimieras Jokantas (1880–1942) – gydytojas, pedagogas. 1918–1920 m. – gimnazijos 
Marijampolėje direktorius. Išrinktas į Steigiamąjį Seimą. buvo I, II, III Seimų nariu. Trijų 
ministrų kabinetų švietimo ministras. 1942 m. rugpjūčio 25 d. sušaudytas Sverdlovske.
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skirtumo tiek tebuvo, kad augštesnės klasės greičiau suvirškindavo 
rašybos taisykles. Penktoje klasėje, atsimenu, buvo keleta mergaičių, 
visai nenusivokiančių lietuvių kalbos. Per šešis mėnesius lietuviškai 
rašė be klaidų. bet režimas buvo pasiutęs. Ypač mergaitės cypė. Ta-
čiau turėjome ir pagrindo spausti. Vokiečių karininkai, kiek pradžioje 
tyčiojosi iš mūsų „piemenų gimnazijos“, tiek vėliau džiaugėsi, o gal 
kerštavo ir stengėsi ją diskredituoti. Kur gi. Gimnazija, brač, sutrau-
kė Marijampolėn visas, gali sakyti, Suvalkijos rinktines panaites. O 
tos panaitės – vis arti 20 metų. Viena iš Naumiesčio mergaitė, matyt, 
jau buvo pratusi su vokiečiais draugauti. Patys vokiečiai, || [18] ypač 
mūsų draugas, aiškiai minėjo pavardes. Patikrinome stante pede iš 
gimnazijos pašalinome. Nustebo vokiečiai, susitvarkė mokiniai. Vieną 
mokinę, atsimenu, atlaikė pp Radušis ir Vilkaitis – tik tik ji neišlėkė 
iš gimnazijos. Tačiau jos nusižengimai pasirodė buvę maži ir minimi 
mokytojai labai garbingai ją gynė.

Visi tada gyvenome bendra neapykanta okupantams ir bendru 
solidarumu saviesiems. Kaip pavyzdį duodu šitą įvykį. į galą mūsų 
mokslo metų pradėjo kurtis bulotos50 gimnazija. Mokinių pradžioje ji 
turėjo apie porą dešimčių. Gavo iš vokiečių dalį patalpų priešais mūsų 
gimnaziją. Reikėjo jas remontuotis ir inventorium aprūpinti. Mes tuos 
sunkumus jau buvome nugalėję ir ramiai dirbome. bet dar trūkome 
patalpų. Miesto burmistras, kaip sakiau, buvo mums labai nepalankus 
ir matyt kivirčijosi su apskrities viršininku. Mokytojų kursai pradėjo 
mums tuštinti vieną kambarį antrajame augšte. Sužinojo bulotinin-
kai – matyt per burmistrą. bet ir mums buvo pranešta mūsų draugo, 
kad punkt aštuoniomis ryte galime užimti kambarį. Pasiėmiau trečią-
ją klasę ir trumpai pasakiau: „Vyrai. Užimam kambarį. || [19] Paim-
kit reikmenis ir paskui mane“. Stojo, kai mūras. O vyrukai arti 20. Ši 
inprovizuota romėnų falanga greit perbėgo laiptais viršun ir užliejo 
kambarį. Okupavome viską – suolus, mokslo priemones sienose, ra-
šomąją lentą ir katedrą. Trūko tik kėdės. Tuoj pradedu lietuvių kalbos 
diktantą. Girdim koridoriuj triukšmas. P. bulotienė praveria duris.

Tamsta. Prašau netrukdyti.
Kambarys man perleistas.
Kada?
Klasė mūsų – lyg susibaudę atsiliepė mano mokiniai. Jų žiburiuo-

jančios akys ir nekantrūs judesiai nulėmė mano pergalę. Ponia bulo-

50 Andrius bulota (1872–1941) – advokatas. Marijampolės realinė gimnazija buvo įkurta 
1918 m. lapkričio mėnesį.
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tienė be mūšio pralaimėjusi mūšį, kažką keiktelėjo ir su savo komanda 
triukšmingai išsinešdino. žinoma, diktantą teko pertraukti.

Taigi, kaip minėjau, liepos vidury baigėme sėkmingai mokslo me-
tus. Turėjome penkias klases su dviem paralelėmis mišrios gimnazijos 
ir dvi pirmąsias klases mergaičių gimnazijos. Tad buvo branduolys. Po 
atostogų turėjome berniukų ir mergaičių pilnas gimnazijas jau nebe-
atsimenu su kiek paralelių klasių – jų buvo labai daug. || [20] Vasarą 
1918 metais grįžta Tambovo mergaičių gimnazija, Voronežo mišrioji 
gimnazija ir šiaip įvairių mokyklų jaunimas. O vaikų ir našlaičių prie-
glaudų tiek ir tiek. O vis tai „narodas“ neramus, pratęs pašalpomis 
gyventi. Mes buvome nepasiruošę tokią bangą pakelti. būtume neat-
laikę spaudimo. bet drauge su tuo šūkaujančiu gaivalu atvyko ir naujų 
pajėgų – jau prityrusių pedagogų ir mokinių ateitininkų ir šiaip rim-
tesnio jaunimo. Visi surevoliucionėjome. Jau dabar greit apsidirbome 
su mokytojų kursais. Juos iškraustėme į Direktoriaus patalpas. Užė-
mėme visą gimnaziją. Gimnastikos salę ir buvusią prie gimnazijos cer-
kvę tuoj perdirbome klasėmis. Ir to neužteko. Kai kurios klasės ėjo po 
pietų. Lapkričio mėn. vokiečiai perdavė „žiburiui“ mokytojų kursus, 
kuriuos galutinai likvidavome prieš pat Kalėdas, duodami „žiburio“ 
pažymėjimus. Daug kas kursantų liko „žiburiui“ skolingi ir, deja, nė 
vienas neatsiteisė. Na, tie kursai davė daug karininkų ir savanorių ir 
tuomi atsilygino už savo draugus Lietuvai, o tuomi pačiu ir „žiburiui“. 

beje. Perimdami kursus, gavome gana daug mokslo priemonių ir 
maisto. Maistą vokie|| [21]čiai buvo pasiryžę išsigabenti iš kursų san-
dėlio. Atsimenu. Pora žvalių vyrukų ateina pas mane ir sako: „Mes 
neleisim maisto išvežti. Sakyk, Tamsta, kur jį padėti?“.

Tokių maištininkų buvo jau gana daug. Vokiečių kariuomenės 
disciplina buvo jau pairusi. 

Ar visi jūs savi? – paklausiau.
Tai va – kai mūras. Visi produktai maišuose, tik bulvėms neturi-

me maišų?
O pas mane maišų kaip tyčia buvo ant augšto bent 30. Mat brolis 

ir jo kaimynai susidėję atvežė aukų bulvėmis mokinių bendrabučiui. 
Daviau užmokėti vežikams. Pakuždėjau broliui mokiniui, kad su savo 
draugais patalkintų ir tą patį vakarą kursų sandėliai ištuštėjo. Mokinių 
bendrabučiui bent mėnesiui pakako maisto. Vokiečiai susgribo, bet jau 
buvo vėlu. žinojo, kas svarbiausias kaltininkas, bet man tik pagrumo-
jo, kad už poros savaičių išvešią. 
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Et, už poros savaičių nebus nė jūsų Kaizerio nė jūsų galybės – 
atkirtau ir lūpas sukandau. Pajutau – per daug ir per kvailai pasakęs. 
Mano draugas vokietis (jis buvo lietuvis) tik numykė. Jaučiau užgavęs 
jo vokišką ištikimybę Kaizeriui. || [22]

Nuostabu. Viskas jau iro, bet vokiečių kareivis šventai tikėjo Kai-
zerio galybe. Mano pasakymas, žinoma, jokiais konkrečiais daviniais 
neparemtas, o tik pagiežos ir neatsargumo diktuojamas, išsipildė. Už 
dviejų trijų savaičių Kaizerio nebuvo.

Na, po plynių. Iš kur tamsta žinojai.
Iš oro slėgimo – atsakiau ir pastūmėjau konjako klebonišką.  

O konjaką vokiečiai mėgsta. Tylėdami stuktelėjome stiklais.
Prozit!
Už jaunos Lietuvos laimėjimus – linksmai sušuko mano draugas. 

Dieve jums padėk.
Ir Tamsta gali padėti.
Taip. Mielu noru. bet vaikai, žmona, pensija...čia aš visa turiu iš-

sižadėti...
 Daug vėliau – jau Seimo laikais teko su tuo žmogumi susidurti. 

Kalbinamas svyravo, bet atsisakė. O būtų buvęs ne maža mokyklai 
pajėga.

Paprasto atsitiktinumo dėka pasidariau daug pramatančiu po-
litiku. Visa tat teigiamai veikė mūsų gimnazijos reikalus. Turėjome 
pakankamai malkų gimnazijai, bendrabučiams, prieglaudoms ir net 
mokytojams. Visa krašto valdžia buvo dar vokiečių rankose. || [23] 
Kaizerį nuvertus, vokiečių kariuomenės disciplina paira susidaro Sol-
datenratai. Nutrūksta komunikacija su Kaunu ir Vilnium. Ir mus kažin 
kas stuktelėjo. Nė galvoję, nė taręsi vieną vakarą susimetame „ža-
grės“ salėje. Nedidelis būrelis. bulota, babarskas51, Gudinskas52 (žy-
das) dar keleta man nepažįstamų ir aš vienas kunigas. Susirinkome 
ir nėra kas pradeda kalbėti. Aš buvau namų darbo politikas. Ką gi. 
Reik pradėt. Pradėjau. Mane palaikė Gudinskas. bulota tylėjo. „Gu-
drus“ pagalvojau. Nutariame ryt vakare „žiburio“ didžiojoj salėj (ji 
buvo įrengta buvusiame karininkų klūbe, vėliau Mokytojų Semina-
rijoj) šaukti masmitingą ir reikalauti...oi labai daug...net juokai ima, 
dabar prisiminus. Reikalauti: panaikinti rekvizicijas, paleisti politinius 
kalinius, mums perduoti telefono ir telegrafo įstaigas ir duoti ginklų 
mūsų milicijai apsiginkluoti.

51 Daugiau duomenų neturime.
52 Daugiau duomenų neturime.
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Subruzdo vokiečiai, subruzdo ir lietuviai. Vakare privažiavo, pri-
ėjo. Netelpa didžiulėj salėj. Išėjome oran. Prasidėjo mitingas. Viršinin-
kas man pareiškia norįs pirmutinis kalbėti. Aš nepatariu. Jisai kalba. 
Minia iššvilpė. Kalbėtojas nušoko nuo improvizuotos tribūnos. Tada 
pasipylė kalbos. bulota ir jo šalininkai tylėjo. || [24] Tylėjau ir aš. Pa-
tys ūkininkai kalbėjo. Nė gimnazijos mokytojai, nė mūsų mokiniai 
mitinge nekalbėjo. bet mūsų mokytojų ir mokinių patriotiškai revo-
liucinė nuotaika veikė miesto ir kaimo gyventojus. Ne dėlko kita ir 
masmitingas tieka žmonių ūmai sutraukė. Vėliau pasireiškę savanorių 
būriai, – tai vis tų pačių mokinių idėjos draugai. Savo ne viešu veikimu 
jie daug nuveikė. Jų revoliucinė nuotaika davė pirmą sujudėjimą mūsų 
kaimo žmonių prisirpusiai neapykantai okupantams ir prasikalusiam 
tautos laisvės jausmui. Ir mūsų senesniųjų veikėjų, skaudaus patyrimo 
įgytas, atsargumas visomis siūlėmis poškėjo, tos pačios jaunuomenės 
nuotaikos tampomas. bravo. Tautos laisvė, it pavasario vandens sro-
vės, visomis kryptimis veržėsi ir tekėjo į vieną kunkuliuojantį baseiną, 
kurį vėliau pavadinome kovomis dėl nepriklausomybės. 

Masmitingas pakartojo mūsų reikalavimus. Vokiečiai per naktį 
tarėsi. Rytojaus dieną pareiškė: rekvizicijas panaikina, politinius ka-
linius paleidžia, telefono ir telegrafo įstaigų negali atiduoti (ir ką mes 
būtume darę – aš net telefonu tada kalbėti nemokėjau) ir mūsų būsimai 
milicijai burmistras (ak, tas nedorėlis burmistras) pasiūlė 25 kirvius. || 
[25] Kirvių neėmėme, savo milicijos tada nesukūrėme, bet rekvizicijos 
buvo panaikintos ir dalis pol. kalinių paleista. Mitingai, kaip patrūko, 
taip ir ėjo pilnu tempu ne tik Marijampolėje, bet ir bažnytkaimiuose. 
Vokiečiai mitingų nedraudė tik baiminosi, kad juose ima vadovauti 
bolševikai su bulota priešaky (jų supratimu bulota ir bolševikas buvo 
sinonimai). Iš tikro. bulota, iškarto aktingai nedalyvaudamas, paskui 
prasiveržė į mitingų pirmininkus. Greit neteko pasitikėjimo, kada jis 
ir jo žmona pradėjo pulti kunigus ir garbinti bolševikų rojų. Toji pati 
dvasia viešpatavo ir jų vedamoje gimnazijoj. buvo ten ir gero jaunimo, 
bet buvo daug patvirkusio ir daug komunistų. Lietuvos himnas, vėlia-
va ir savanoriai tai gimnazijai buvo pajuokimo objektu. Tą liudija visi, 
kas tuo laiku Marijampolėje gyveno. Vėliau šioji gimnazija tautiniu 
atžvilgiu apsitvarkė, bet pradžioje jos rolė buvo labai žalinga. 

Kiek bulotos gimnazija buvo palaida, tiek „žiburio“ buvo kie-
tai drausminga. Pradžioje 1918–19 mokslo metų toji disciplina iš tikro 
buvo drakoniška. bet tada reikėjo gimnaziją apvalyti nuo palaido ir 
patvirkusio || [26] elemento. Dėlto, stipriai spustelėjus, automatiškai 
atkrito visi, kam mokslas nerūpėjo arba kam nepatiko tautiška ar ka-
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talikiška mokyklos pakraipa. Jie skubėjo į bulotos gimnaziją. Dėlto 
ten buvo taip palaida. Iš vidaus gimnaziją apvalę, atpalaidavome ir 
režimą. Prasidėjo mokinių vaidinimai, robaksai, bet mokslas ėjo stro-
piai prižiūrima vaga. Tačiau bulotos gimnazija iš šalies stipriai veikė 
mūsų mokinius. Koridorių ir ypač laiptų sienose pasipylė biaurių pas-
tabų mokytojams ir įvairių pornografiškų užrašų. Gimnazijos sargas 
skųsdavosi, kad bulotos mokiniai pamokų metu dažnai atsilanką mūsų 
gimnazijoj. Vieną dieną man praneša, kad svečiai atėję. Antrojo augš-
to laiptuose sučiupau rūpestingai piešiantį sienoje paveikslėlį augščiau 
pornografiško teksto. Staiga užkluptas pusbernis paraudo ir prisipa-
žino ergo iš bulotos gimnazijos. Mudu pasikalbėjome. Vaikino matyt 
būta ne visai sugedusio. Gražiai nutrynė savo rankų darbo šedevrą 
ir nuo to laiko visi ultra pedagogiški parašai ir piešiniai nykte išny-
ko. Čia matyt buvo kalta ne pati gimnazija, bet kai kurie jos patvirkę 
ir nevaldomi mokiniai. || [27] Iš Rusijos parsineštos laisvės ir mūsų 
mokiniams gana sunkiai derinosi su mokslo įstaigos režimu. bulotos 
gimnazijoj susikūrė mokinių Taryba ir, rodos, du tos Tarybos nariai 
dalyvavo Pedagogų Tarybos posėdžiuose. Ir mūsų mokiniai pareiškė, 
norį tokią Tarybą turėti. Kadangi aš buvau gimnazijos inspektorium, 
tai man teko šis klausimas spręsti. Pasitaręs su direktorium ir kai ku-
riais pedagogais, leidau mokiniams susirinkti ir prašiau, kad nė vienas 
mokytojas nedalyvautų – lai patys mokiniai veikia. Tas mokiniais pa-
sitikėjimas davė gerų rezultatų. Tiesa. Mokinių Taryba buvo išrinkta, 
bet iš pačių rimčiausių mokinių. Taryba pradėjo veikti. bet nė man 
nė kam kitam nepranešė, kas būtent tą Tarybą sudaro, kas jos pirmi-
ninkas ir kas sekretorius. Gaunu Tarybos pirmininko ir sekretoriaus 
reikalavimą pastatyti koridoriuje indą virto vandens mokiniams atsi-
gerti ir priimti Pedagogų Tarybon du mokinių atstovu. Virtas vanduo 
tučtuojaus buvo pastatytas – jis ir turėjo būti, bet sargui buvo patogiau 
žalias vanduo laikyti ir parankumo sumetimais jisai žalią vandenį lai-
kė. || [28] Kiek sunkiau buvo su dviem atstovais Pedagogų Taryboj. 
Jokio atsakymo nedaviau. Mokinių Tarybos kairesnis elementas pra-
dėjo nerimauti ir man žodžiu pranešė, kad jų Taryba norinti su manim 
kalbėtis. Gerai. Susirinko. Atėjau. Išklausiau jų gana šiurkščių reikala-
vimų. Nieko neatsakydamas, paklausiau: 

Kas esate?
Taryba.
Taryba! Kodėl aš apie ją ligšiol nieko nežinau?
–   Kaip Tamsta nežinai! Juk mums susirinkti leidai.
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Leidau. bet ką jūs nutarėt, aš nieko nežinau. Juk nebuvo ten nė 
vieno mokytojo, kuris galėtų mus mokytojus informuoti. O jūs patys, 
išsirinkę savo Tarybą ir Valdybą, nieko nepranešėt. Gerai. Dabar aš 
matau kas yra jūsų Taryboj ir Valdyboj. To man užtenka. Dabar pasi-
kalbėkit, padarykit savo nutarimus ir man praneškit. Jūsų pasitarimų 
nevaržau ir išeinu.

Rytojaus dieną man pranešė, kad Taryba iširo. Daugiau jinai mo-
kinių galvų nekvaršino, nes prasidėjo savanorių klausimas. || [29]

savanoriai

Vieną vakarą – buvo tat 1919 m. sausio mėnuo – ateitininkų pir-
mininkas prašo leidimo susirinkti ir drauge kviečia mane būtinai jame 
dalyvauti. Nujaučiau reikalą. Susirinko blaivybės salėje. Prasidėjo 
kalbos. Kalbėjo berniukai ir mergaitės. Kalbėjo karštai kaip tik jau-
nimas gali kalbėti, kada jis kalba nuoširdžiai. Aš tylėjau. Galop su-
sirinkimo pirmininkas kreipiasi į mane ir trumpai klausia: taip ar ne. 
Reikėjo atsakyti. Reikėjo pastūmėti tas jaunas karštuolių širdis į vargą, 
pasišventimą ir kai kuriuos į karstą. Arba...

Auka tada brangi, kada ji duodama greit ir be derybų. Jums be-
delsiant, gal Tėvynė apsieis ir be jūsų, o gal jūsų pagalba bus pavėluota 
ir Lietuva jau neturės galimumo jūs pagalbos šauktis.

Reiškia – taip? pirmininkas mane pertraukia.
Reiškia – taip! atsakiau.
O šios valandos niekad neužmiršiu. Visa salė sustojo. Lietuva, tė-

vyne mūsų vulkanu prasiveržė iš visų krūtinių. Kol giedojome himną 
– visi laikėmės. Pagiedojus man ašaros ištryško. Akiniai jas priden-
gė/.../ || [30] O ašaros veržėsi – ašaros džiaugsmo, pasididžiavimo ir 
pergalės. Iš salės pasipylė jaunimas ir nužygiavo gatve, dainuodamas: 
„Jau slavai sukilo“. Aš pasukau priešinga kryptimi, bet mano širdis 
nulydėjo jaunuolius.

Pedagogų Taryba sutiko visus norinčius išleisti ir pažadėjo priimti 
atgal mokslui baigti. Sutarta išvažiuoti Kaunan vasario 19 d. Vasario 
16 d. po bažnytinių pamaldų, visai gimnazijai išsirikiavus ir žmonių 
minioms dalyvaujant, iškilmingai įteikėme I pulkui vėliavą – „žibu-
rio“ gimnazijos auką. Ją priėmė, priklaupęs pabučiavo jau nebejaunas 
karys, rodos, pulk. Ramanauskas53. Tik mažas kareivių būrelis tą vė-
liavą nusinešė į kareivines. Tada kareivių – savanorių tiek ir tebuvo. 

53 Valerijonas Ramanauskas (1856–?) – generolas leitenantas. 1919 m. sausio 25 d. paskirtas 
1 pėstininkų pulko vadu.
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bet jie buvo mūsų pasididžiavimas ir džiaugsmas. Vėliava graži, dide-
lė, raudono šilko su Vyčiu ir Gedimino stulpais. bene tai buvo pirmoji 
Lietuvoje kariuomenės pulko vėliava. Kur jinai dabar? Vėliava buvo 
įteikta kampe bažnyčios gatvės ir Vytauto prospekto prie Prostkos 
dviejų augštų mūro. Vėliavą perduodant buvo atatinkamai prakalbė-
ta ir Lietuvos himnas sudainuota. Kitoj pusėj gatvės nuo balkono ir 
per langus vokiečių kariai || [31] žiūrėjo šių keistų ir – jiems taip at-
rodė, kaip patys vėliau sakėsi – vaikiškų žaidimų kareivėliais. O dar 
iš kito balkono du bulotos gimnazijos mokiniai Serbentukai pradėjo 
šaukti ir pliovoti prieš Lietuvos vėliavą, Lietuvos himną ir kareivius. 
Lietuvos vėliava buvo pavadinta puodkele. Minia subruzdo. Vokiečiai, 
vengdami sumišimo ar kitokių minios ekscesų prieš pliovotojus, juodu 
suareštavo ir paslėpė, bet tą pačią dieną paleido. bulotos gimnazija – 
nežinau – ar gyrė ar peikė tų karštuolių išsišokimą. žinau, kad viešai 
nereagavo Pedagogų Taryboj.

Atėjo vasario 19 d. žmonių privažiavo devynios galybės. be gim-
nazijos mokinių važiavo Kaunan didelis kaimo jaunimo būrys. Po baž-
nytinių pamaldų ir pamokslo – buvo tat šiokia diena – visi savanoriai 
rikiuotėje ėjo per miestą. Vilkaviškio tilto linkui. Visa gimnazija in 
corpare ir didžiausia minia palydėjo iki Vilkaviškio tilto. Liepinėmis 
kepurėmis savanoriai ir ūkininkai sekė paskui ilga vežimų virtinė. Jie 
pasisiūlė nuvežti savanorius į Vilkaviškio stotį. || [32] Senutės pro aša-
ras žegnojo ir laimino šios iškilmingos iškilos didvyrius, o kaimo mer-
ginos ir moterys kraute apkrovė juos namų darbo pirštinėmis, megzti-
niais, saldainiais, ar bent oro bučkiais. Nebuvo raudų nė liūdnų dainų, 
kaip paprastai būdavo jaunuolius – rekrūtus į vaiską palydint. Ir patys 
„rekrūtai“ nebuvo akis degtine užsipylę, kaip būdavo „za ruskim“. 
Linksmučiai, pakilusia nuotaika jie žygiavo gatvės viduriu – mokiniai 
ir kaimo berniukai, tyčiomis drauge sumaišyti, kad nebūtų skirtumo 
ponaičio ir kaimiečio. Tą gražią nuotaiką gadino kvailas bulotininkų 
viešas tyčiojimasis iš savanorių ir pravardžiavimas avinais, Smetonos 
bernais, buožėmis ir buržujais. Vienam tokių begėdžių kaž kokia kai-
mo mergina kad šėrė per srėbtuvę plaštaka.

bravo, bravo...šaukė minioj ir sugėdintas karžygis tik apsilaižė ir 
spruko į šalį.

Vokiečiai nieko netrukdė, bet ir nesišaipė, kaip vasario 16 d. Ma-
tyt juos paveikė pakilusi minios nuotaika ir gaunamos žinios, kad vi-
suose Lietuvos kraštuose prasidėjęs judėjimas.

Prie Vilkaviškio tilto visi sustojome. Gimnazijos direktorius tarė 
porą šiltų žodžių. || [33] Visi mokytojai, artimesnieji mokiniai paspau-
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dėme pasišventėlių dešinę. Gerieji dėdės išrikiavo bent 20 ilgavežimių. 
Savanoriai susėdo. Mūsų gimnazijos jaunutis orkestras, greitomis iš-
mokęs vieną maršą, turėjo užduotį su muzika pervest savanorius per 
tiltą. bet tasai orkestras, tasai mūsų pažiba, ar tai iš susijaudinimo ar 
tai dėl nemokėjimo kad užtrauks visais balsais. Išėjo tikra kačių mu-
zika. Čia juokėmės ir mes visi, ne tik bulotininkai. Tačiau patys sa-
vanoriai išgelbėjo draugus muzikantus. Užtraukė „Mes Lietuvos jau-
nuomenė“ ir nupyškėjo. Minia juos lydėjo akimis iki jie pasislėpė už 
pirmojo kalnelio, o širdimis nulydėjo toli, toli. Taip išėjo pirmieji mūsų 
savanoriai. Jų ėjo dar ir dar. bet jau jų taip iškilmingai niekas nepaly-
dėjo. Savanoris virto pareiga. Mūsų gimnazija patuštėjo. Vyrų aštuntai 
klasei buvo padaryta brandos egzaminai pradžioje vasario ir jinai visa 
išėjo. Išėjo visa septintoji klasė. Iš kelių paralelių 6, 5 ir 4 klasių liko tik 
normalios klasės. Viso iš Marijampolės gimnazijos išėjo tuo metu 153 
savanoriai ir du jų draugai ateitininkai iš bulotos gimnazijos. Ir mer-
gaičių vyresniosios klasės pasišovusios eiti kas gailestinga seserimi 
kas net į frontą. Sulaikėme visas. || [34]

Gimnazija stiprėja

Tuo būdu, anot tų laikų terminologijos, tautos fundamentus suda-
rė mergaitės. Jų buvo pilna gimnazija su keleta paralelių klasių. O vyrų 
liko tik šešios klasės su keleta paralelių iki ketvirtosios. Mokytojams 
žymiai palengvėjo pamokų skaičius. Pasidalinę grupėmis, jie svarstė 
savo dalykų programas ir terminologiją. į galą mokslo metų jau turė-
jome atspausdintą pilną gimnazijos programą. Matyt, buvo tat geriau-
siai patiekta programa, nes, pasiuntę Švietimo Ministerijai, gavome 
kitais mokslo metais ją atgal „susipažinti ir savo pastabas padaryti“.

Reikia pastebėti, kad tuo metu buvo labai palaidi ryšiai su  
Šv. Ministerija. „žiburys“ pats sau rinko mokytojus ir vertėsi savo pa-
jamomis. Net tikybos mokytojus pats sau kviesdavo. buvo atsitikimas, 
kad vyskupo skirtą, bet nepageidaujamą prefektą „žiburio“ Centras 
pakeitė kun. V. borisevičium54, kurio veikimas Marijampolėje buvo 
platus ir labai naudingas. Nuo naujų 1919–1920 mokslo metų „žibu-
rio“ Centras visą gimnaziją perdavė Švietimo Ministerijai. Tat įvyko 
be jokio tėvų pareiškimo, ar Ministerijos reikalavimo, bet pačio „ži-
burio“ iniciatyva. buvo mat norima kelti ir stiprinti savo vyriausybės 

54 Vincentas borisevičius (1887–1946) – vyskupas. Nuo 1918 m. rugsėjo iki 1921 m. rugsėjo 
buvo Marijampolės „žiburio“, Rygiškių Jono gimnazijų kapelionas.
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prestižas ir vokiečių ir savų žmonių akyse. || [35] Prie motyvų prisidė-
jo dar valdinė gimnazijos patalpa. Tolimesnis šios gimnazijos darbas 
išėjo iš „žiburio“ globos.

Čia dar tenka pažymėti gana dažnai daryti gimnazijos vaidini-
mai, kurie sutraukdavo daug publikos. Visa čia buvo siejama su pa-
triotizmu. bulotos gimnazija, priešingai, visa rėmė rusų revoliucija 
ir internacionalu. Vieną kartą per tos gimnazijos vaidinimą publika 
pareikalavo sugiedoti Lietuvos himną. Gimnazijos choras atsisakė ir 
pasiaiškino „dar neišmokęs“. Net vakarėlių pieštose programose bū-
davo užgauliojama Lietuva.

Gana dažnai man painiojasi ant liežuvio šioji bulotos gimnazija, 
kuri daug brangaus jaunimo nukreipė netinkama Lietuvai linkme. Vė-
lesniu laiku jinai persitvarkė ir prieš Lietuvą nekovojo. bet tada Lietu-
va jau tiek buvo sustiprėjusi, kad galėjo nepaisyti kas už, o kas prieš. 
Pradžioje kovų dėl Lietuvos nepriklausomybės šios gimnazijos pakrai-
pa buvo labai žalinga. bet Lietuvai žalinga kai kas laikė ir „žiburio“ 
visą darbuotę. Taip bent raštu „žiburį“ atestavo p. žukas55 1920 metų 
pradžioje, būdamas Marijampolės kariuomenės vyresniuoju ir turėda-
mas savo pulko vėliavą „žiburio“ dovanotą. || [36] bet jisai to nežino-
jo. Nežinojo, matyt, ir visa to, ką šiame rašiny esu surašęs, kaip gyvas 
tų įvykių liudininkas ir dalyvis.

bulotos gimnaziją neigiamai atestavau, nes tai yra faktas, kurį 
daug kas galėtų paliudyti. Visai neturiu noro įžeisti, ar žeminti taip 
tos gimnazijos vadovybės taip ir besimokiusių toj gimnazijoj žmonių. 
Rašiau, nes ir dabar man skaudu anuos laikus prisiminus. Lietuvos 
ateities klausimu toji gimnazija daug ko neatspėjo.

„žiburio“ gimnaziją perleidus Švietimo Ministerijai, dar keleta 
metų „žiburio“ draugija globojo ir rūpino mokinių bendrabučius ir 
vaikų prieglaudas. „žiburio“ dėka ne vienas kumečio, ar šiaip var-
guolio vaikas ir našlaitis ne tik pramito, bet pasiekė mokslo ir ilgainiui 
tapo labai inteligentingu ir naudingu Lietuvos piliečiu. Jei „žiburio“ 
nebūtų buvę, toji visa varguolių armija, kuri parkeliavo iš Rosijos, 
būtų reikėję paleisti piemenimis, ar gatvės bastūnais. Šioj labdarybės 
srity milžinišką darbą nudirbo, ypač Kun. V. borisevičius, kurio žinio-
je buvo visi bendrabučiai ir prieglaudos. || [37]

55 Konstantinas žukas (1885–1962) – pulkininkas. Tarnavo 1 pėstininkų pulke Marijampolėje.
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Auklėjimo keliai

1919 metais „žiburys“ turėjo savo rankose visą Suvalkijos augš-
tesnįjį mokslą. be Marijampolės gimnazijos susikūrė ir plėtėsi gimna-
zijos Prienuose, Šakiuose, Seinuose (vėliau perkelta į Lazdijus), Ky-
bartuose, Vilkavišky ir Naumiesty (progimnazija su 2 metų mokytojų 
kursais). Gimnazijos, bent praktikoj, visos buvo koedukacinės. Iš pat 
pradžių nusitarta mergaitėms ir berniukams duoti tą pačią programą. 
be abejonės „žiburio“ programoje (toj pati programa buvo oficiali vi-
sai Lietuvai) buvo daug rusų mokyklų balasto ir rutinos. Naujos pe-
dagoginės priemonės nebuvo prieinamos. O galop visas mokslas lie-
tuvių kalba vedamas, buvo viena didžiausių naujenybių, kurią sunkiai 
virškino ir mokytojai ir mokiniai. Visa girgždėjo, bet stūmėsi priekin. 
Šiandien, jau stipriai reformuotoj mūsų mokykloj, dar tektų nusikraty-
ti kai kurių mažai gyvenimiškų balastų, bet berniukams ir mergaitėms 
vis viena tektų palikti tą pačią bendro lavinimo programą. žmogui 
inteligentui bendrosios žinios visiems tos pačios yra reikalingos.

Antras pagrindinis dalykas – tai rašto darbai. buvome įsitikinę, 
kad jaunuolis daugiausia lavinasi, kada savo mintis pratinasi raštu 
formuluoti. Rašto darbai || [38] ypač buvo reikalingi lietuvių kalbos 
pamokose. Dėlto lietuvių kalbos, o ypač literatūros, mokytojams tieji 
rašto darbai buvo be galo sunki pareiga. Reikia konstatuoti faktas, kad 
visose „žiburio“ gimnazijose šioji pareiga buvo šventai pildoma. Visi 
mat žinojo, kad „žiburio“ Centras, vizituodamas gimnazijas, ypatingo 
dėmesio kreipdavo į rašto darbus. Galop ir patys mokytojai, dažniau-
siai buvo baigę „žiburio“ gimnaziją Marijampolėje, ir patys praktikoje 
gerai nusimanė rašomųjų darbų auklėjamąją reikšmę. 

Trečia. „žiburio“ Centras labai dažnai lankydavo visas gimnazi-
jas. Gal dar svarbiau – Jis pasiimdavo su savim gimnazijos direktorius 
ir su jais drauge darydavo gimnazijų vizitavimą. Dalyvaudami pamo-
kose, susipažindami su mokslo priemonėmis, su mokinių pasilinksmi-
nimais, su visa gimnazijos tvarka ir disciplina ir, galop, dalyvaudami 
Pedagogų Tarybos pasitarime – direktoriai daug naudojosi vienas kito 
pasiektais laimėjimais, ar trūkumais. Atsimenu, tuose Pedagogų Tary-
bos posėdžiuose buvo keliama labai aktualių pedagoginių klausimų. 
Ar „žiburio“ Centras, kuriuo || [39] man teko vadovauti apie septy-
neris metus, visados sugebėdavo duoti reikiamą kryptį – čia jau kitas 
klausimas. žinau tiek, kad „žiburio“ gimnazijoms niekad netrūkdavo 
mokytojų ir pats gimnazijų lankymas buvo šiltas, šeimyninis artimų 
žmonių pasimatymas. Atsimenu, bent pradžioje, kiek šaltesni Centro 
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santykiai buvo su Kybartais, o ypač su Lazdijais, kur buvo ne maža 
painiavų ir neprisilaikymo reikalingų formalumų stambesniose pini-
ginėse operacijose. Atskaitomybė buvo tvarkoj, bet „žiburys“ daug 
nustojo dėl formalumų trūkumo.

Ketvirta. „žiburys“ turėjo ne tik Centro Valdybą, bet ir Tary-
bą, kurią sudarė Centro Valdyba, gimnazijų direktoriai ir po vieną 
P[edagogų] Tarybos atstovą nuo kiekvienos gimnazijos. Tarybos po-
sėdžiai būdavo Kalėdų ir Velykų švenčių metu, o kai kada ir mokslo 
metų pradžioje. Čia buvo svarstomi visi gimnazijų reikalai. Jų reikšmė 
buvo labai didelė auklėjimo, mokslo ir administracijos srityje. „Sau-
lės“ dr[augija] tokios Tarybos neturėjo. || [40] Nemenu kuriais metais 
(gal 1924) buvo sušauktas bendras „žiburio“ ir „Saulės“ pedagogų 
pasitarimas Kaune. bet jo rezultatai buvo menki ir daugiau bandymų 
nedaryta.

Penkta. Mokslo ir auklėjimo reikalai buvo stipriai centralizuoja-
mi. bet finansiniai klausimai buvo decentralizuoti. Kiekviena gimna-
zija vertėsi savo jėgomis, gaudama, reikalui esant, paramą iš Centro. 
Direktorių pastangomis buvo pastatyta medinė gimnazija Prienuose, 
Šakiuose ir Lazdijuose. Kybartuose buvo gauta iš valdžios dviejų 
augštų mūro namo griuvėsiai, jie padidinti ir pristatyta trečias augštas. 
Tik Naumiestis ir Vilkaviškis savų patalpų neturėjo. „žiburio“ perim-
ta Kražių gimnazija, savų patalpų neturėdama, pradėjo krėsti molio 
patalpas. Gavo didelę paramą iš Centro, bet, gal dėl tolumo, toji sta-
tyba Centro nebuvo gerai prižiūrima, o vėliau ir visai apleista. Dėlto 
statyba sustojo ir davė grynus nuostolius. 

Šešta. 1925 metais Prienuose buvo suruošta pirmoji Lietuvoj 
gimnazijų olimpiada, kurioje rungtyniavo visos „žiburio“ gimnazijos 
be Kražių. Labai įdomus tai olimpiadai pasiruo|| [41]šimas, jos eiga 
ir rezultatai man mažiau yra žinomi. Tikiuosi atsilieps jos rengėjai ir 
dalyviai. 

Septinta. „žiburiui“ priklauso pirmieji bandymai reformuoti 
mūsų pusiau klasikines gimnazijas. Tuo būdu atsirado Vilkaviškio 
realinė gimnazija ir Kybartų komercinė. bet tie bandymai buvo tik 
paruošiamasis darbas Šv[ietimo] Ministerijos užsimotai platesnei mo-
kyklų reformai, kurioje „žiburys“ jau neturėjo galimumo dalyvauti.

Aštunta. įdomus gali būti klausimas dėlko „žiburys“ nekibo į 
pradžios mokyklas. Juk čia buvo tokia tuštuma ir okupacijos metu ir 
pradžioje mūsų valstybinio gyvenimo. Karo metu buvo Marijampolėje 
viena pradžios mokykla, kurią vokiečiai išvaikė, ir rodos 1924 metais 
kaž kur apie Prienus buvo bandyta pradžios mokyklą kurti. buvo net 
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paskirta mokytoja, bet nieko iš to neišėjo. Svarbiausia priežastis – tai 
lėšų trūkumas. Okupacijos metu vokiečiai kietai laikė savo rankose 
pradžios mokyklas. buvo tuščių mokykloms patalpų, bet mokytojų 
visai nebuvo. Vokiečiai suruošė bene tris pradžios mokytojų laidas 
(kursus) po kokia 60 žmonių ir jais užkaičiojo kai kurias mokyklas. 
Paskutinę kursų laidą „žiburys“ išleido. || [42] bet tiek su tais mo-
kytojais turėjo bendra, kad davė jiems liudijimus ir nuskyrė vietas. 
Kaip jie dirbo – „žiburys“ žinių neturėjo, nes, prasidėjusios kovos, 
visų galvas susuko. Taip ir neišvystė „žiburys“ savo darbo pradžios 
mokyklose, visą savo dėmesį nukreipdamas į gimnazijos mokinius, jų 
bendrabučius ir prieglaudas.

būdamas Seime ir turėdamas gana daug ten darbo, matyt, nesu-
gebėjau rūpintis „žiburiu“ tiek kiek šioji rimta įstaiga reikalavo. buvo 
girdėti nepasitenkinimų, kad skyriais Centras nesidomina ir kad da-
roma klaidų katalikiškos „žiburio“ krypties atžvilgiu. Norų turėjau 
gerų, o klaidas lai man atleidžia visuomenė.

1927 m. liepos pradžioj išvažiavau Amerikon ir mano ryšiai su 
„žiburiu“ nutrūko.

                                                                     Kun. A. Šmulkštys
Kaunas, 1937-XII-10
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DAR KARTĄ APIE LOMžOS LIETUVIų  
VEIKIMĄ

Įvadas. Metraštyje „Terra Jatwezenorum“ jau teko rašyti apie 
Lomžoje veikusią lietuvių draugiją „Pagalba“1. Tačiau tuomet ši drau-
gija buvo pristatyta formaliai – kaip įkurta, taip pat analizuoti įstatai 
ir šiek tiek pristatyta jos veikla, kiek tai buvo galima padaryti remian-
tis oficialiais draugijos dokumentais, siųstais Lomžos gubernatoriaus 
kanceliarijai. Dabar iš Justino Sajausko pavyko gauti „Lomžos“ lietu-
vių draugijos „Pagalba“ posėdžių protokolus, kurie papildo draugijos 
istoriją. be to, pavarčius lietuvišką spaudą, pavyko aptikti korespon-
dencijų iš Lomžos, kuriose pateikiama žinių apie lietuvių veiklą šiame 
mieste. Remdamiesi protokolais ir laikraščiuose pateiktomis žiniomis, 
pateiksime platesnę apžvalgą apie Lomžos lietuvių draugijos „Pagal-
ba“ organizacinę ir kultūrinę veiklą. Archyviniuose dokumentuose 
įvairuoja draugijos pavadinimas. Vienur rašoma „Pagelba“, kitur – 
„Pagalba“. Mes pasirenkame taisyklingesnį pavadinimą „Pagalba“.

Draugijos „Pagalba“ organizacinė veikla. Trumpą draugijos 
istoriją pateikęs vienas iš kūrėjų, pradžios mokyklos mokytojas, ra-
šytojas Ksaveras Sakalauskas-Vanagėlis. Apie Lomžos lietuvius iki  
1905 m. jis rašė, kad šie gyveno kiekvienas sau, mažai vienas kitą pa-
žino, tačiau visi mylėjo prigimtą kalbą ir gimtinę Lietuvą. Tarpusavyje 
nebendraudami jie pamažu nutautėjo, o atsitikus bėdai tyliai kentėda-
vo2. Impulsą burtis davė Didysis Vilniaus seimas, kuris vyko 1905 m. 
gruodžio 4–5 dienomis. Čia dalyvavo ir draugijos sumanytojas, Lom-

1 Algimantas Katilius, „Lomžos lietuvių draugija „Pagalba“, in: Terra Jatwezenorum, t. 4, 
Punskas, 2012, p. 260–272.

2 Ksaveras Vanagėlis (Ksaveras Sakalauskas-Vanagėlis), „Trumpa istorija Lomžos lietuvių 
draugijos „Pagalba“, in: Šaltinis, 1907, Nr. 21, p. 327–328.
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žos priemiesčio Piontnicos klebonas Vincentas Aleksandravičius. Čia 
jis dirbo 1900–1912 metais. Draugijos steigiamasis susirinkimas įvyko 
1905 m. gruodžio 17 dieną. Jame dalyvavo 26 asmenys. Pirmininku 
vienbalsiai išrinktas kun. V. Aleksandravičius ir tą pačią dieną surašy-
tas prašymas Lomžos gubernatoriui. Jį pasirašė vienuolika asmenų, iš 
kurių trys buvo kunigai – jau minėtas kun. V. Aleksandravičius, Lom-
žos kalėjimo kapelionas Stanislovas Čepulevičius ir Novogrudo (No-
wogród) parapijos vikaras Jonas Jurgelionis. Praėjo beveik pusė metų, 
kol prašymas buvo atmestas. Tada buvo parašytas antras prašymas; 
jį pasirašė 23 draugijos steigėjai. Draugijos veiklos arealu nurodyta 
Lomžos gubernija. Šį kartą prašymas patenkintas ir draugija užregis-
truota, patvirtinti įstatai. Tai įvyko 1906 m. birželio 15/28 dieną3. Nuo 
tada savitarpio pagalbos draugija „Pagalba“ pradėjo veikti oficialiai.

Steigiamojo susirinkimo protokole pažymėta, kad, be pirmininko 
kun. V. Aleksandravičiaus, į valdybą išrinkti: vicepirmininku (papir-
mininkiu) – gimnazijos mokytojas Vincentas Staniškis, iždininku – 
kun. S. Čepulevičius, knygininku – Antanas Daukša, klubo šeimininku 
– Adomas Grinkevičius, raštininku ir pinigų rinkėju – Ksaveras Saka-
lauskas. Draugija iki Šv. Jono rinksis Adomo Grinkevičiaus namuose ir 
čia bus biblioteka (knygynas), taip pat lietuviški ir kitokie laikraščiai. 
Užsakyti knygas ir laikraščius priklauso draugijos pirmininkui kun.  
V. Aleksandravičiui. Laikraščius galima skaityti tik vietoje, knygos 
mėnesiui išduodamos skaityti namuose, bet ne daugiau nei trys vie-
nam kartui. Draugijos nariams duodamos be mokesčio, o kitiems as-
menims sumokėjus rublių ir po penkias kapeikas už kiekvieną kny-
gą4. Tikrieji draugijos nariai, kurių mėnesinė alga – iki 25 rublių, kas 
mėnesį moka 0,5 rublio, o kurių alga – daugiau nei 25 rubliai, moka 
po vieną rublį, neturtingieji – kiek gali5. Svarbiausi draugijos uždavi-
niai: 1) remti ir šelpti savytarpei, moksliškai, doriškai ir medegiškai.  
2) mokytis ir lavintis literaturoje ir lietuviškoje kalboje, neišeinant iš 
rybų pagodojojimo kitų čia gyvenančių tautų6. Net buvo numatyta, 
kad lošiantieji kortomis pasižada kas dešimtą skatiką iš laimėtos su-
mos dovanoti draugijos iždui. Draugijos viešoji kalba – lietuvių. Susi-
rinkimas nutarė iš savo narių ir kitų asmenų steigti „skyrių dainininkų 
ir dainininkių“, kurio pavadinimas būtų „Kanklės“. Vedėju išrinktas 

3 Pirmas skaičius rodo datą senuoju stiliumi, o antras skaičius datą naujuoju stiliumi.
4 Lomžos „Pagalbos“ draugijos susirinkimo protokolas, 1905-12-17, in: Justino Sajausko 

asmeninis archyvas, l. 2–3.
5 Ibid., l. 3.
6 Ibid.
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b. Vuosinauskas, o jo padėjėju – Aleksandras Aleksandravičius7. Su-
sirinkimas pripažino, kad naudinga įsteigti skyrius: a) deklamacijų, 
b) prakalbų, c) vaidinimo dramatiškų veikalų, ketursmuiki ir t. t.8 
Diskusijos metu paaiškėjo, kokiomis priemonėmis bus siekiama tikslo: 

a) dažnais susirinkimais savam draugbutyje, dėl pasikalbėjimo 
savo prigimtoj kalboj ir pasižadinimo liosame laike padoriai, pato-
giai ir naudingai. Žaislų vedėjai teiksis atkreipti savo ant atgaivini-
mo lietuviškų žaislių, šokių, dainų, metinių pobūdžių ir papratimų; 
ir steigsis pramokyti veikenčius sąnarius draugijos, idant laike viešų 
susirinkimų galėtų juos išrodyti. 

b) Moksliškai draugija šelps savo sąnarius, duodama proga pra-
silavinti lietuviškoje kalboje ir rašlevoje, bei kitokiose mokslo šakose, 
pasak sąnarių užsiėmimo ir ypatiško palinkimo. 

c) Draugija steigsis šelpti medegiškai per labdarybę reikalau-
jančius sąnarius piniginėmis pašalpomis, parupinimo uždarbio, arba 
atradimo vietos. Draugija suteikdinės piniginę pašalpą įvairioms 
mokslo draugijoms ir mokslo vyrams, duodant progą išbaigti mokslą, 
arba palengvinanti atspausdinimu jų veikalų. Draugija pakvies gar-
sesnius Lietuvos veikėjus savo tarpan, kaipo garbės sąnarius. Garbės 
sąnarius priskiria balsavimu, pagal prirodijimą tarybos (valdybos); 
sąnarys, skaitysis priimtu jai gaus penktadalį visų sąnarių draugijos. 
Ypatas, pasirašusios ant sumanymo įstatų lietuvių draugijos „Pagel-
bos“ vadįsis įkurėjais9. 

įstatuose nurodoma, kad draugijos tikslas – padėti savo nariams 
pagerinti materialines ir dvasines gyvenimo sąlygas, taip pat jiems ir 
jų šeimoms pagal galimybes suteikti protinių ir fizinių pramogų. Drau-
giją galėjo sudaryti neribotas abiejų lyčių narių skaičius. Draugijos 
nariai skirstomi į tikruosius, garbės ir kandidatus. Kaip tikrieji nariai 
priimami abiejų lyčių visų luomų lietuviai, gyvenantys Lomžoje ir jos 
apylinkėse. Galėjo būti priimti ir kitos tautybės asmenys, su sąlyga, 
kad kitataučių skaičius neviršytų 1/3 narių lietuvių. Draugijos turtą 
sudaro: stojamasis bei vienkartinis narių mokestis, draugijos kapitalo 
procentai, aukos užrašymai testamentu ir kitos atsitiktinės įplaukos. 
Lėšoms rinkti, ne daugiau kaip keturis kartus per metus, draugija gali 
rengti mokamus koncertus, spektaklius, muzikinius ir šeimyninius 
vakarus, gavus kiekvieną kartą reikiamą leidimą ir laikantis nusta-

7 Ibid., l. 4.
8 Ibid.
9 Ibid., l. 4–5.
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tytų taisyklių. Kaip skiriamos pašalpos, paskolos, kitų rūšių parama 
draugijos nariams, nustato visuotinis susirinkimas. Draugijos reikalų 
valdymas pavedamas draugijos narių visuotiniam susirinkimui ir val-
dybai. Visuotiniai susirinkimai šaukiami valdybos ir skirstomi į pa-
prastus ir neeilinius. Valdyba įsikūrusi Lomžos mieste ir ją sudaro pir-
mininkas, pirmininko pavaduotojas, iždininkas, sekretorius ir patalpų 
šeimininkas. Kiekvienas valdybos narys renkamas atskirai iš tikrųjų 
draugijos narių visuotiniame susirinkime slaptu balsavimu dvejiems 
metams. Valdyba į posėdžius renkasi nustatytomis dienomis ir pagal 
poreikį. Apie posėdžių dienas turi būti iškabintas skelbimas valdybos 
patalpose. Kad valdybos posėdis būtų teisėtas, būtinai turi dalyvauti 
pirmininkas arba jį pakeičiantis pavaduotojas ir ne mažiau kaip du na-
riai arba juos pakeičiantys kandidatai. Valdybos pirmininku iki 1912 
m. buvo kun. V. Aleksandravičius. Draugija dėl veiklos susilaukė val-
džios kritikos. Tai patvirtina oficialūs dokumentai. 1910 m. birželio 
1 d. draugija „Pagalba“ buvo svarstoma Lomžos gubernijos draugijų 
reikalų įstaigoje. Posėdyje konstatuota, kad pagal surinktus duomenis 
draugija nustojusi veikti, nes kasmetiniai visuotiniai susirinkimai ne-
šaukiami nuo 1907 m., tais pačiais metais išrinktos valdybos sudėtis 
nesikeitė, nerenkamas nario mokestis. Posėdyje dalyvavę draugijos at-
stovai kun. V. Aleksandravičius ir Aleksandras Daukša paaiškino, kad 
draugijos veikla nenutrūkus, vyko visuotiniai susirinkimai (tik apie 
juos neinformuotas policijos viršininkas), renkamas nario mokestis, 
tik nuo 1907 m. nerinkta valdyba. Atsižvelgiant į kritiką buvo išrink-
ta nauja valdyba10. Draugijos „Pagalba“ posėdžiai vyko iki 1914 m. 
Paskutinis datuotas protokolas pažymėtas 1914 m. liepos 30 d. data, 
nors pats paskutinis įrašas nedatuotas. Visą laiką draugijos pirmininku 
buvo kun. V. Aleksandravičius.

Lomžoje ir jos apylinkėse gyveno nemažai lietuvių: valdininkų, 
kunigų, mokytojų ar kitų profesijų asmenų. 1907 m. draugijoje buvo 
56 nariai. Anot K. Sakalausko-Vanagėlio, jų galėtų būti buvę dau-
giau – Lomžoje ir jos apylinkėse buvo tokių lietuvių, kurie neskaitė 
lietuviškų laikraščių ir prie draugijos negalvojo prisidėti11. be kunigų  
V. Aleksandravičiaus ir S. Čepulevičiaus, buvo ir kitų draugijos narių 
kunigų. Tai – Zbuinos (Zbójna) filijos vikaras Mykolas Ilgūnas, Pucha-
lų (Puchały) parapijos vikaras Jurgis Stačiokas, Sniadovo (Śniadowo) 

10 Algimantas Katilius, „Lomžos lietuvių draugija „Pagalba“, p. 270–271.
11 Ksaveras Vanagėlis (Ksaveras Sakalauskas-Vanagėlis), „Trumpa istorija Lomžos lietuvių 

draugijos „Pagalba“, p. 330.
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parapijos klebonas Jurgis Kaminskas, Grabavos (Grabowo) parapijos 
klebonas Juozapas Sadauskas, Pšytulų (Przytuły) parapijos klebonas 
Juozapas Valaitis, Kobylino (Kobylin) parapijos vikaras Jonas žvingi-
la, Lomžos benediktinių vienuolyno kapelionas Antanas Narkevičius 
(Norkus), Dombruvkos (Dąbrówka) parapijos klebonas Motiejus Ru-
šinskas ir kiti. Šie kunigai buvo iš trijų dekanatų: Lomžos, Kolno ir 
Ščiučyno12. Protokoluose esančiuose draugijos narių sąrašuose iš viso 
pažymėta 31 kunigo pavardė. 1911 m. draugijos siųstame pranešime 
Lomžos policmeisteriui išvardijamas 31 draugijos narys13.

Antrame draugijos posėdyje, jau vykusiame po draugijos regis-
tracijos, buvo patvirtinta steigiamajame susirinkime išrinkta valdyba 
ir revizijos komisija14. Protokolų knygoje nuo 1908 m. rugpjūčio 19 d. 
posėdžio iki 1910 m. rugpjūčio 2 d. posėdžio visai nėra parašytų pro-
tokolų. Matyt, visą tą laiką posėdžiai nevyko. Nuo 1910 m. rugpjūčio 
2 d. posėdžio protokolai rašyti rusų kalba. Draugija planavo išleisti 
boleslovo Jasenausko muzikinius kūrinius15. Tačiau kitame posėdyje 
konstatuota, kad tokius kūrinius išleisti kainuos per brangiai ir val-
dyba įgaliojo pirmininką „priruošti išleidimui kitas giesmes tikybines 
ar dainas pasaulietiškes labiau atsakančias piniginei išgalei draugijos, 
bet kurios buvo kitkart giedamos ar dainuojamos draugijos choro“16. 

Kultūrinis darbas. Draugija, be paramos teikimo savo nariams, 
daug dėmesio skyrė kultūrinei veiklai. Jau draugijos steigiamajame 
susirinkime 1905 m. gruodžio 27 d. buvo sudarytas choras, styginis 
kvartetas, vaidintojų kuopa17. Lomžos apylinkėse mokytojavęs My-
kolas Krupavičius nurodė, kad veikė draugijos biblioteka, iš kurios 
galima gauti paskaityti knygų18. M. Krupavičius taip rašė apie savo 
pirmą susidūrimą su draugija: Po kelių mėnesių buvimo Lenkijoj iš-
girstu, jog Lomžoje yra susitvėręs lietuvių „kliubas“, kuriame tan-
kiai taisoma pasikalbėjimai, o kaip kada vaidinimai ir deklemacijos. 

12 Algimantas Katilius, „Lomžos lietuvių draugija „Pagalba“, p. 271.
13 Lomžos draugijos „Pagalba“ pranešimas Lomžos policmeisteriui, 1911-02-12, in: Justino 

Sajausko asmeninis archyvas, l. 18.
14 Lomžos „Pagalbos“ draugijos posėdžio protokolas, b. d., in: Justino Sajausko asmeninis 

archyvas, l. 10.
15 Lomžos „Pagalbos“ draugijos posėdžio protokolas, 1911-02-09, in: Justino Sajausko as-

meninis archyvas, l. 20.
16 Lomžos „Pagalbos“ draugijos posėdžio protokolas, 1911-09-21, in: Justino Sajausko as-

meninis archyvas, l. 21.
17 Ksaveras Vanagėlis (Ksaveras Sakalauskas-Vanagėlis), „Trumpa istorija Lomžos lietuvių 

draugijos „Pagalba“, p. 330.
18 Mykolas Kruopelė (Mykolas Krupavičius), „Lomžos „Pagelba“ ir mokytojai“, in: Vil-

niaus žinios, 1907 m. kovo 26 d. / balandžio 8 d., p. 2.
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Į tą tai „kliubą“ ir nutarėva nuvažiuoti pažiūrėti. Nedrąsiai įeinava, 
nes manėva, kad tai toks susirinkimas ir čion, kaip taisoma tankiai 
Kaune, Vilniuje, kur ponai susirinkę tik lenkiškai pakalba, parūko ci-
garus, ištuština kelias bonkas šampano ir išsiskirsto; maniau kad tie 
ponai šaltai priims mus į savo draugiją; bet tuoj sunkiai apsirikau: 
su ištiestomis rankomis labai mielai priėmė mus; čion visi kalba vien 
tik lietuviškai; nėr čion cigarų nei šampano, vietoj jų yra laikraščiai 
ir knygos, ant kurių kožnas svečias paeiliui skaito, o kiti klauso. Dėl 
tokio įvedimo sąnariai išsilavina skaityme, o tie, kurie buvo užmiršę, 
ar ir visai nemokėjo, išmoko ir kalbėti lietuviškai19. Lietuvių kalbos 
svarbą ypač pabrėždavo kun. V. Aleksandravičius. 

Spaudoje apie draugijos „Pagalba“ veiklą rašė aktyvus draugijos 
narys Ksaveras Sakalauskas-Vanagėlis, bet 1908 m. jis buvo iškeltas 
į Varšuvą20. Dėl to duomenų apie draugijos veiklą turime tik iki 1908 
metų. Vėlesniais metais neatsirado korespondentų, kurie būtų parašę 
apie Lomžos lietuvių draugijos „Pagalba“ veiklą.

Vienoje pirmųjų savo korespondencijų K. Sakalauskas nurodė, 
kad draugija sušelpė seną lietuvę bernotavičienę, gydytojas buivydas 
nemokamai gydė neturtingus draugijos narius, mokytojai nemokamai 
lietuvių kalbos mokė narius, kurie ilgai gyvendami svetur beveik ją 
užmiršo. Noriai lietuvių kalbą lavino moterys ir merginos, o kai kurios 
iš jų taip prasilavino, kad deklamavo „Anykščių šilelį“ ir kitas eiles21. 
Toje pačioje korespondencijoje aprašytas pas kun. V. Aleksandravičių 
klebonijoje 1906 m. vasario 12/25 dieną vykęs susirinkimas. Susirinko 
apie 40 asmenų, tarp kurių buvo trys lenkai, prijaučiantys lietuviams. 
Susirinkimo metu buvo suvaidinta komedija „žilė galvon – velnias 
uodegon“, artistai per trumpą laiką išmoko vaidmenis ir suvaidino. 
Po vaidinimo pianinu pagrojo du pianistai. Eilėraščius padeklamavo 
p. Staknevičiūtė, p. Aldona S., p. Vuosinauskas, p. Daukšiūtė. Dekla-
mavimas visiems patiko. Choras, išmokytas kun. V. Aleksandravičiaus 
ir p. b. Vuosinausko, padainavo šiek tiek dainų, tarp jų ir dvi V. Alek-
sandravičiaus sukurtas – „Lietuva, Tėvyne mūsų“ ir „Visur šviesūs 
žmonės savo kalba girias“. K. Sakalauskas-Vanagėlis paskaitė tris juo-
kingas savo apysakėles iš lietuvių gyvenimo: „Vestuvės“, „Melagių 
dėdė“ ir „Kaip Luokutei paliudijimas surašytas tapo“. Daukša iš lai-

19 Ibid.
20 Apie Ksaverą Sakalauską-Vanagėlį plačiau žr.: Sigitas birgelis, „Sūduvos poetas Ksaveras 

Sakalauskas-Vanagėlis“, in: Terra Jatwezenorum, t. 8, d. 1, Punskas, 2016, p. 173–178.
21 Ksav. S. (Ksaveras Sakalauskas-Vanagėlis), „Lomža“, in: Vilniaus žinios, 1906 m. vasario 

19 d. / kovo 4 d., p. 4.
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kraščio „Vilniaus žinios“ perskaitė Gabrieliaus Landsbergio straipsnį 
„Lietuvių kalba Vilniaus realinėje mokykloje“. Draugijos iždininkas 
kun. S. Čepulevičius surinko 25 rublius, kuriuos turėjo pasiųsti į Vil-
nių. Po to A. Grinkevičius solo pagrojo violončele. Ir tuo dar vaka-
ras nesibaigė. Susirinkusieji paprašė šeimininko, kad leistų pašokti. 
Apie šokius korespondencijos autorius parašė: Gražiai šoko skaisčios 
mergelės ir vyrai; bet kaip užgrojo mums p. Beresnevičius džiguną, 
tai jau męs seni neišsėdėjome ant vietų ir smarkiai šokom mųsų dži-
guną22. Girdėdami griežimą smuiku akomponuojant fortepijonui, ne 
vienas prisiminė kaimo muzikantų griežimą. Vakaras pasibaigė antrą 
valandą nakties ir visi išsiskirstė dvasiškai praturtėję.

Kitas draugijos „Pagalba“ vakaras įvyko vėl kun. V. Aleksandra-
vičiaus klebonijoje 1906 m. balandžio 3/17 dieną. Draugijos artistai 
taip pat parengė spektaklį. Šį kartą suvaidintas dramos veikalas „Au-
dra giedroje“. Kaip sako korespondencijos autorius, artistai puikiai 
atliko savo vaidmenis. Po spektaklio styginių kvartetas, A. beresnevi-
čius, G. Grinkevičiūtė, A. Grinkevičius ir Vytautas Aleksandravičius, 
pagrojo keletą kūrinių. Pianinu pagrojo Aldona Sakalauskaitė ir solo 
violončele grojo A. Grinkevičius. Vėliau A. Daukša, Daukšaitė, Filipa-
vičiūtė, Vytautas ir Antanas Aleksandravičiai (V. Aleksandravičiaus 
broliai) paskaitė eiles. Savo apysakėles „Ištvirkėlė“ ir „Krasauninkas“ 
perskaitė Vanagėlis. „Pagalbos“ choras, išmokytas kun. V. Aleksan-
dravičiaus ir jo brolio Vytauto, padainavo daug V. Aleksandravičiaus 
suharmonizuotų dainų ir giesmių. Pranešimą apie „Pagalbos“ veiklą 
padarė jos pirmininkas. Kun. J. Jurgelionis pakalbėjo apie tai, kad rei-
kia paremti draugiją „Vilniaus kanklės“. Raginimas buvo išgirstas ir 
vakaro metu buvo tam tikslui surinkti 33 rubliai ir 50 kapeikų23. vaka-
re apsilankė keturi svečiai kunigai: Mažojo Plocko klebonas Mykolas 
Gavelis, Zambruvo parapijos vikaras Juozapas Šmulkštys, Mazovijos 
Vysokio klebonas Martynas Dičpinigaitis ir Jedvabnės parapijos vika-
ras Vincentas Ambraziejus. 

„Vilniaus žinių“ korespondencijoje, pasirašytoje „Lenkas“, rašo-
ma, kad lenkai Lomžoje atvyksta į lietuviškus vakarus, su pasigėrėji-
mu klauso lietuviško choro, giria lietuvių kalbą, kad ši gražiai skam-
ba. 1906 m. liepos 19 d. vykusiame vakare Lomžos parapijos vikaras 
lenkas (publikacijoje įvardytas kaip klebonas) boleslovas Gumovskis 

22 Ibid.
23 K. S. (Ksaveras Sakalauskas-Vanagėlis), „Lomža“, in: Vilniaus žinios, 1906 m. balandžio 

11/24 d., p. 4.
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šiltais žodžiais pakalbėjo su lietuviais, linkėdamas jiems visa ko ge-
riausio. Apskritai korespondencijos autorius Lomžos lietuvius apibū-
dino tokiais žodžiais: Užbaigdamas pridėsiu, kad Lomžoje yra gana 
daug lietuvių, bet jie niekuomet nebuvo priešginiais lenkiškos kalbos 
ir lenkiškų pamaldų. Jie nešūkauja, nerėkauja bažnyčiose, nesakosi 
nesuprantą lenkiškos evangelijos. Lomžos lietuviai visa širdimi prie-
lankūs lenkams: steigia vartotojų krautuves, įkuria visokias lenkiš-
kas draugijas, lieka be duonos ir tampa kaliniais už lenkų idėjas; to-
kių ypatų, – tokių lietuvių galėčiau paduoti gana ilgą sąrašą24.

Vienoje savo korespondencijoje K. Sakalauskas-Vanagėlis rašo, 
kad Lomžoje 1906 m. kovo 19 d. / balandžio 1 d. „Pagalbos“ klube 
lankėsi valdininkas iš Suvalkų. Jis nustebo Lomžoje pamatęs tiek lie-
tuvių ir perskaitęs „Pagalbos“ įstatus labai gailėjosi, kad iki šiol pana-
ši draugija neįsikūrusi Suvalkuose, kur galėtų būti gausesnė. Svečiai 
klausėsi lietuviško skaitymo, deklamavimo, choro dainų. be kita ko, 
valdininkas apgailestavo, kad Suvalkuose nėra lietuvio advokato – šis 
galėtų gauti nemažą užmokestį. Kažkada Suvalkuose gyveno lietuvis 
advokatas Vaišnoras ir jį visi mylėjo, bet, deja, jis jau miręs. Anot val-
dininko, tik lietuvis advokatas galėtų suprasti sodiečių skaudulius ir 
skriaudas jų gimtąja kalba25.

1906 m. gruodžio 27 d., trečiąją Kalėdų dieną, numatytas eilinis 
„Pagalbos“ draugijos vakaras, kuriame planuojama, kad bus vaidina-
ma komedija „Geriau vėliau, negu niekad“, choras padainuos daug 
dainų, bus skaitomos eilės, vyks kiti skaitymai, grieš styginis kvarte-
tas ir bus grojama pianinu. Vadinasi, programa panaši kaip buvusiuose 
vakaruose26. 

1907 m. sausio 28 / vasario 10 d. draugijos pirmininko klebonijoje 
vyko „Pagalbos“ draugijos vakaras. Jame susirinko mažiau asmenų 
nei anksčiau – apie trisdešimt. Choras padainavo nemažai dainų, ku-
rios daugiausia harmonizuotos kun. V. Aleksandravičiaus. Kaip labiau 
patikusias korespondencijos autorius paminėjo šias: „Dieve, vargingą-
ją ir nelaimingą Lietuvą gink!“, „Nors žudė ir krimto tave praeitis...“, 
„Visur šviesūs žmonės...“, „Himnas prie šv. Kazimiero“, „Lietuva, 
tėvyne mūsų“ ir t. t. Grojo styginių kvartetas, kurį sudarė: pirmas 
smuikas – latvis Jonas Langas, antras smuikas – A. beresnevičius, al-

24 Lenkas, „Lomža“, in: Vilniaus žinios, 1906 m. rugsėjo 13/26 d., p. 3.
25 K. S. (Ksaveras Sakalauskas-Vanagėlis), „Lomža“, in: Vilniaus žinios, 1906 m. kovo 28 d. 

/ balandžio 10 d., p. 2.
26 Ksav. Vanagėlis (Ksaveras Sakalauskas-Vanagėlis, „Lomža“, in: Šaltinis, 1906, Nr. 36,  

p. 570. 
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tas – Vytautas Aleksandravičius ir violončelė – Adomas Grinkevičius. 
Visi su dideliu pasimėgavimu klausė kvarteto grojimo. Pianinu grojo  
b. Vuosinauskas ir Aldona Sakalauskaitė. Iš visų skambėjusių kūrinių 
labiausiai patiko b. Vuosinausko parašytas kūrinys „Oi žiba žiburu-
žiai“; jis įteiktas knygynui „Lietuva“ atspausdinti, o dalis pajamų pa-
skirta draugijai talentams sušelpti. Per skaitymus Ksaveras Vanagėlis 
perskaitė savo apysaką „Dievo žmonės“. Skaitymas sujautrino širdis, 
nes apysakoje pavaizduota, kokia varginga padėtis našlės, kurios vyras 
kareivis žuvo mūšyje. Eiles deklamavo A. Grinkevičius, Aleksandras 
Daukša, V. Aleksandravičius, b. Vuosinauskas, Leonija Radziukynaitė. 
Po to, kaip visuomet, vakarienės pakvietė namų šeimininkas. Tokios 
vakarienės, nors ir be alkoholio, nepigiai atsieina. Dėl to per vakarą, 
vykusį trečiąją Kalėdų dieną, slapta nuo šeimininko buvo surinkti 25 
rubliai ir atiduoti virėjai. bet kun. V. Aleksandravičius pinigus per-
davė į draugijos kasą. Per vakarienę iždininkas kun. S. Čepulevičius 
pateikė iždo ataskaitą. Iš viso pajamų gauta 380 rublių ir 30 kapeikų. 
Išlaidas sudarė: 48 rubliai ir 50 kapeikų išleista namų nuomai ir žiba-
lui; bibliotekai įkurti ir laikraščiams skirti 127 rubliai ir 65 kapeikos; 
pavargėliams šelpti – 16 rublių; parodai Vilniuje – 20 rublių; Krokuvos 
draugijai „Rūta“, kad būtų parengta paminklinė knyga, skirta vysk. 
Antanui baranauskui, – 12 rublių; įstatams patvirtinti – 30 rublių ir 
15 kapeikų; violončelei, fotografijoms, korespondencijai – 21 rublis ir 
5 kapeikos. Iš viso išlaidų buvo 275 rubliai ir 35 kapeikos. Kasoje liko 
104 rubliai ir 95 kapeikos. Po vakarienės buvo vaidinama komedija 
„Dėdė atvažiavo“, kurioje pagrindinį vaidmenį atliko K. Sakalauskas-
Vanagėlis. Vakaras pasibaigė žaidimais su fantais ir šokiais27. 

1907 m. balandžio 2 d. (naujuoju stiliumi), trečiąją Velykų die-
ną, vyko „Pagalbos“ draugijos vakaras, kuriame apsilankė apie 50 as-
menų. Pirmiausia vyko muzikinė programa: choras keturiais balsais 
padainavo keletą dainų, pagiedojo lietuvišką himną „Lietuva, tėvy-
ne mūsų“, kurį svečiai išklausė stovėdami; kvartetas pagrojo ketu-
ris kūrinius; pianinu paskambinti keli kūriniai. Po to vyko pokalbis, 
kurio metu aptarti įvairūs klausimai: buvo paminėta mirusi draugi-
jos narė Valerija Filipavičiūtė; nariai su džiaugsmu priėmė žinią, kad 
Suvalkuose įkurta draugija „Vienybė“; paskelbta, kad Vilniuje įkurta 
mokslo draugija; taip pat paskelbta apie „Lietuvių tautos“ spausdini-
mą ir paraginta prenumeruoti šį leidinį. be to, buvo svarstomi draugi-
jos klausimai: kalbėta apie tai, kaip Senojo Vanago draugija užpuldi-

27 Ksaveras Sakalauskas, „Lomža“, in: Vilniaus žinios, 1907 m. vasario 3/17 d., p. 3.
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nėta spaudoje ir kaip tai atkartojo lenkiška spauda; apie naujų patalpų 
draugijai nuomą. Po visų pasikalbėjimų buvo suvaidinta komedija 
„Velnias spąstuose“. Korespondencijos autorius pažymėjo, kad artistų 
apdarai buvo tautiški, tinkami vaidinti. Vaidinimas visiems patiko ir 
nusipelnė garsių plojimų28.

1907 m. lapkričio 9/21 d. vyko draugijos „Pagalba“ valdybos 
posėdis. Posėdžio metu priimti keli nutarimai. 1. Draugijos nariams 
rinktis ketvirtadieniais ir šventadieniais. 2. Peržiūrėjus draugijos narių 
sąrašą pastebėta, jog kai kurie iš jų nėra susimokėję mėnesinio mo-
kesčio ir dėl to prašyta, kad ta skola būtų susimokėta. 3. Draugijos 
nariams mokytojams, tarp jų ir Mykolui Krupavičiui, draugija išreiškė 
pagarbą, nes jie grįžta į Lietuvą tarnauti saviesiems. 4. Daug draugijos 
narių išvažiavus, sumažėjo jos pajėgos, tačiau nutarta išlaikyti chorą, 
toliau organizuoti skaitymus, deklamacijas, vaidinimus ir kt. Taip pat 
nuspręsta ypatingą dėmesį atkreipti tam, kad draugijos nariai tobu-
lintų savo lietuvių kalbą. 6. Nutarta 25 rublius pašalpos skirti Sankt 
Peterburgo konservatorijos studentui ir šiuos pinigus pasiųsti kun. 
Juozo Tumo vardu. 7. Pritarta vilniečių sumanymui statyti „Tautos 
namus“29.

1907 m. gruodžio 17 d. įvyko „Pagalbos“ draugijos kultūrinis va-
karas. Svečių susirinko nedaug, nes daug išvažiavo į Lietuvą. buvo 
vaidinama komedija „Vienas iš mūsų turi apsivesti“. Vaidino M. Sa-
kalauskienė, Stasys Šimkus (Varšuvos konservatorijos studentas), Al-
dona Sakalauskaitė ir Vytautas Aleksandravičius. Po vaidinimo buvo 
deklamacijos, skaitymai ir muzikinė dalis. buvo padainuotos kompo-
zicijos studento S. Šimkaus dainos „Kur bakūžė samanota“, „Močiute, 
motinėle“. Jas padainavo A. Sakalauskaitė, akompanavo A. Grinkevi-
čius violončele ir S. Šimkus pianinu. Šios dainos visiems labai patiko. 
Draugijos choras pagiedojo kelias Kalėdų giesmes ir padainavo daug 
draugijos pirmininko V. Aleksandravičiaus harmonizuotų dainų30.

1908 m. vasario 17 d. Lomžos lietuvių draugija „Pagalba“ su-
rengė vakarą, kurio metu dainavo choras, vyko skaitymai, skambin-
ta pianinu ir kanklėmis, deklamuotos eilės ir sakyti monologai. buvo 
vaidinama komedija „Nepasisekė Marytei“. Dalyvavo svečiai iš Var-

28 K. S. (Ksaveras Sakalauskas-Vanagėlis), „Lietuviai Lomžoje“, in: Vilniaus žinios, 1907 m. 
kovo 26 d. / balandžio 8 d., p. 3. 

29 K. V. (Ksaveras Sakalauskas-Vanagėlis), „Lomža“, in: Vilniaus žinios, 1907 m. gruodžio 
7/20 d., p. 2.+

30 X. V. (Ksaveras Sakalauskas-Vanagėlis), „Lomža“, in: Vilniaus žinios, 1907 m. gruodžio 
25 d. / 1908 m. sausio 7 d., p. 2.
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šuvos ir keturi kaimiečiai iš Suvalkų gubernijos. Vakaras buvo skirtas 
„Aušros“ 25-mečio sukakčiai paminėti. Kaip rašo korespondencijos 
autorius, dalyvavo vienas „Aušros“ bendradarbis. Tai – pats kores-
pondencijos autorius K. Sakalauskas-Vanagėlis. Jis paskaitė apysaką, 
skirtą „Aušrai“ atminti. Susirinkimo metu pagerbtas aušrininkas ir 
jam padovanota I Lietuvos moterų suvažiavimo fotografija. Vakaras 
pasibaigė šokiais, kurių metu pirmavo lietuviški šokiai31.

K. Sakalauskas-Vanagėlis paskutinėje savo korespondencijo-
je iš Lomžos pirmiausia nurodo, kad pusė Lomžos lietuvių draugijos 
„Pagalba“ narių sugrįžo į Lietuvą ir ten darbuojasi. Likusieji taip pat 
sugrįžti tėvynėn žada, bet juos sulaiko kova už būvį ir kitokios prie-
žastys. Toliau korespondencijos autorius konstatavo: Čionykščiai lie-
tuviai gal ir užsnaustų saldu miegeliu, gal ir nesidarbuotų tautiškam 
atžvilgyj, bet to nėra, nes turime dideliai darbštų pirmininką – kun. 
Aleksandravičių, kurs žadina visa draugiją prie gyvybės ir veiklumo. 
Draugijos nariai turi lavintis ir veikti tą, kas ką gali, kad surengtame 
lietuvių vakare savo darbą kiekvienas parodytų32. Draugijos velyki-
nis vakaras įvyko 1908 m. balandžio 8/21 dieną. Jo metu buvo vaidina-
mas farsas „Audra gėdroje“, vyko deklamacijos, skaitymai, dainuota 
solo ir choru, grota pianinu ir kanklėmis, griežta smuiku ir violončele. 
Vakare buvo svečių iš Lietuvos ir Varšuvos. Prie vakaro pasisekimo 
daug prisidėjo vienas svečias – Varšuvos konservatorijos studentas 
S. Šimkus. Jo kompozicijos „Kur bakūžė samanota“, „Močiutė, moti-
nėlė“ ir „Pavasario dienos“ vis skambėjo klausytojų ausyse. Taip pat 
visiems patiko jo jausmingas deklamavimas ir artistiškai atliktas Ku-
pečio vaidmuo33. 

Kaip jau minėta, vėlesniais metais nepasitaikė spaudoje korespon-
dencijų apie „Pagalbos“ draugijos veiklą. Tačiau yra išlikusi ataskai-
ta apie veiklą 1910 metais. Draugijos patalpose jos nariams surengti 
keli vakarai, kurių metu dainavo choras ir grota fortepijonu. Stengtasi 
draugijos nariams suteikti medicininę pagalbą ir dėl to tartasi su jos 
nariu gydytoju Antanu buivydu. Suteikta piniginė parama neturtin-
giems draugijos nariams, duota išmalda pasenusiems lietuviams, kurie 
nebuvo draugijos nariai, paaukota visuomeniniams reikalams34.

31 X. V. (Ksaveras Sakalauskas-Vanagėlis), „Lomža“, in: Vilniaus žinios, 1908 m. vasario  
23 d. / kovo 7 d., p. 1–2.

32 X. V. (Ksaveras Sakalauskas-Vanagėlis), „Lomža“, in: Vilniaus žinios, 1908 m. balandžio 
18 d. / gegužės 1 d., p. 2.

33  Ibid.
34 Algimantas Katilius, „Lomžos lietuvių draugija „Pagalba“, p. 271–272.
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Išvados. Reziumuojant galima pasakyti, kad Lomžos lietuvių 
draugijos „Pagalba“ įkūrimas buvo svarbus įvykis visiems Lomžoje 
ir jos apylinkėse gyvenantiems lietuviams. Daugiausia jos pirmininko 
kun. Vincento Aleksandravičiaus, valdybos nario mokytojo Ksavero 
Sakalausko pastangomis kultūrinis lietuvių gyvenimas Lomžoje buvo 
gana intensyvus. Per draugijos vakarus buvo rengiami spektakliai 
(daugiausia vaidinamos komedijos), dainuodavo draugijos choras, 
grodavo styginių kvartetas, skambinta pianinu, vyko skaitymai ir de-
klamacijos. Daug dėmesio buvo skiriama lietuvių kalbos mokymui ir 
jos vartojimo įgūdžių ugdymui. Veikė draugijos biblioteka, buvo pre-
numeruojami lietuviški laikraščiai. Draugija reaguodavo ir į Lietuvos 
įvykius, šelpė studentus, gydytojas gydė draugijos narius, buvo šel-
piami neturtingi jos nariai.
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ELVYRA bILIŪTė-ALEKNAVIČIENė

MAILA TALVIO IR DZŪKIJA

Kiekvienas lietuvių tautos bičiulis yra Dievo dovana.
Niekas neturi bičiulių per daug.
Ypač jie brangūs mažoms tautoms.
     A. Ruzgas
 
Kas buvo Lietuva XIX amžiuje? Tą laikmetį taikliai apibūdino po-

etas Maironis: „Ranka mus spaudžia geležinė, krūtinę apkalė ledais.“ 
Ta „geležinė ranka“ – tai carinės Rusijos vergija. į tokią Lietuvą atvy-
ko suomiai Maila (Marija) Winter-Mikkola (1871–1951) ir jos vyras 
kalbininkas, vėliau – Helsinkio universiteto slavistikos profesorius, 
Jooseppis Julius Mikkola (1866–1946).

Tada Maila nebuvo rašytoja, tikriausiai nedaug žinojo ir apie Lie-
tuvą. Ji baigė mokytojų seminariją ir, eidama dvidešimt trečiuosius, 
ištekėjo už keleriais metais vyresnio suomių kalbininko Jooseppio Ju-
liaus Mikkolos. Likimo keliai nežinomi. Kartais atsitiktinumai pakrei-
pia žmogaus veiklą vienokia ar kitokia linkme. Taip atsitiko ir Mailai. 
Ketino tapti pianiste, nuo vaikystės mokėsi muzikos, o muzikos teo-
rijos paslaptis jai aiškino suomių kompozitorius Janas Sibelijus. Kai 
vyras gavo Helsinkio universiteto stipendiją slavų ir baltų kalbų stu-
dijoms, jie abu atvyko į Lietuvą. Mailos kūrybos pradžia susijusi su 
Lietuva; joje patirti įspūdžiai išliko visam gyvenimui.

Pirmasis apsilankymas Lietuvoje. buvo 1894 m. pavasaris. Jau-
nieji suomiai atvyko į Lietuvą, apsistojo Plokščiuose pas Sofiją ir Petrą 
Kriaučiūnus. Čia susipažino ir su Vincu Kudirka, su kuriuo susidrau-
gavo ir kuriuo labai žavėjosi. Vėliau, jau tapusi rašytoja, „Prisimini-
me“ rašė:

Mes leidžiame nuostabias valandėles karštomis saulėtomis die-
nomis didelio ąžuolo pavėsyje ir ginčijomės, ir kalbėjomės apie viską 

ELVYRA bILIŪTė-ALEKNAVIČIENė



215

<...> Kartais daktaras eina kartu, kai aš ir mano vyras vaikštome po 
kaimą ar laukus, klausydamiesi pasakotojų ar merginų dainų. <...> 
Grįžęs namo, jis derina savo smuiko stygas ir man padeda užrašyti 
tai, ką skubėdama buvau pasižymėjus popieriuje.

Mailą Talvio labai jaudino lietuvių kova prieš carinę priespaudą, 
ir ji žavėjosi tais žmonėmis, kurie, negailėdami jėgų ir sveikatos, ža-
dino tautą.

Antrasis apsilankymas Lietuvoje. 1895 m. J. J. Mikkola iš Hel-
sinkio universiteto gavo lėšų lietuvių kalbos tarmėms tirti. Tų pačių 
metų vasarą būsimoji rašytoja su vyru vėl leidosi į kelionę. Šį kartą 
daugiausia laiko praleido Dzūkijoje, tyrinėjo tarmę, užrašė daug dai-
nų, pasakojimų. Iš Mailos Mikkolos atsiminimų sužinome, kaip tuo 
metu atrodė Alytus:

Jis kalba lenkiškai, nes mato, kad mes esame ponai. Alytuje vieš-
butį rasi dažniau, visi jie žydų rankose, išskyrus vieną, kurį laiko ka-
talikas. Todėl jis pasuka savo arklį dulkėtomis, nešvariomis gatvėmis, 
kurių pakraščiais šiaudiniais stogais, nedažyti sutrešę namai mąstė, 
nuo kokios vietos būtų geriausia pradėti griūti. 

Šis namas, prie kurio sustojome mes, nesiskiria nuo kitų. Iš prie-
angio mums priešais išeina kiaulė, o netrukus paskui ją ir šeimininkė, 
kuri atidaro duris į kambarį. Tai paprasta lietuviška smuklė, žemas 
tamsus kambarys, kurio didelė dalis paskirta buteliams ir statinėms. 
Tiršta musių masė sukasi ore ir dengia sienas lyg vualis. Pro jų zir-
zimą girdėti girtų vyrų juokas ir kalbos. Nuo sienos žemyn žvelgia 
šventi paveikslai – Panelė Marija su karūna ant galvos ir Kristus su 
avinėliu glėbyje. Paklausiame lietuviškai, ar galėtume gauti ko nors 
pavalgyti. Šeimininkė teikiasi priminti, jog mokanti lenkiškai ir mums 
atsako lenkiškai.1 

Štai kaip atrodė Dzūkijos sostinė Alytus daugiau kaip prieš šimtą 
metų. Miestas ne tik ūkiškai, bet ir kalbos požiūriu visiškai nualintas. 
Kalbama rusiškai, o dažniausiai – lenkiškai. Todėl šeimininkai labiau-
siai nustebo tada, kai suomiai pasakė, kad atvyko tirti lietuvių kalbos.

 Po Dzūkiją nelengva buvo keliauti, rasti ramią tinkamą vietą dzū-
kų tarmei ir etninėms vertybėms tirti. Kalbininkas J. J. Mikkola su 
žmona atvyko į Ūdriją. Čia irgi iškilo nemažai sunkumų, nors turėjo 
rekomendacinį laišką klebonui, kurį, tikriausiai, parašė Petras Kriau-
čiūnas arba Vincas Kudirka. 

1 Maila Talvio. Dvi meilės. Valstybinis leidybos centras, Vilnius, 1994, p. 267.
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Klebonas buvo pranešęs, kad pas jį gyventi negalima, nes jis esąs 
nesveikas, jam reikia vykti į maudykles, o paskui... Tikrąją priežastį jis 
atskirai pasakė vyrui, jį apkabinęs ir pabučiavęs: su didžiausiu malo-
numu priimtų mokslininką, atvykusį tirti jo tautos kalbos, jei jis būtų 
vienas, bet kai kartu yra jo jauna žmona... Po katalikų kunigo stogu 
negali gyventi jauna moteris, nors ji gyventų kartu su savo vyru.2

Visa tai labai stebino suomius – jie suvokė, koks atsilikęs šis kraštas. 
Mokslininkams besilankant Ūdrijoje klebonavo kunigas Adomas Gri-
nevičius, Suvalkų krašto knygnešys, slaptų lietuviškų knygų sandėlių 
bei bibliotekų steigėjas. Todėl keistokai atrodo jo požiūris į tautosakos 
rinkėjus, nesiderina su jo, kaip lietuviškos spaudos platintojo ir švietėjo, 
veikla. Tačiau svečių nelaimėje jis nepaliko, padėjo susirasti gyvenamą-
ją vietą. Apie tai liudijo Maila Mikkola savo geriausiai draugei:

Po visokiausių nuostabių čigoniškų klajonių šiandien atvykome 
į Ūdriją, į dzūkų kraštą. Tai pats primityviausias kaimas, kokių Suo-
mijoje galbūt buvo prieš 300 metų. Labai draugiškai tarpininkaujant 
vietos parapijos katalikų kunigui, mums vis dėlto pasisekė gauti butą 
ant ežero kranto, gražus sodas ir miškas buvo čia pat. Tačiau švara 
yra tokia, jog nedrąsu apie ją ir galvoti. Tarmė taip pat smarkiai ski-
riasi nuo anos, kurioje gyvenome praėjusią vasarą, kad girdint tuos 
skirtumus ir man, ir Jūsei (Jooseppi Mikkola) dažnai sunku suprasti. 
Lenkiškai čia kalba gana daug, kas, žinoma, visiškai blogai, bet su 
mumis kalba grynai lietuviškai. Jūsė negali naudoti rusų kalbos, jis 
visą dieną kalba lietuviškai, išskyrus tik mudu. Ir žmonės stebisi tuo, 
kad ponai kalba lietuviškai, o ne lenkiškai. Bažnyčioje matyti savotiš-
ki rūbai, daug senoviškesni negu Plokščiuose. Ypač įdomios yra anos 
neįprastai plačios juostos, kurias vyrai vartoja susijuosimui ir kurių 
formos visai suomiškos...3

būsimoji rašytoja Maila Talvio iš Dzūkijos siuntė savo laiškus ir 
įspūdžių aprašymus į Suomiją, jie netrukus atsirado suomių spaudoje. 
Tada apie caro priespaudą Lietuvoje buvo sužinota ir tolimoje šalyje. 
Keliaudami per Dzūkiją jie rinko originalius to meto kalbinius duome-
nis, užrašė daug dainų, pasakų, papročių. Labai įdomūs 19 a. pabai-
gos dzūkų gyvenimo aprašymai. Seirijuose apsigyveno dailiausiame 
name, vaistinėje. Pro langą stebėjo miestelio gyvenimą, aikštėje vyk-
davo turgūs. Štai epizodas iš apsilankymo turguje:

2 Ten pat, p. 271.
3 Ten pat, p. 360.
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O šituose ratuose sėdi lietuvė, išsiplėtusi kaip karalienė soste. Ji 
apsirengusi šventiškai, tarsi į bažnyčią, marškiniai dailiai išlyginti, 
ant juosmens žiba margi raštai, prijuostė ir sijonas ryškiaspalviai 
kaip gėlių puokštė, skarelė surišta ant pakaušio, iš po jos matyti iš-
siuvinėtas kepuraitės pakraštys. Dažnai ji negali namuose palikti 
savo mažo vaikelio, tai nešasi glėby suvyniotą baltoje skaroje, kuri 
surišta per pečius ir juosmenį.4

 Dzūkai nenoriai atvėrė savo širdis, tačiau Mailai pavyko juos pra-
kalbinti, kai parodė lietuviškas knygas, kurias buvo atsivežusi. Iš jos 
pokalbio sužinome, ką reiškė dzūkui uždrausta spauda:

Lietuviškos knygos, tikrai išleistos Rusijos pusėje, buvo griežtai 
uždraustos. Nelaimingas tas, kuris tokią turės namuose, nes žanda-
rai ją pasiims sau ir negalima įsivaizduoti, kokios sunkios pasekmės 
gali būti. Vyrai žiūrinėjo šituos pavojingus žaisliukus, vartė rankose, 
skaitinėjo ir juokėsi stebėdamiesi ir gėrėdamiesi. Jau paskui klausi-
nėjo, ar mes tikime, kad ateis kada nors toks laikas, kai bus galima 
laisvai skaityti. Kaip sunku buvo jiems atsakyti, kad mes nežinome... 
Ir tą klausimą girdėjome iš daugelio lūpų, žmonės atvykdavo iš labai 
toli pakalbėti apie tai. Jei šita karštai trokšta laisvė išsipildytų, kad 
lietuvių tauta galėtų laisvai skaityti knygas savo kalba, tartum peral-
kę jie ryte rytų jas, kaip jie galėtų jomis džiaugtis...

Ir jei kada nors šito krašto mokyklose būtų galima mokyti tau-
tos kalba, kaip plūste plūstų mokiniai į mokyklą. Bet dabartinėje jų 
padėtyje visai nenuostabu, kad niekur nesutiksi nei mokytojo, nei mo-
kinio.5

Jaunuosius suomius labai stebino Lietuvos likimas carinės pries-
paudos metais. Jie suvokė didelį šio krašto atsilikimą ir tragišką li-
kimą. Dvarus buvo užvaldę lenkai, miesteliuose šeimininkavo žydai, 
stambiuose miesto centruose telkėsi rusų kariuomenė. Lietuviams be-
liko tikėti:

 <...> Visa tauta bažnyčioje jaučiasi kaip namuose. Tai su didele 
baime išlaiko visą katalikybę, išlaiko ir saugo tarsi našlė savo vienin-
telį vaiką. Užtat jie daugiau neturi nieko: nei laikraščio, nei gali leisti 
raštus savo kalba, ir mokyklose nesigirdi nieko kito, tik svetima kal-
ba. Bažnyčia jiems vienintelė, iš kurios dar neišguitas tautiškumas.6 

4 Ten pat, p. 259.
5 Ten pat, p. 264–265.
6 Ten pat, p. 255.
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1895 m. liepos mėnesio pabaigoje suomiai paliko Dzūkiją ir antrą 
kartą nuvyko į Plokščius. Čia vėl rado džiovos kankinamą Vincą Kudir-
ką, su kuriuo taip gražiai bendravo praėjusią vasarą. Dabar teko ištverti 
V. Kudirkos areštą. Maila Mikkola nepabūgo žandarų, jų akivaizdoje ap-
kabino daktarą ir pabučiavo. bučiuodama Laisvės šauklį, ji tarsi pabu-
čiavo ir visą Lietuvą, kankinamą carinės priespaudos. V. Kudirka buvo 
pasodintas tarp dviejų žandarų ir, siaučiant audrai, išvežtas. Tai buvo 
paskutinis susitikimas. Maila vėliau jį įamžino savo kūryboje:

Tačiau visada, kai prisimenu aną žaliuojančią vasarą, tuos mie-
lus žmones, kurie kentėjo ir nešė visos tautos kryžių, prieš mano akis 
iškyla spindintis grožiu Kudirkos paveikslas. Ir jeigu aš pamėginčiau 
įkūnyti jį kokiame nors vaizde, jis turėtų būti panašus į vasaros vaka-
rą jo Tėvynėje – tylų, kvapnų, pilną melodijų ir liūdesio.

Iš mokslinės kelionės po Lietuvą įspūdžius Maila Mikkola skel-
bė laikraštyje ir pirmą kartą pasirašė literatūriniu slapyvardžiu Maila 
Talvio (tai – susuominta mergautinės pavardės Winter forma: suom. 
talvi „žiema“).

Trečią kartą Lietuvoje Maila Talvio kartu su vyru trumpai pabu-
vojo 1901 m. Tada aplankė Kriaučiūnus, su kuriais buvo užsimezgusi 
draugystė nuo pirmojo susitikimo. Sofija Kriaučiūnienė labai norėjo 
ką nors padovanoti mielai poniai, kuri jau buvo tapusi ne tik jos, bet ir 
Lietuvos bičiule. Sofija priskynė rūtų ir iš jų nupynė vainiką, į drobi-
nį maišelį įbėrė žiupsnį lietuviškos žemės nuo Nemuno krantų, iš tos 
vietos, kur Maila labai mėgo pasivaikščioti. Šią kuklią dovaną Maila 
Talvio priėmė labai nuoširdžiai ir visą gyvenimą saugojo. Šalia garbin-
giausių apdovanojimų puikavosi ir sudžiūvęs rūtų vainikas bei žiups-
nelis žemės iš Lietuvos, kurios rašytoja niekada nepamiršo:

Tie Lietuvos sukelti įspūdžiai, jos vaizdai ir įvykiai, aukštas ra-
mus Kriaučiūnas ir didelis idealistas Kudirka – visa tai tebėra mano 
galvoje ir visa tai jungiasi mano sąmonėje į vieną galingą ir gražų 
vaizdą, kuris vadinasi Lietuva.

Rašytoja Maila Talvio stengėsi padėti carinės priespaudos gniuž-
domai Lietuvai. Iš Dzūkijos ir kitų Lietuvos vietų rašyti laiškai netru-
kus atsidūrė suomių spaudoje. Apybraižose ji pateikė daug etnogra-
finės medžiagos, pasakojo apie lietuvių pomėgį dainuoti. Minėtini šie 
veikalai: „Vestuvės lietuviškame valstiečių kaime“, „Liaudies daina 
Lietuvoje“, ypač Dzūkijai brangus įspūdžių iš Ūdrijos ir Seirijų ciklas 
„Iš mokslinės komandiruotės“.

Vinco Kudirkos paveikslą rašytoja Maila Talvio įkūnijo savo gro-
žinėje kūryboje ir publicistikoje. Jo tauri asmenybė ir tragiškas liki-
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mas pavaizduotas apysakoje „Idėjos auka“, parašytoje 1895 m. be to,  
V. Kudirkos bruožų yra ir romane „Dvi meilės“. brošiūroje „Nuo 
Nemuno pakrantės“ ji bendrais bruožais apžvelgė Lietuvos istoriją, 
spaudos lotyniškomis raidėmis draudimą, dalijosi prisiminimais apie 
V. Kudirką. Vėliau, 1900 m., šios brošiūros pagrindu Švedijoje švedų 
kalba, nenurodžiusi savo pavardės, išleido nedidelę knygelę „Rusifika-
cija Lietuvoje“. Maila Talvio yra pirmoji lietuvių grožinės literatūros 
vertėja į suomių kalbą. 1894 m. išvertė ir paskelbė A. Kriščiukaičio-
Aišbės humoristinį apsakymą „Verpelė“. 

Maila Talvio XIX a. pabaigoje atsitiktinai atvyko į Lietuvą, pami-
lo Nemuno kraštą ir savo kūryba bei visuomenine veikla daug pasidar-
bavo supažindindama suomius su Lietuvos istorija, jos kultūra. Visoje 
rašytojos grožinėje kūryboje ir Lietuvai skirtuose straipsniuose daug 
meilės šiam kraštui, smerkiami jos skriaudėjai. 1917 m. balandžio  
6 d. sakydama kalbą garsiajame lietuvių vakare, kuris vyko Helsinkio 
universiteto salėje, ją baigė tokiais žodžiais: 

Kyla tautos, krinta grandinės, tautos vienijasi, suranda pačios 
save ir skuba į karštą darbo dieną dalyvauti visos žmonijos veikloje.

Lietuva – Lietuvos vieta žmonijos veikloje?
Dainų šalie, žalios rūtos ir lelijos krašte, pasakų ir lakštingalų 

šalie, tu gražioji Lietuva, surask save, visą save, tapk didele ir laimin-
ga ir padovanok žmonijai savo laisvą ir laimingą aš.7

be abejo, tai skirta ir Dzūkijai. Šie pranašiški garsios suomių ra-
šytojos Mailos Talvio žodžiai nepraranda aktualumo prabėgus dau-
giau kaip šimtui metų.

7 Ten pat, p. 309.

ELVYRA bILIŪTė-ALEKNAVIČIENė (g. 1948 m. Tolkūnų k., Alytaus r.) – 
pedagogė, rašytoja, visuomenininkė, kultūrininkė. Kūrybos tematika įvairi: pe-
dagoginė 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 švieti-
mo 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 Prakalbin-
tas 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 žur-
naluose „Pedagogika“, „Ateitis“, istorijos paveldo metraštyje „Terra Jatweze-
norum“, 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.

Elvyra biliūtė-
Aleknavičienė
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GINTARAS LUČINSKAS

KAPČIAMIESČIO „LENKų“ SUKILIMAS 
1919 M. RUGPJŪČIO 22–23 D.

1918 m. vasario 16 d. Lietuva, pasiskelbusi nepriklausoma vals-
tybe, susidūrė su grobikiškomis kaimyninėmis šalimis – Sovietų Rusi-
ja, Vokietija ir Lenkija. Ypač pavojinga buvo pastaroji, siekusi atkurti 
savo valstybę pagal 1772 m. sienas.

Lenkija, siekdama prisijungti lietuvių, gudų, ukrainiečių žemes, 
priklausiusias Abiejų Tautų Respublikai, dar iki Lietuvos nepriklau-
somos valstybės paskelbimo sudarė šių tikslų įgyvendinimo planus. 
Juose numatė įvairių būdų ir priemonių Lietuvai prisijungti: vieni len-
kai siūlė karine jėga prijungti Lietuvą kaip sudedamąją Lenkijos teri-
torijos dalį, kiti – sudaryti su Lietuva federacinę valstybę savanoriško 
Lietuvos gyventojų apsisprendimo būdu.  

Lietuvos lenkai turėjo tvirtas pozicijas žemės ūkyje. Lenkijos is-
toriko Piotro Losovskio (Piotr Łossowski) duomenimis, 1918 m. dau-
giau kaip 80 proc. dvarų, o Lietuvos statistikos duomenimis – 53 proc. 
dvarų, priklausė lenkams. Nemažai lenkų dvarininkų buvo aktyvūs 
lenkiškumo puoselėtojai, nenorėję suprasti lietuvių tautinio atgimimo, 
jaunos valstybės kūrimosi interesų. Jiems atrodė, kad Lietuva yra ne-
atskiriama Lenkijos dalis, nepripažino lietuvių kaip tautos, su panieka 
žiūrėjo į lietuvių kalbą.

1918 m. rugsėjo 22 d. Varšuvoje įvyko Lietuvos, baltarusijos ir 
Ukrainos dvarininkų atstovų susirinkimas, kuriame J. Senkovskis  
(J. Sienkowski) pareiškė: „Esu lenkas iš Lietuvos. Ir tų žemių, tos mano 
artimiausios tėvynės vardu pareiškiu: turime prisijungti prie Lenkijos 
valstybės, turime sudaryti vieną vienetą su Lenkija.“

Lenkija, Lietuvos lenkų bei kitų jai priklausančių asmenų padeda-
ma, siekė Lietuvoje įvykdyti valstybės perversmą. 1918 m. pabaigoje 
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tam tikslui Kaune buvo įkurta slapta lenkų karinė organizacija POW 
(Polska Organizacja Wojskowa – slapta lenkų karinė organizacija, dar 
vadinti „peoviakais“). Rytų Lietuvoje POW veikė nuo 1915 m. Peo-
viakų buvo Trakų apskrityje, Vilniuje ir kitose lietuvių etninių žemių 
vietovėse. 1918 m. pabaigoje Rytų Lietuvos peoviakai buvo įjungti  
į vadinamąją Lietuvos ir baltarusijos savigyną. 

Kadangi lenkai pradėjo organizuotis anksčiau nei lietuviai, spėjo 
sutvirtėti, tai ir jų agitatoriai, dvarininkų kviečiami, Seinų krašte atsi-
rado gana anksti. Dauguma gyventojų, lenkų agentų įkalbinėjamų ir 
bauginamų, svarstė: „po kieno valdžia bus geriau“. Jau 1918 m. spalio 
mėn., lietuviams dar prieš pradedant organizuoti parapijų komitetus, 
Kapčiamiestyje, Aleksandro Mockevičiaus name, lenkai įsteigė savo 
pašto įstaigą, kurios vedėju paskyrė Aleksandrą Kiaulevičių (gyv. Vei-
siejų vlsč., Rūdos k.). Jis vietos gyventojus įkalbinėjo sakydamas, kad 
„čia jau amžinai liksianti Lenkija“. A. Kiaulevičius organizavo Gardi-
ne pašto ženklų „40 groszy“ spausdinimą. Ta pašto įstaiga gyvavo, kol 
lietuviai suorganizavo savąjį parapijos komitetą. 1918 m. Kapčiamies-
tyje, greta lietuvių komiteto, įsteigtas ir lenkų komitetas, kurio lietu-
viai nepripažino. Išvijus iš Kapčiamiesčio lenkų komitetą, jo veikėjai 
persikėlė į valsčiaus pietinį pakraštį – Varviškės k., kuriame vėliau 
suorganizavo savo ginkluotą jėgą – partizanus.

1918 m. lapkričio 17 d. Kapčiamiesčio parapijos klebonas kun. 
Pranas Urbanavičius sušaukė pirmąjį parapijos susirinkimą. Skaitant 
Lietuvos Valstybės Tarybos atsišaukimą į tautą, atjojo vokiečių raite-
lių būrys, kurio kariai puolė mušti ir vaikyti susirinkusius lietuvius. 
Kai kurie gyventojai ėmė skirstytis. Tačiau Valentų k. ūkininkas Li-
sauskas, nors ir neturėdamas ginklo, drąsiai stojo prieš ginkluotus 
vokiečius, kviesdamas ir kitus nepasiduoti, o mušamas ėmė gintis. 
Vokiečiai Lisauską nušovė. Nors vėliau Seinų kraštas atgimstančiai 
Lietuvai paaukojo tikrai nemažai aukų, tai nužudytas Lisauskas savo 
krauju pašventino pirmuosius žingsnius ir suteikė įkvėpimo tolimes-
nėms išsilaisvinimo kovoms. 

J. Rainys (Juozas Papečkys), buvęs Valstybės gynėjas, peoviakų 
teismo metu 1919 m. gruodžio 21 d. nurodė: „Per savo agentus varė 
didžiausią destrukcijos darbą mūsų kovos frontų užpakalyje, kurs-
tydama Lietuvos piliečius prieš jų valdžią, agituodama juos dėtis su 
lenkais, skiepydama jiems unijos ir „Litwy historicznej“ idėjas ir visą 
Lietuvos gyvenimą nušviesdama tendencinga šviesa, kurią paremia 
falsifikuotomis ir netikromis žiniomis bei daviniais.“ be to, peoviakai 
rašė įvairius skundus Antantės šalims, Tautų Sąjungos Tarybai, popie-
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žiaus nuncijui Lenkijoje arkivyskupui A. Ratti ir kitiems, stengdamiesi 
įrodyti, jog lietuvių žemės turi būti prijungtos prie Lenkijos.

Kauno POW ypač stengėsi plėsti savo tinklą, stiprinti karinį pa-
rengimą. Nuo 1919 m. pradžios vykusį vyrų verbavimą į Lenkijos ka-
riuomenę pakeitė kenkėjiškas darbas Lietuvos viduje, o siekiama buvo 
vis to paties tikslo – Lietuvą prijungti prie Lenkijos.

POW Kaune ir kitose vietose rengė ginkluotą sukilimą. Tačiau 
1919 m. rugpjūčio iš 27 d. į 28 d. naktį sukilimas Kaune nepavyko, 
nes Lietuvos saugumo tarnyba (karinė žvalgyba) suspėjo kai kuriuos 
sukilimo organizatorius suimti. Ši nesėkmė peoviakų nesulaikė nuo 
tolesnio sukilimo organizavimo. Naują sukilimą jie mėgino suorgani-
zuoti 1919 m. rugsėjį. Lietuvos saugumo tarnybai papildomai gavus 
slaptos medžiagos iš Vilniaus apie POW ir rugsėjo 23 d. suėmus su-
kilimo organizatorius bei kitus peoviakus, Lenkijos planas pasitelkus 
POW prijungti Lietuvą žlugo. Tačiau kenkėjiška veikla nesiliovė.

Lenkija naudojo vietinius lenkus bei sulenkėjusius lietuvius ir 
tarp jų rado nemažai aktyvių pagalbininkų. Norėdami prisivilioti ne-
apsisprendusiuosius, iš Suvalkų į Seinus ir į Simną atvežė cukraus ir 
slaptai pardavinėjo tik tiems, kas save laikė lenkais. buvo platinami 
atsišaukimai, raginantys lietuvius prisidėti prie lenkų, nes iš jaunos 
Lietuvos nieko nebūsią, ji neturinti ateities, per maža lietuvių kariuo-
menė.

Lenkų ir lietuvių santykiai Seinų krašte įgijo politinį atspalvį ir vis 
labiau ėmė ryškėti lenkiškumo ir lietuvybės nesuderinamumas. Trau-
kiantis okupantams vokiečiams, Seinų miesto ir apskrities administra-
ciją perėmė lietuviai. Seinų apskrities organizacinė veikla prasidėjo 
1918 m. lapkričio pabaigoje.

1918 m. gruodžio 10 d. Seinuose susirinko apskrities parapijų 
komitetų įgaliotiniai. Susirinkimą pradėjo Vidaus reikalų ministeri-
jos atstovas inž. Stasys Čiurlionis. Jis paaiškino suvažiavimo tikslą ir 
pasiūlė iš suvažiavusių atstovų išrinkti apskrities komitetą. Išrinktas 
7 asmenų komitetas: pirmininkas dr. Kazys Narkevičius, sekretorius 
Stasys Tijūnaitis, iždininkas Juozas Vaičaitis, nariai: kan. kun. Juozas 
Laukaitis, Antanas Pečiulis, Liudas Čepulis ir Pranas Leončikas. Išrin-
kus komitetą, nutarta Seinų mieste organizuoti milicininkų savanorių 
būrį. Tačiau didesniam apsaugos būriui išlaikyti trūko lėšų ir ginklų. 
Gruodžio 13 d. komitetas nutarė apmokestinti visų gyventojų turtą: 
ūkininkai po 20 kapeikų nuo margo (1 margas – 0,71 ha) žemės, namų 
savininkai po 3 proc. metinio uždarbio, o pirkliai – 2 proc. Dėl mo-
kesčių mokėjimo nutarė išleisti aplinkraštį ir pasiųsti parapijų komi-
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tetams. Tame pačiame posėdyje nutarta Seinuose organizuoti miliciją 
ir jai vadovauti pakviesti buvusius Rusijos kariuomenės karininkus 
Stasį Asevičių, Juozą Giedraitį, Petrą Kalikauską bei prašyti Kučiūnų 
parapijos kleboną kun. Juozą Galecką atsiųsti į Seinus 10–15 jaunų 
vyrų. Gruodžio 15 d. atvyko kviestieji karininkai, kuriems pavesta or-
ganizuoti miliciją. Atsišaukimus ir raginimus paskleidė per parapijų 
komitetus ir veiklesnius asmenis. Komiteto nariai pradėjo važinėti į 
miestelius ir kaimus skaityti paskaitų, rūpinosi varguomenės aprūpi-
nimu maistu, ragino steigti vietos savivaldos įstaigas, savo miliciją, 
kuri gintų kraštą nuo siautėjančių plėšikų. Jie rūpinosi organizuojamai 
milicijai surasti lėšų ginklams, maistui, drabužiams, karo amunicijai. 
Tada, suirutės metais, nieko nebuvo svarbiau už krašto apsaugą. į Sei-
nus rinkosi vyrai savanoriai. Iš jų sudaryta Seinų apskrities milicija. 

Suskato organizuotis ir vietos lenkai. Jau 1919 m. sausio pra-
džioje gauta žinia, kad lenkų peoviakai rengiasi atvykti iš Suvalkų bei 
Augustavo, nuginkluoti lietuvių miliciją ir užimti Seinus. Sausio 6 d., 
per Trijų Karalių šventę, įvyko pirmas incidentas. Lenkai, atvykę iš 
Augustavo ir Suvalkų, tarp jų ir civiliais persirengę žandarai, norėjo 
nuginkluoti lietuvių milicininkus: suplėšė patrulių raiščius ir ėmė juos 
mušti. Šis išpuolis lenkams nepavyko, nes įsikišo vokiečių kareiviai, 
grasindami pavartoti ginklus prieš lietuvius puolančius lenkus. Po šio 
įvykio lietuvių milicininkų skaičius keleriopai padidėjo, jie ginklų įsi-
gydavo iš vokiečių karių. 

Nuo 1919 m sausio 1 d. vokiečių valdžiai perdavus mokyklas 
lietuvių žinion, visoje Seinų apskrityje pradėta rūpintis tų mokyklų 
išlaikymu, imta steigti naujas. Parapijų komitetai per rinkimus tapo 
valsčių komitetais, nes tuomet formuojami valsčiai atitiko parapijų ri-
bas. Visa vietos savivalda perėjo valsčių savivaldybėms. 

Artimiausiame kariuomenės susitelkimo centre Alytuje tuo metu 
besiformuojantis Lietuvos kariuomenės 1-asis pėstininkų pulkas pa-
ramos Seinams suteikti dar negalėjo, nes jam pačiam grėsė Raudono-
sios armijos invazija, todėl sumanyta karo komendantūrą organizuoti 
Seinuose. Milicininkams leista patiems apsispręsti: pasilikti milicijoje 
ar pereiti tarnauti į komendantūrą. Sąlygos buvo tokios: eilinis mi-
licininkas per mėnesį gaus 300 markių (išlaikymo negaus), o karei-
vis savanoris gaus 100 markių ir visą išlaikymą, be to, nepasiturinčio 
kareivio šeimai, kurią jis išlaiko, papildomai bus skiriama 50 markių. 
Kareivių alga buvo perpus mažesnė, bet pridėjus išlaikymą (maistą ir 
drabužius), didelio skirtumo nebuvo. Tačiau kareiviai ir milicininkai 
atliko skirtingas pareigas: kareiviai, esant reikalui, privalo kovoti su 
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išoriniu priešu, o milicininkai – rūpintis vidaus tvarka, taigi jų darbas 
ne toks pavojingas. Tarp milicininkų prasidėjo pasitarimai. Dauguma 
jų perėjo į komendantūrą, milicijoje liko 65 vyrai. Minėti karininkai 
taip pat perėjo į komendantūrą, milicijos vadu paskirtas buvęs Rusijos 
kariuomenės štabskapitonas Juozas Liaukevičius. 

Kadangi Seinuose nebuvo kareivinių, komendantūra įsikūrė bu-
vusiose „Šaltinio“ redakcijos ir spaustuvės patalpose, Vengrų gatvėje. 
1919 m. sausio 9 d. krn. S. Asevičius paskirtas Seinų miesto ir aps-
krities komendantu. Tą pačią dieną krn. P. Kalikauskas tapo kuriamos 
kuopos, kurioje tarnavo 126 kareiviai, vadu. Kuopos vado pavaduoto-
ju paskirtas krn. J. Giedraitis, laikinai ėjęs ir komendantūros iždinin-
ko pareigas. Kuopai formuoti Krašto apsaugos ministerijos Tiekimų 
skyrius skyrė 10 000 markių. Sausio antroje pusėje komendantūroje 
jau veikė dvi kuopos (2-osios kuopos vadas krn. J. Giedraitis), kurias 
sudarė kareiviai savanoriai. Milicininkai uniformų dar neturėjo, tik 
ant rankovių nešiojo geltoną juostelę, vėliau pakeista žalia. Savano-
riais dažniausiai tapdavo šio krašto valstiečiai, apsirengę vokiškomis 
milinėmis (šineliais) bei užsidėję vietinės gamybos kepures. Pėstinin-
kai dėvėjo kepures su geltona juostele, o raiteliai – su balta. Vėliau 
Lietuvos valdžia nupirko daug amerikietiškų karo drabužių, laikomų 
sandėliuose Prancūzijoje. Tai buvo žalsvos spalvos milinės iki kelių 
(trumpos), tos pačios spalvos uniforminiai švarkai (frenčiai) ir kelnės, 
be to, suvarstomi batai (kamašai). Vietoje aulų naudojo pavijas (bin-
tus), tos pačios kelnių spalvos.

be milicijos ir savanorių kareivių, Seinų krašte ėmė rastis ir par-
tizanų. Pirmąjį partizanų būrį (apie 60 vyrų) dar 1918 m. pabaigoje 
suorganizavo Kučiūnų parapijos klebonas kun. J. Galeckas, o kitą būrį 
– Rudaminos parapijos vikaras kun. J. Juozaitis. Šie kunigai – labiau-
siai kovose su lenkais pasižymėję lietuvių partizanų vadai. Sumanūs 
Seinų krašto lietuvių partizanų būrių organizatoriai ir vadai buvo 
Seinų apskrities pradinių mokyklų inspektorius Jonas Dereškevičius, 
Leipalingio parapijos klebonas kun. Jonas Juodviršis, mokytojas An-
tanas Kubilius, Leipalingio vaistininkas Antanas Laukaitis, mokytojas 
Petras Mockevičius, mokytojas Antanas Pečiulis, Šadžiūnų pradinės 
mokyklos mokytojas Jurgis Ramanauskas, Leipalingio pradinės mo-
kyklos mokytojas Juozas Sabaliauskas, Kapčiamiesčio parapijos kle-
bonas kun. Pranas Urbanavičius, buhalteris Juozas Vaišnoras ir kt. 

Suintensyvėjus lenkų partizanų puolimams bei plėšikavimams, 
1919 m. sausio 9 d. Seinų apskrities komendantas krn. S. Asevičius vi-
soje apskrityje ir Seinų mieste paskelbė karo padėtį. Tokiomis sąlygo-
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mis komendantūrai papildomai skirta: 2 kulkosvaidžiai, 100 šautuvų,  
5 revolveriai, 5 000 šovinių, 60 000 markių, be to, avalynės, mundi-
ruotės ir kt. 

1919 m. Seinų krašte kareiviai, milicininkai ir partizanai veikė 
kartu ir prieš išorinius, ir prieš vidaus priešus. Kučiūnų parapijos kle-
bonas kun. J. Galeckas ragino jaunus parapijiečius stoti į kariuomenę, 
vyresnius – duoti jiems maisto, drabužių, ginklų. Pats pirmas 1919 m. 
kovą savanoriams padovanojo du arklius, vežimą, nupirko specialų 
katilą maistui gaminti, įtaisė virtuvę, atveždavo iškeptą duoną. Kaimų 
žmonės nuoširdžiai, niekieno neverčiami, prisidėjo, kas kuo pajėgė.

Seinų apskrities komendantūrą papildė nauji kareiviai bei kari-
ninkai: 1919 m. balandžio 17 d. – krn. Juozas Ragažinskas, balandžio 
29 d. krn. Juozas Galvydis. Gegužės pradžioje Seinuose jau gyvavo 
dvi lietuvių komendantūros kuopos, kulkosvaidžių ir raitelių koman-
dos. Jose tarnavo 6 karininkai, 2 karo valdininkai, 130 apmokytų ir 
166 neapmokyti kareiviai, 2 samdomi tarnautojai. Komendantūra 
turėjo 2 kulkosvaidžius, 297 šautuvus, 211 granatų, 10 revolverių,  
15 670 šovinių ir kt. Rugpjūčio 28 d. iš Marijampolės atvyko krn. Jono 
Mučo vadovaujama 97 kareivių kuopa. Ji tapo Seinų apskrities ko-
mendantūros 3-iąja kuopa.

Pas Seinų apskrities organizacinio komiteto narį Antaną Pečiu-
lį rinkdavosi lietuviai inteligentai ir aptarinėjo susidariusią padėtį, 
pasidalindavo informacija apie pastebėtus lenkų įtartinus veiksmus. 
Remdamiesi lenkų pavyzdžiu, ėmėsi apmokyti kaimų gyventojus, kad, 
reikalui esant, jie galėtų ginti savo sodybas.

Politinę lietuvių padėtį Pietų Suvalkijoje pagerino tai, jog pagal 
1919 m. birželio 18 d. nustatytą demarkacijos liniją Lietuvai palikta 
beveik visa Suvalkija, išskyrus pietinę Augustavo apskrities dalį su 
pačiu Augustavu. Pasinaudojusi palankiomis aplinkybėmis, Lietuvos 
karinė vadovybė 1919 m. birželio 1 d. įsteigė Suvalkų miesto ir aps-
krities komendantūrą, jos vadu paskyrė krn. Juozą Perekšlį. Komen-
dantūros formavimui gauta 51 185 auksinai. Pradėti telkti kareiviai. 
birželio 15 d. iš Seinų į Suvalkų apskrities komendantūrą perkelti krn. 
Viktoro Giedrio vadovaujami 73 kareiviai. birželio 21 d. iš Marijam-
polės atvyko krn. Aleksandras Mikelėnas su 1-ojo pėstininkų pulko 
3-iojo bataliono 80 kareivių. Krn. V. Giedrys paskirtas komendanto 
padėjėju. Suvalkų apskrities komendantūros 1-oji kuopa (apie 80 pės-
tininkų ir 15 raitelių) apsigyveno „Augustavo kareivinėse“ Augustavo 
gatvėje, o 2-oji kuopa, vadovaujama krn. Edmundo bardausko (Kau-
no apskr. dvarininko, lenkų kilmės), įsikūrė Tartoko k., prie Vygrių 
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ežero. Liepos 8 d. iš Marijampolės 1-ojo atsargos bataliono atsiųsti 58 
kareiviai, o kitą dieną iš Kauno 2-ojo atsargos bataliono – 2 karininkai 
ir 109 kareiviai. Liepos 11 d. iš Krašto apsaugos ministerijos Tiekimų 
skyriaus gauta 59 500 auksinų. Komendantūra gerokai sustiprėjo. Joje 
buvo 5 karininkai, 2 karo valdininkai, 1 felčeris, 338 kareiviai. Ji turėjo 
8 arklius, 290 šautuvų, 18 501 šovinį, 15 granatų ir kt.

Suvalkų mieste klostėsi sudėtinga padėtis. Daug sulenkėjusių vie-
tinių gyventojų buvo priešiškai nusiteikusių prieš formuojamą lietuvių 
komendantūrą. Jiems priklausė oficialios civilinės įstaigos. Okupacinė 
vokiečių valdžia Suvalkuose jautėsi tvirtai, bet konfliktuoti su lenkais 
nenorėjo. Komendanto krn. J. Perekšlio teigimu, norint Suvalkų mies-
te bei apskrityje įvesti savąją tvarką, reikėjo turėti bent 10 karininkų 
ir 500 kareivių.

1919 m. birželio pabaigoje vokiečiai ėmė trauktis iš pietinės Lie-
tuvos teritorijos, bet tvarkai palaikyti keliolika jų žandarų dar liko Vei-
siejuose, Kapčiamiestyje, berznyke, Gibuose, Krasnapolyje ir Seinuo-
se. Vokiečiams traukiantis iš Gardino, Seinų apskrities komendantūros 
kareiviams teko užimti liniją: Druskininkai–Nemunas–Augustavo ka-
nalas–Miklašuvka. Tuo metu komendantūroje buvo viena pėstininkų 
kuopa ir pusė kavalerijos eskadrono.

1919 m. liepos 2 d., per Aplankymo atlaidus, Seinuose vyko di-
delė patriotinė demonstracija, kurioje dalyvavo keli tūkstančiai mies-
to ir apylinkių lietuvių. Jie reiškė protestus prieš Lenkijos pretenzijas  
į Seinų kraštą, nes Lenkija, 1916 m. atgavusi nepriklausomybę ir jau 
anksčiau spėjusi suorganizuoti savo kariuomenę, siekė įgyvendinti 
politinius tikslus – atkurti iki 1772 m. padalinimo buvusią senąją uni-
jinę Lietuvos–Lenkijos valstybę arba bent prisijungti Vilnių ir Pietry-
čių Lietuvos bei dalies Gudijos ir Ukrainos žemes. Demonstracijoje 
neštos vėliavos ir plakatai su užrašais: „Lai gyvuoja Seinai, Lietuvos 
miestas“, „Lai gyvuoja nepriklausomos Lietuvos valstybė“. Prakal-
bas sakė: A. Kubilius, K. Kaupas, kun. J. Laukaitis, kun. J. Juozaitis,  
L. Čepulis, kun. M. Ražaitis, J. Dereškevičius.

1919 m. pradžioje Pietų Suvalkijoje lenkai pradėjo aktyvinti savo 
veiklą. Remiami turtingų vietinių dvarininkų bei Varšuvos valdžios, 
jie įsigijo ginklų ir kitos karinės amunicijos. 1919 m. sausio pirmo-
joje pusėje vyriausiasis Lenkijos POW komendantas A. Kocas POW 
Suvalkų ir Kauno apygardų vadovu paskyrė karininką A. Rudnickį. 
A. Kocas aprūpino A. Rudnickį lėšomis, instrukcijomis, slaptais lei-
diniais, instruktoriais. Padirbėjęs pusantro mėnesio, A. Rudnickis gy-
rėsi Suvalkų apygardoje suorganizavęs daugiau nei 1 200 partizanų.  
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A. Rudnickis lenkiškomis skelbė ne tik Lazdijų, Kalvarijos ar Seirijų, 
bet ir Simno apylinkes. 

1919 m. gegužės–birželio mėnesiais lietuvių–lenkų santykiai tapo 
labai įtempti, nes artėjant vokiečių išsikraustymo iš Suvalkijos termi-
nui, turėjo būti sprendžiamas klausimas, kam atiteks šis kraštas – lie-
tuviams ar lenkams. 

Lenkams pavykus paveikti Prancūzijos maršalą F. Fošą, 1919 m. 
liepos 26 d. buvo nustatyta nauja, Lenkijai palanki demarkacijos linija. 
Ji Sūduvą padalijo tarp Lietuvos ir Lenkijos. Pastarajai atiteko daug 
vietovių, kuriose gyveno lietuviai, tarp jų ir lietuvybės centras – Sei-
nai ir Punskas bei jų apylinkės. Nuo to laiko Lenkijai priskirtam Seinų 
kraštui prigijo „Suvalkų trikampio“ pavadinimas. Lenkai ir tuo nesi-
tenkino. Jiems rūpėjo okupuoti visą Lietuvą ar bent atplėšti kuo dau-
giau žemių už maršalo F. Fošo nustatytos demarkacijos linijos. 1919 m. 
rugpjūčio 12 d. Suvalkų mieste suorganizuotas Suvalkijos lenkų suva-
žiavimas, kuriame dalyvavo dvarininkai ne tik iš Pietų Suvalkijos, bet 
ir iš Kalvarijos, Vilkaviškio bei Marijampolės apskričių. Suvažiavimo 
rezoliucijoje buvo pareikšta, kad nauja maršalo F. Fošo demarkacijos 
linija netenkina lenkų interesų, kad lietuvių valdžios priespauda gali 
sukelti lenkų gyventojų sukilimą, o „lenkų kariuomenei užėmus Lie-
tuvą, galima bus išspręsti painią lenkų–lietuvių problemą“.

1919 m. rugpjūčio 10 d. vokiečiai pasitraukė iš Seinų, o rugpjūčio 
22 d. paliko ir Suvalkus. Rugpjūčio 13 d. Suvalkų apskrities komen-
dantūros 2-osios kuopos 101 kareivis buvo perduotas Seinų apskrities 
komendantūrai. Rugpjūčio 18 d. į Seinus papildomai nusiųsti 105 ka-
reiviai. Karininkai V. Giedrys ir A. Mikelėnas su 185 kareiviais išsiųsti 
į Marijampolę. Rugpjūčio 16 d. Suvalkuose apskrities komendantūrai 
buvo paskelbtas paskutinis įsakymas Nr. 58, ir komendantūra persikė-
lė į Marijampolę. 1919 m. spalio 1 d. Suvalkų apskrities komendantūra 
galutinai likviduota.

Šio krašto žmonės sužinoję, kad Santarvės valstybės tarp Lietu-
vos ir Lenkijos nustatė naują demarkacijos liniją ir Lenkijai atidavė vos 
ne visą Seinų apskritį, labai sujudo, ryžosi visomis jėgomis gintis nuo 
priešų. Rugpjūčio 20 d. į Seinus atvyko Lietuvos Vyriausybės Minis-
tras Pirmininkas Mykolas Sleževičius. Seinams tai buvo didelė šventė. 
Ministras Pirmininkas pasakė ilgą, turiningą bei karštą patriotinę kal-
bą ir ragino „visus ginti savo sodybas iki paskutiniųjų, kas kuo gali: 
stoti su kirviais, šakėmis ir dalgiais, ir niekam neužleisti nė vienos 
pėdos tėvų amžiais apgyventos žemės“. Mieste susirinkusi tūkstan-
tinė minia, išklausiusi M. Sleževičiaus kalbą, skandavo, kad „nepasi-
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duosianti lenkams, neleisianti pavergti gimtojo krašto, nors reikėtų 
nustoti viso turto ar atiduoti gyvybę, pasižadėjo visi kaip vienas sto-
ti į kovą, o nesėkmės atveju – sudeginti savo namus, kad neatitektų 
priešui“. Šis patriotinis sustiprinimas atliktas pačiu laiku, nes po kelių 
dienų prasidėjo lenkų puolimas.

1919 m. rugpjūčio pradžioje Suvalkų miesto sode vyko politi-
nis mitingas, kurio metu paskelbta, jog Lenkijos valstybės vadovas 
Juzefas Pilsudskis Lietuvą prijungia prie Lenkijos, buvo raginta or-
ganizuoti sukilėlius ir ruošti perversmus. Panašus posėdis rugpjūčio  
12 d. įvyko Šumavos kaime (4–5 km į pietvakarius nuo Seinų). Čia 
buvo nutarta organizuoti perversmą Seinuose, Lazdijuose, Kapčia-
miestyje, Veisiejuose ir Simne. Lenkų karines formuotes organizavo 
buvęs Rusijos armijos karininkas, lenku tapęs Dapkiškių dvaro savi-
ninkas Sadauskas. į Metelių dvarą slapta atvyko Lenkijos kariuome-
nės karininkai su perversmo instrukcijomis. Jų tikslas buvo nuversti 
teisėtą Lazdijų bei Simno valsčių lietuvišką valdžią ir prisijungti prie 
Lenkijos valstybės. Pasimnio dvaro savininkas Krippendorfas Lenki-
jos legionieriams paaukojo 10 000 rublių. Jeigu Simne organizuotas 
lenkų perversmas būtų pavykęs, komendantu buvo numatytas Jurgis 
Vaičiulionis, o viršaičiu – Adomas Juknelevičius. Lazdijų miesto ko-
mendantu buvo numatytas simniškis Konstantinas Paulauskas. 

POW Suvalkų apygardos vadovybė, vykdydama 1919 m. rugpjū-
čio 12 d. Suvalkijos dvarininkų suvažiavimo deklaraciją, nutarė naktį 
iš rugpjūčio 22 d. į 23 d. sukilti prieš lietuvius, išstumti juos už demar-
kacijos linijos, o po to užimti sritį iki pat Simno miestelio Alytaus aps-
krityje. Sukilėliams ginklų ir amunicijos turėjo parūpinti reguliarioji 
Lenkijos kariuomenė. Pirmąją naktį buvo numatyta užimti Seirijus, 
Lazdijus, Didžiulius, ežerų liniją tarp Gibų ir želvos, Kapčiamiestį, Ša-
džiūnus, o rugpjūčio 24 d. rytą – Seinus ir Krasnapolį. Sukilėlių parti-
zanų būrius sudarė sulenkėję, tautiškai nesusipratę, lenkų sukurstyti 
dvarų darbininkai ir smulkūs ūkininkai, negalėję pragyventi iš savo 
žemės ir dirbę dvaruose. Tikri lenkai buvo tik dvarininkai ir dalis ku-
nigų. Sukilėliams vadovavo reguliariosios Lenkijos kariuomenės ka-
rininkai. Visi lenkų kareiviai buvo perrengti civiliniais drabužiais, tik 
ant kepurių prisisegę erelį.

1919 m. rugpjūčio 22 d., prieš auštant, didelis lenkų partizanų 
būrys užpuolė lietuvių karių sargybas Tartoke, Rusų budoje, Stu-
džiūnuose, Pronckuose, kurioms vadovavo krn. E. bardauskas. Jis tuo 
metu buvo prie užtvaros Tartoko kaime, kur buvo ir lenkų partizanų 
organizacijos štabas.
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1919 m. rugpjūčio 22 d., apie 20 val., lenkų partizanai (apie 270 
vyrų, ginkluotų 2 kulkosvaidžiais), susitelkę Šumavos kaime, puolė 
Seinus, bet miesto įgula (25 pėstininkai, 6 raiteliai ir 17 milicininkų, 
ginkluotų vienu lengvuoju kulkosvaidžiu), vadovaujama komendanto 
krn. S. Asevičiaus, puolimą atrėmė. buvo išsiųsti žvalgai Šumavos ir 
Lopuchavos kaimų link. Komendantas krn. S. Asevičius, pasitikėda-
mas savo jėgomis, neskubėjo imtis veiksmingesnių gynimosi priemo-
nių ir iš Lietuvos karinės vadovybės net nepareikalavo paramos.

Atsipeikėję po pirmo nesėkmingo puolimo, tariamieji lenkų parti-
zanai, gavę iš Lenkijos kariuomenės paramą (apie 800 vyrų, ginkluotų 
2 kulkosvaidžiais), rugpjūčio 23 d., 3 val. ryto, antrą kartą puolė Sei-
nus. Atkaklus mūšis tęsėsi apie 6 valandas. Seinų gynėjai lietuviai, 
matydami, kad miestas supamas iš pietų ir šiaurės, tvarkingai pasi-
traukė Lazdijų link. Šiame mūšyje lenkai patyrė daug nuostolių, o lie-
tuvių pusėje sužeisti 4 vyrai.

Sėkmingas POW dalinių puolimas vyko dėl Seinų apskrities ko-
mendantūros kuopos vado krn. E. bardausko išdavystės. Jis lenkų 
partizanams perduodavo visas žinias apie Lietuvos karių dislokaciją 
ir todėl lenkai galėjo pasirinkti tinkamiausią puolimo momentą. be to, 
jie tikėjosi gausią ginklų iš nuginkluotos krn. E. bardausko kuopos. 
Krn. E. bardausko kuopos kareiviai nujautė lenkų partizanų ketini-
mus ir ragindavo savo vadą, kad imtųsi kokių nors veiksmų, tačiau jis 
juos nuramindavo ir liepdavo vykdyti savo pareigas. Prasidėjus priešo 
puolimui, krn. E. bardauskas pats nuginklavo prie savęs buvusią dalį 
kuopos karių, o kitą dalį, kuri stovėjo Pronckuose, paliepė nuginkluoti 
kuopos viršilai. Apie 18 kareivių, drąsesnių savanorių, nepasidavė ir 
ilgokai kovėsi su lenkais. Po mūšio lietuvių kariai ir milicininkai buvo 
priversti atsitraukti. Užėmę Seinus, lenkai pradėjo vykdyti nespėjusių 
pasitraukti Seinų apskrities komiteto narių, vietos inteligentų ir net 
gimnazijos moksleivių suėmimus ir kalinimus. Kai kuriuos lietuvius, 
įtariamus esant partizanais, ruošėsi sušaudyti. buvęs kuopos vadas 
krn. E. bardauskas, pasidavęs lenkams, apsirengė jų uniforma ir vėliau 
tarnavo Lenkijos kariuomenėje.

Seinų apskrities komendantūros kariams traukiantis iš Seinų, apie 
7 val. ryto, maždaug 9 km iki Lazdijų, Seinų apskrities komendantūros 
žvalgybos skyriaus viršininkas Petras Šacikauskas su kareivių pagal-
ba sulaikė ginkluotą lenkų partizaną Povilą Grubavičių, kuris skubėjo į 
Seinus pranešti, kad Lazdijai taip pat lenkų užimti. Kitu keliu jojusiam 
lenkų partizanui Juozui Albavičiui pavyko tą informaciją perduoti. Iš 
gyventojų sužinota, kad Lazdijai rugpjūčio 22 d., apie 23 val., sukilu-
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sių peoviakų buvo užimti, lietuvių milicija nuginkluota (4 milicinin-
kai), o svarbesni valdininkai bei visuomenės veikėjai areštuoti. Podpo-
ručnikas (jaunesnysis leitenantas) Jurgis Vaičiulionis Lazdijuose buvo 
surinkęs per 50 ginkluotų peoviakų būrį (Lazdijų, Simno ir Seirijų 
lenkomanai), kuris atvykstančių lietuvių dalinį pasitiko ugnimi. Čia 
susirėmimas įvyko rugpjūčio 23 d., apie 12 val. Krn. S. Asevičiaus 
vadovaujami kariai puolė Lazdijų „sukilėlius“ ir, remiami lietuvių par-
tizanų, po 2 val. susišaudymo juos išsklaidė ir iš Lazdijų išvijo. 2 peo-
viakai žuvo (amžininkų atsiminimuose minimi Kazys Valentukonis, 
Jono sūnus, ir Augustas Albavičius, Jono sūnus), keli buvo sužeisti.

POW Kapčiamiesčio valsčiaus komendantas ir keliolika vietinių 
peoviakų trumpam užėmė Kapčiamiestį ir saugojo teritoriją iš pietry-
čių pusės nuo lietuvių puolimo. Ten buvę 3 lietuvių milicininkai atsi-
šaudydami pasitraukė ir išsinešė telefono aparatus. Peoviakai bandė 
užimti Veisiejus ir Seirijus. Keliolika POW Simno valsčiaus kuopos 
narių taip pat dalyvavo „sukilime“ Lazdijuose (1920 m. rugsėjo 17 d. 
Kariuomenės teisme POW Simno kuopos 6 „kovotojai“ buvo nuteisti 
kalėti, o dar 8 buvo paskelbta paieška, jie slapstėsi nuo tardymo ir 
teismo).

Rugpjūčio 24 d. Seinų apskrities komendantūros žinion iš Ma-
rijampolės į Lazdijus atsiųsta 1-ojo atsargos bataliono 1-oji kuopa  
(2 karininkai ir 120 kareivių), o iš Alytaus apskrities komendantūros 
– 30 kareivių, vadovaujamų karininko. Komendantui krn. S. Asevičiui 
įsakyta užimti Seinus.

Rugpjūčio 25 d., 7 val. ryto, krn. S. Asevičiaus vadovaujama 150 
kareivių kuopa staigiai ir lenkams netikėtai iš šiaurės vakarų pusės 
puolė ir užėmė Seinus. Iš kalėjimo išlaisvinti 127 belaisviai: kareiviai 
ir milicininkai bei keliolika lietuvių visuomenės veikėjų. žuvo 1 lie-
tuvių milicininkas, 8 kareiviai buvo sužeisti. Mieste rasti nukauti 3 
Lenkijos kariuomenės karininkai, tarp jų ir Seinų POW komendantas 
podporučnikas Vaclavas Zavadzkis, 18 kareivių ir 27 partizanai, 21 
sužeistas (Lenkijos šaltiniai nurodo 16 žuvusių ir 30 sužeistų). Kuni-
gas dr. Mykolas Ražaitis atsiminimuose „Seinų įvykiai nuo 1918 m. 
pabaigos iki 1919 m. pabaigos“ (mašinraštis, be datos) rašė: „Žuvo 
apie 40 Suvalkų miesto gimnazistų, kokia 80 buvo sužeistų. Buvo nu-
šautas vaistininkas Domoslawskis ir broliai Mieszczinskiai.“

Krn. S. Asevičius, įėjęs į komendantūros patalpas, išgirdo skam-
bantį telefoną. Atsiliepęs ir supratęs, jog kalba pats Suvalkų įgulos 
viršininkas, prisistatė esąs Seinų lenkų komendantas. Paklaustas, kas 
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naujo Seinuose, lenkiškai atsakė, jog mieste ramu ir apie lietuvius nie-
ko negirdėti. Suvalkų įgulos viršininkas pasakė, kai jei lietuviai pultų 
Seinus, jam apie tai kuo greičiausiai pranešti ir jis atsiųsiąs į pagalbą 
kariuomenę.

Lenkai, iš Seinų pasitraukę į Šumavą ir Konstantinauką, gavo 
pastiprinimą, tvarkėsi ir ruošėsi naujam puolimui. Krn. S. Asevičius 
iš žvalgybos sužinojęs, jog surinktos didelės lenkų pajėgos (apie 700 
vyrų), suprato, jog neįstengsiąs sukilėlių atremti ir skubiai organizavo 
viso Seinuose buvusio komendantūros turto bei iš lenkų paimto grobio 
(8 arkliai, 2 vežimai, 1 lauko virtuvė ir 7 telefonai) išvežimą į Lazdijus. 

1919 m. rugpjūčio 25 d., apie 13 val., gausių lenkų pajėgų nuo 
Šumavos ir Konstantinaukos kaimų pusių spaudžiami lietuvių kovo-
tojai paliko Seinus ir grįžo į Lazdijus. Lenkai savo spaudoje aprašinė-
dami šį mūšį pabrėžia, kad lietuviams padėjo vokiečiai. Iš tikrųjų tuo 
metu vokiečių šiame krašte jau nebuvo, tik kai kurie lietuviai dėvėjo 
iš vokiečių karių pirktą aprangą. Vėliau Suvalkuose išleistoje knyge-
lėje lenkai lietuvius vadino „koršūnais“ (vanagais), o savo partizanus 
„viščiukais“.

Rugpjūčio 26 d. Lazdijuose įvyko didelis mitingas prieš Lenkiją ir 
lenkams pataikavusias Santarvės valstybes. Mitinge dalyvavo apie 4 
000 žmonių iš Lazdijų, Šventežerio, Rudaminos, Kučiūnų, Seinų ir kitų 
parapijų. Priimtoje rezoliucijoje reikalauta, kad lenkai išeitų iš užimtų 
Lietuvos žemių. Po mitingo kun. J. Juozaitis suorganizavo apie 200 
partizanų, kurie pasižadėjo apsiginklavę stoti į kovą prieš lenkus. 

Rugpjūčio 27 d. iš Marijampolės atsiųsta dar viena kareivių kuopa 
ir dvi patrankos. Kun. J. Juozaičio vadovaujamiems partizanams buvo 
išduoti ginklai. Krn. S. Asevičius gavo įsakymą su Lazdijuose esančia 
įgula ir partizanais užimti Seinus. Rugpjūčio 28 d. lietuviai, atsiėmę 
Seinus, išvadavo suimtuosius, susigrąžino dalį palikto apskrities įstai-
gų turto, bet netrukus vėl turėjo palikti miestą. Kautynėse su lenkais 
ties Seinais buvo sužeisti 32 lietuvių kariai, 17 dingo be žinios, o krn. 
J. Galvydis pateko į nelaisvę. 1-ojo atsargos bataliono krn. Antanas 
Kemėžis Seinuose paėmė lenkišką vėliavą su užrašu „Dieve, gelbėk 
Lenkiją“ (lenk. boże zbaw Polskę), o krn. S. Asevičius – Londone iš-
leistą didelį sieninį žemėlapį, kuriame Lenkija pavaizduota „nuo jūros 
iki jūros“ (lenk. Polska od morza do morza), t. y. nuo baltijos iki Juo-
dosios jūros. Tame žemėlapyje Lenkija apėmė visą Lietuvos teritoriją 
ir Latviją iki Dauguvos upės (vėliau tas žemėlapis kabojo Kauno Karo 
muziejuje, ten pat buvo saugoma ir paimta vėliava). Svarbiausias tuo 
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metu karo grobis – tai lenkų operatyvinis įsakymas, iš kurio sužinota, 
kad Seinams užimti skiriamas vienas Suvalkų 41-ojo pulko batalionas 
ir partizanai, kurių lenkai priskaičiavo apie 200 žmonių. Pagal minėtą 
lenkų įsakymą, Lazdijams užimti skiriama 80 žmonių – vienas karinin-
kas ir 10 kareivių iš to paties Suvalkų pulko, kiti – partizanai iš Simno 
ir Lazdijų. Leipalingiui, Veisiejams ir Kapčiamiesčiui numatytos vieti-
nės partizanų grupės.  

Sztab dowódstwa
partyz. L. P.

Barų Viršininkui įsakymas

Seinų užėmimui štabas yra Sumove, užėmus gi Seinus, persikelia 
į juos.

Rytą 1 val. rinktinės eina užimti nurodytų joms vietų. Seinų užė-
mimas privalo būti užbaigtas, kiek tai galima, rytą 5–6 valandą.

Pastaba: veikimas turi būti įvykdytas staigiai.
Seinų užėmimui sumobilizuotos rinktinės yra sugrupuotos Su-

move ir Ožeškave 270 žmonių skaičiuje; jos privalo būti apginkluotos 
ir pasilieka:

4 būrys 85 žmonių skaičiuje apginkluotas šautuvais;
puolimo būrys 20 žmonių skaičiuje apginkluotas granatomis;
kulkosvaidžių skyrius (sekcija): 2 kulkosvaidžiai ir 8 patarnau-

tojai;
skyrius 10 žmonių skaičiuje apginkluotas trumpais ginklais.
Paskutinė 130 žmonių skaičiuje atsarga pasilieka tarp aukštu-

mos 150 ir Seinų miesto (3/4 varsto) ir apsiginkluoja pristatytais 
šautuvais; o ypatingai apsiginklavusi skyriais (sekcijomis) žygiuoja 
į Seinus.

Užėmus juos, rinktinės pasilieka vietoje, laukdamos atatinkamo 
laiko žygiavimui pirmyn į tam tikrus barus.

3 būriai ir suformiruotas lauko žandarmerijos būrys pasilieka 
vietoje, kaipo garnizonas ir atsarga.

Liuosu laiku būtinas partizanų lavinimas.
Būrys iš 20 žmonių apginkluotas šautuvais, vadovaujant .......... 

užima Krasnopolį. Vienu laiku su kitomis dalims iš Krasnopolio gar-
nizono siunčiama: 15 žmonių skaičiuje rinktinė apginkluota šautu-
vais, skyrius 10 žmonių trumpais ginklais apginkluotų ir puolimo 
rinktinė 10 žmonių skaičiuje. Tartokų užėmimui ir įgulos nuginklavi-
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mui Krasnopoly įgula nepasilieka – laukia Tartokų rinktinės ir drau-
ge su ja žygiuoja Seinų link ir (pasilieka) ir apsistoja ant Seinų plento 
prie Skustelių, kaipo vakarų pusės priedanga, kur laukia tolimesnių 
įsakymų.

Lazdijus užima 32 žmonių būrys, vadovaujant .......... ir puolimo 
skyrius 8 žmonių skaičiuje. Likusieji 15 vyrų sudaro atsargą ir sku-
biai apsiginkluoja pristatytais ginklais. 

Lazdijai pasilieka mūsų rankose ir tuojau gauna paspirties žmo-
nėmis ir ginklais.

a) Lazdijų įgula vykdo varų vadybos įsakymus, kuriai ji turi pri-
klausyti ir tame bare duoda žmonėmis paspirtį.

b) Lazdijus nuginklavus, neatidėliojant turi būti atliktas nugin-
klavimas kaimyninių priešininko punktų.

Gybai turi būti užimti 3 būriais 60 žmonių skaičiuje su 18 šautu-
vų, vadovaujant .......... ir šie būriai privalo eiti užpakalinės sargybos 
pareigas tarp ežerų prie Augustavo plento:

Seinus užėmus rinktinė tuojau gaus paspirtį ginklais;
rinktinė privalo laukti atatinkamo įsakymo barams užimti.
Kopciovą užima vietinė komanda su 20 šautuvų, vadovaujant 

..........
rinktinė visuomet privalo užlaikyti tą punktą;
bus sustiprinta žmonėmis ir ginklais;
turi laukti atatinkamo įsakymo barams užimti.
Apsistojimo vietos bus nurodytos organizacinės valdžios.

Podpisano Zubr ( – )
Szef sztabu i Por.
Za zgodność
Adjutant i ppod.

m. p.

1919 m. rugpjūtį Seinų lenkų „sukilimo“ metu buvo sužeistas  
1 Lietuvos kariuomenės karininkas, 7 kareiviai nukauti, 31 kareivis 
sužeistas, dalis dingo be žinios, o 12 kareivių pateko į nelaisvę.

Lenkijos istorikai teigia, kad Seinų miestas per tą laikotarpį iš ran-
kų į rankas ėjo 13 kartų. 1919 m. rugsėjo 6 d. Lietuvos kariuomenė 
pasitraukė iki liepos 26 d. nustatytos maršalo F. Fošo demarkacijos 
linijos, o už jos ribų likusioje Seinų apskrities dalyje pradėjo šeiminin-
kauti lenkai, naikindami bet kokius lietuviškumo židinius. Prasidėjo 
kruvinos lietuvių ir lenkų kovos, kurios tęsėsi iki 1923 m. pavasario.
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Seinuose lenkų „sukilimas“ įvyko, ir Seinų kraštas buvo prijung-
tas prie Lenkijos. Tačiau Lazdijuose ir Kapčiamiestyje lenkuojantys 
asmenys paskubėjo, jie nelaukė, kol Lenkijos kariuomenė atvyks iš 
Seinų, patys užėmė miestelius, nuginklavo vietinę miliciją, užėmė paš-
tą ir kitas įstaigas. Jie ne tik troškimais, bet ir darbais rodė, kad jų 
tėvynė – Lenkija ir, kad jie ne tik patys nori priklausyti, bet perversmo 
keliu ir Lietuvą prie Lenkijos prijungti. Tačiau Lietuvos kariuomenės 
kariai ir vietiniai partizanai greit likvidavo šį perversmą.

Lietuvos centriniame valstybės archyve, Lietuvos kariuomenės 
prokuroro (Valstybės gynėjo) ir Kariuomenės teismo bei Marijampo-
lės apygardos teismo bylų fonduose yra saugomos 5 bylos, kuriose 
yra daugiau kaip 1 500 puslapių dokumentų apie Seinų apskrities, 
Lazdijų ir Kapčiamiesčio valsčių gyventojų, kaltinamų už šnipinėji-
mą ir padėjimą Lenkijos kariuomenei bei lenkų partizanams, tyrimą, 
nuteisimą ir bausmės atlikimą bei pasislėpusių nuo tardymo paiešką.

Dėl Lazdijų ir Kapčiamiesčio „sukilėlių“ 1920–1926 m. tardymo 
kvotą atliko Krašto apsaugos ministerijos Generalinio štabo žvalgy-
bos skyriaus valdininkai bei Marijampolės apygardos teismo svar-
besnių bylų tardytojai. byloje yra įžanginio tardymo medžiaga apie 
„Kapčiamiesčio apylinkės lenkų partizanus“. 1922 m. birželį sudary-
tame sąraše įrašytos 73 pavardės asmenų, kurie kaltinami dalyvavimu 
lenkų partizanų organizacijoje Kapčiamiesčio apylinkėse. 

Pagal liudininkų parodymus, dauguma „lenkų“ parti-
zanų turėjo šautuvus, kovojo prieš Lietuvos kariuomenę 
ir partizanus; kiti buvo organizatoriai ir agitatoriai, kvietę 
jungtis prie Lenkijos. žvalgybininkams pavyko areštuoti 
11 asmenų, kiti buvo pasitraukę į Lenkiją. Iš jų keli žuvo 
kovose, o du mirė nuo ligų. 

įžanginio tardymo byloje apie „Kapčiamiesčio apy-
linkės lenkų partizanus“ yra kelios nuotraukos, apie 
kurias rašoma, kad jos paimtos 1919 m. rudenį iš lenkų 
partizanų Kapčiamiesčio apylinkėse. Ar nufotografuoti 
lietuviai, ar lenkai – dabar neįmanoma nustatyti.

Marijampolės apygardos teismo 
bylos viršelis apie Kapčiamie-
sčio „lenkų“ sukilėlius. 1922 m. 
Nuotrauka iš Lietuvos centrinio 
valstybės archyvo
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Lenkų partizanai, 1919 m. vasarą ir rudenį dalyvavę kovose su 
Lietuvos kariuomene ir lietuvių partizanais. Nuotraukos iš Lietuvos 
centrinio valstybės archyvo
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Lenkų partizanai, 1919 m. 

„Lenkų“ sukilėlių visą laiką ieškojo vietinė milicija (policija) ir 
Lietuvos kariuomenės žvalgyba.

Pavyzdžiui, iš Kapčiamiesčio gyventojo Juozo Mockevičiaus 
(gim. 1899 m.) tardymo bylos, saugomos Lietuvos centriniame vals-
tybės archyve, sužinome, kad jis areštuotas 1928 m. liepos 24 d. ir iki 
teismo buvo kalinamas Kauno sunkiųjų darbų kalėjime.

Kaltinimo aktas

1919 metų rugpjūčio mėnesį, lenkų kariuomenei ir partizanams 
užėmus Seinų miestą ir besiartinant jiems prie Kapčiamiesčio mies-
telio, Lietuvos policininkas Kapčiamiestyje Pikūnas Vincas, įsidėjęs 
į maišą, nešė paslėpti valstybinį telefono aparatą. Kada Pikūnas 
ėjo pro Kapčiamiesčio gyventojų būrelį, jų tarpe buvęs Mockevičius 
Juozas, kreipdamasis į policininką Pikūną, lenkiškai pasakė: „Neimk, 
nes tai mūsų“. Tą pačią dieną, kada policininkai Bačanskas Pranas 
ir Truska iš Kapčiamiesčio varė į Veisiejų miestelį du areštuotus, 
Mockevičius Juozas, stovėdamas gatvėj, šaukė policininkams, saky-
damas: „Kur vedate areštuotus, leiskite juos; jau čia Kapčiamiestyje 
viskas mūsų, t. y. lenkų“. 

Po to lenkų kariuomenės būrys ir partizanai, lenkų poručniko 
vedami, įsiveržė į Kapčiamiestį, kuriuos pasitiko Mockevičius Juo-
zas. Rytojaus dieną, tebesant lenkams, Mockevičius vaikštinėjo Ka-
pčiamiesčio miestely, apsiginklavęs šautuvu ir granatomis. Vėliau, 
Lietuvos kariuomenei išmušus lenkus iš Kapčiamiesčio ir Seinų, su 
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lenkais pabėgo ir Mockevičius Juozas. Prieš pat atsitraukimą len-
kų kariuomenės ir partizanų iš Kapčiamiesčio miestelio ir dar prieš 
ateisiant Lietuvos kariuomenei, Mockevičius, sutikęs atvažiavusį  
į Kapčiamiestį atostogų Lietuvos policininką Miciulevičių Kazį, len-
kiškai pasakė: „Mesk lietuviams tarnavęs, nes kai sugrįšime, tai tave 
sušaudysime“. 

Po kurio laiko, Lenkų kariuomenei ir partizanams antrą kar-
tą užėmus Seinų miestą, Kapčiamiesčio valsčiaus Mikališkių kaimo 
gyventoja, Seinų gimnazijos mokinė Radzevičiūtė Mikalina pasiliko 
gyventi Seinuose. Keliom dienom praslinkus, Radzevičiūtė, eidama  
į bažnyčią, sutiko apsiginklavusį Mockevičių Juozą, kuris ją pažino ir 
sustabdęs pareiškė, kad ją areštuosiąs ir pristatysiąs Lenkų karo ko-
mendantui Seinuose, kaip atvykusią šnipinėti lietuvių naudai. Kada 
Radzevičiūtė paaiškino Mockevičiui, kad ji mokinasi Seinų gimnazi-
joje ir gyvena pas Gobeliūtę, tada Mockevičius nuvyko į Gobeliūtės 
butą ir persitikrinęs, kad Radzevičiūtė tikrai yra mokinė, paskuti-
niąją paleido. 

1920 m. pabaigoje Mockevičius sugrįžo iš Lenkijos į savo gyve-
namąją vietą, įstojo savanoriu į Atsargos batalioną (b. l. 43, 29, 43 
ap., 28, 28 ap., 44 ap., 65 ir 39).

Apžiūrėjimu Lenkų partizanams įsakymo nuorašo ir nuorašo 
sąrašo asmenų, kurie 1919 m. rugpjūčio mėn. 22–23 dieną drauge su 
lenkų partizanais dalyvavo puolimuose Seinų, Kapčiamiesčio, Lazdi-
jų ir t. t., nustatyta: eilės Nr. 334 randasi įrašyta pavardė Mockevi-
čiaus Juozo iš Kapčiamiesčio (b. l. 96–97, 98–99, 108–109).

Tardomas kaltinamuoju Mockevičius Juozas kaltu neprisipažino 
ir paaiškino, kad 1919 metais rugpjūčio mėnesį, kada lenkai puolė 
Kapčiamiestį, jis visai nebuvęs Lietuvoje, bet tuo laiku buvęs lenkų 
nelaisvėje ir išgabentas į Galiciją; vėliau lenkai paleidę jį parvažiuoti 
pas savo tėvą, bet jis pabėgęs į Lietuvą; po to, jam einant į Beržinin-
kų bažnyčią, jis buvęs lenkų suimtas ir nugabentas į Seinus, bet tuo 
laiku atėję lietuviai ir jį paleidę iš kalėjimo; tą pačią dieną lenkai vėl 
užėmę Seinus ir jis, Mockevičius, būdamas Seinų bažnyčioje, sutikęs 
pažįstamą mokinę Radzevičiūtę Mikaliną ir klausinėjęs, ar ji nebijo 
lenkų; po to Radzevičiūtės pakviestas jis, Mockevičius, buvo užėjęs 
pas ją į butą, bet ją areštuoti negrasinęs; 1920 metais jis, Mockevi-
čius, įstojęs savanoriu į Lietuvos 1-mą savanorių pulką ir tarnavęs 
ligi 1923 metų; prie lenkų jis, Mockevičius, niekad nebuvo prisidėjęs 
(b. l. 85–86).
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Bylos žiniomis, Mockevičius Juozas, Alekso sūnus, gimęs 1899 
metais, kilęs iš Kapčiamiesčio valsčiaus ir miestelio, gyvena Kaune 
(b. l. 71 ir 85).

Remiantis aukščiau išdėstytu, Mockevičius Juozas kaltinamas 
tuo, kad jis, būdamas Lietuvos pilietis ir gerai žinodamas, kad Len-
kija yra Lietuvos priešininkas, 1919 metų rugpjūčio mėnesį, esant 
Lietuvai su Lenkija karo padėty, įstojo į lenkų ginkluotus partizanų 
būrius ir, aktyviai dalyvaudamas jų eilėse, padėjo lenkų kariuome-
nei ir partizanams pagrobti Seinus ir Kapčiamiestį, kas numatyta  
Baudž. St. 108 str. 2 d. 1 p. ir Ypat. Valst. Aps. Įst. 14 § 2 p.

Einant Laikinųjų Kariuomenės Teismo įstatų 17 §, šią bylą turi 
spręsti Kariuomenės teismas.

Surašyta 1929 m. sausio mėnesio 23 dieną, Kaune.
Kariuomenės teismo Valstybės gynėjo padėjėjas 
Kapitonas Gudavičius (parašas).

1929 m. gegužės 23 d. Kariuomenės teismas Alytuje viešame 
teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą. Teismo posėdyje kal-
tinamasis savo kaltę neigė, tačiau vadovaujantis liudininkų parody-
mais, daiktiniais įrodymais, Juozo Mockevičiaus kaltė pilnai įrodyta  
(1929 m. spalio 19 d. prašyme Vyriausiajam Tribunolui Juozas Moc-

kevičius prisipažino, kad 1919 m. rugpjūčio 23 d. pa-
bėgo į Lenkiją ir į Lietuvą grįžo 1920 m. spalio 4 d.). 

[...] Teismas Mockevičių Juozą pripažino kaltu 
tuo, kad būdamas Lietuvos pilietis ir gerai žinoda-
mas, kad Lenkija yra Lietuvos priešininkas, jis 1919 
metų rugpjūčio mėnesį, esant Lietuvai su Lenkija 
karo padėty, įstojo į lenkų ginkluotų partizanų būrius 
ir, aktyviai dalyvaudamas jų eilėse, padėjo lenkų ka-
riuomenei ir partizanams pagrobti Seinus ir Kapčia-
miestį. 

Šis nusikaltimas įmatytas B. St. 108 str. 2 d. 1 p. 
ir Y. V. A. Įst. 14 § 2 p. ir teismas paskyrė už jį Moc-
kevičiui, kaipo pamatinę bausmę, mirties bausmę, 
kurią, einant 1922 metų Amnestijos įstatymo 14 §, 
pakeitė sunkiųjų darbų kalėjimu iki gyvos galvos su 

 Lietuvos Kariuomenės teismo bylos viršelis apie 
„lenkų“ sukilėlį J. Mockevičių. 1928 m. Nuotrauka iš 
Lietuvos centrinio valstybės archyvo
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pasekmėmis B. St. 28, 29 ir 30 str. įmatytomis, bet turėdamas gal-
voje, kad Mockevičius papildė nusikaltimą iš priežasties susidėjusių 
aplinkybių, kad jis pats grįžo Lietuvon ir atitarnavo nustatytą laiką 
kariuomenėje ir nebuvo teismo baustas, teismas rado galimu paskir-
tą bausmę sumažinti iki 9 metų sunkiųjų darbų kalėjimo. Kadangi 
Mockevičius nusikalsdamas neturėjo 21 metų amžiaus, tai B. St. 57 
str., 3 p. jam turi būti sumažinta 1/3 skirtos bausmės, paliekant galu-
tinoje išvadoje šešis metus sunkių darbų kalėjimo [...]

Sprendimas įsiteisėjo 1929 m. birželio 11 d., nes kasacine tvarka 
nebuvo apskųstas. bausmę paskirta atlikti Kauno sunkiųjų darbų ka-
lėjime, bausmės atlikimo laiką skaičiuojant nuo gegužės 23 d. Rugpjū-
čio 23 d. Kariuomenės teismo nutartimi nuspręsta iš nuteistojo Juozo 
Mockevičiaus išieškoti 207,15 litus teismo išlaidų.

1930 m. vasario 4 d. Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas 
Smetona bausmės sumažinimo aktu Nr. 45 Juozui Mockevičiui Ka-
riuomenės teismo paskirtą 6 metų bausmę sumažino iki dvejų metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

1930 m. kovo 22 d. Lietuvos Vyriausiojo tribunolo sprendimu pa-
keistas Kariuomenės teismo 1929 m. gegužės 23 d. sprendimas. Paskir-
ta sunkiųjų darbų kalėjimo bausmė, sumažinta Lietuvos Respublikos 
Prezidento malonės aktu ligi dvejų metų, pakeista ir J. Mockevičius 
buvo nuteistas dvejiems metams kalėti paprastame kalėjime. 

Juozas Mockevičius iš kalėjimo paleistas 1931 m. gegužės 23 d., 
kaip atlikęs paskirtą bausmę.

1930 m. gegužės 17 d. Juozas Mockevičius malonės prašyme Pre-
zidentui trumpai aprašo ir Kapčiamiesčio užpuolimą 1919 m. rugpjū-
čio 22 d.:

[...] Užpuolė lenkų kariuomenė ir partizanai lenkų ant mūsų ka-
riuomenės ir mušės per naktį iki ryto, auštant mūsų kariuomenė atsi-
traukė ant 12 kilometrų nuo Kapčiamiesčio net iki Veisiejų miesčiuko. 
Pas mus lenkai naikino mūsų turtus. [...]

Galima pasidžiaugti, kad šių eilučių autoriui po kelerių metų 
paieškų Lietuvos centriniame archyve pavyko aptikti Lazdijų ir Ka-
pčiamiesčio „lenkų“ sukilėlių įžanginio tardymo bylą, kurią sudaro 
2 tomai (1 084 lapai medžiagos; įtariamųjų, liudytojų apklausų pro-
tokolai, iš lenkų paimti dokumentai ir nuotraukos, Lietuvos milicijos 
parengti dokumentai, kiti įrodymai ir pan.). Kadangi dėl Lazdijų ir 
Kapčiamiesčio „lenkų“ sukilėlių vyko keli atskiri teisminiai procesai, 
tai kiekvieną kartą įžanginio tardymo byla su apklausų protokolais ir 
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įrodymais būdavo „prijungiama“ prie kitos teisminės bylos. Paskutinį 
kartą įžanginio tardymo byla buvo „prijungta“ 1940 m. pavasarį prie 
kaltinamojo Antano Seniausko baudžiamosios bylos. 1940 m. birželio 
15 d. Lietuvą okupavus Sovietų Sąjungai, kaltinamasis Antanas Se-
niauskas pateko NKVD žinion, tačiau apie jo likimą nepavyko rasti 
jokių žinių. Lazdijų ir Kapčiamiesčio „lenkų“ sukilėlių įžanginio tar-
dymo byla buvo grąžinta į Marijampolės apygardos teismo archyvą. 
Sovietmečiu šio teismo archyvinės bylos buvo perduotos saugoti į 
Lietuvos centrinį valstybės archyvą. Lazdijų ir Kapčiamiesčio „lenkų“ 
sukilėlių įžanginio tardymo byloje yra tiek daug informacijos, kad ją 
susisteminus, būtų tikslinga parengti atskirą knygą.

Lazdijų ir Kapčiamiesčio „lenkų“ sukilimo įvykiai ir jo pasekmės 
(„sukilėlių“ teisinis persekiojimas tuometinės valdžios įstaigų) tęsėsi 
daugiau kaip 20 metų. Dabar šis faktas prisimenamas tik vyresniosios 
kartos žmonių arba istorikų. Daug kas užmiršta, išliko tik archyviniai 
dokumentai ir amžininkų prisiminimai.
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DEIMANTė AIDUKAITė

JUNGTUVėS IR NEKASDIENėS  
MEILėS ISTORIJOS PRIEŠKARIO  
PILVIŠKIų PARAPIJOJE

Pirmosios Nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu Pilviškiuose 
vyko aktyvus ekonominis ir kultūrinis gyvenimas. Šiame Užnemunės 
miestelyje veikė net keturios iš vienuolikos Vilkaviškio apskrityje 
anuomet egzistavusių kredito įstaigų: Ūkio banko skyrius, smulkaus 
kredito draugija, savitarpio kredito draugija ir žydų liaudies bankas. 
Svarbiausia tai, kad, kaip prisiminė miestelyje bankininko karjerą pra-
dėjęs Vladislovas Andriuškevičius, visoms kredito įmonėms darbo ir 
klientų pakako1.

Pilviškių apylinkės pasižymėjo derlingomis žemėmis, didelėmis 
ūkininkų valdomis: ūkiai stambūs, po 100 ir daugiau margų. Todėl 
pilviškiečiai su pasitenkinimu išlaikė įvairias anuomet gyvavusias 
organizacijas, kurių gausa, kaip rašė spauda, išsiskyrė miestelis: Ap-
linkui tik marguoja iškabos: Šaulių būrio klūbas, Savan. gaisrininkų 
Dr-jos klūbas, Ūkininkų klūbas, etc.2  Pilviškiuose veikė ir vidurinė 
mokykla, paštas, pusė viešbučio ir biliardas, apie šešetą karčiamų, 
buvo „meilės tiltas“, „romantiškos“ kapinės viduryje miestelio, ku-
rių medžiuose pulkai varnų sau lizdus suka ir kelia baisų ermyderį 
[triukšmą]. buvo taip pat broniaus Laurinaičio knygynas: Pilviškių 
inteligentai, nors patys neperka laikraščių, bet nenori būti laukiniais, 
tai ir išnaudoja gerą knygininko širdį. Pilviškiai garsėjo savo gele-
žinkelio stotimi, kurios atsiradimas iki Antrojo pasaulinio karo lėmė 
spartų gyventojų skaičiaus augimą. O ir kitos susisiekimo galimybės 

1 Terleckas, v. 2000. Lietuvos bankininkystės istorija 1918–1941. Vilnius, p. 351.
2 „Kelionė aplink Lietuvą“, in: Diena, 1930 m. lapkričio 23 d., Nr. 46 (119), p. 8.
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buvo neblogai išvystytos: Yra ir dvi karetkos, tobuliausia susisiekimo 
priemonė su stotimi ir visu plačiuoju pasauliu.3 Miestelis buvo judrus 
ir atviras visiems atvykstantiems į garsiuosius jomarkus.

Pilviškių parapijoje gyvenusieji spaudoje dažnai įvardyti kaip tur-
tingų žmonių kraštas, kur gausu naujų trobesių ir tai rodė pilviškie-
čius turėjus ar turint nemaža kuriamosios jėgos. Čia ne tik ūkininkai 
gyveno pasiturimai, bet miestelio amatininkai bei vietos verslininkai: 
Užtat, nenuostabu, kad vienas prekybininkas p. U., davęs savo du-
krelei 150.000 lt. pasogos netik pilviškiečius, bet ir plačią apylinkę 
nustebino. Kalbama, kad jeigu p. U. neturėtų dukterų, kurioms reikia 
dideles sumas pasogoms išmesti ir sūnų užsieniuose gyvenančių, ku-
rie irgi tūkstančius kaštuoja, tai greitu laiku ir likusią dalį Pilviškių 
savo globon paimtų.4

Prieškario Pilviškių miestelis sulaukė ne tik gražių atsiliepimų, 
bet ir kandžių pastebėjimų spaudoje. Šmaikštauta, kad Lietuvoje yra 
trys garsiausi miestai: Skapiškis, Rokiškis ir Pilviškiai. Esą pilviškie-
čiai nuo seno garsėjantys ne tik išvežamais į užsienį bekonais ir višto-
mis, bet ir kiek apdažytų panų eksportu į Kauną5. Dar garsiau mieste-
lio vardas skambėjo dvejopo turinio pasakojimuose: apleista katalikų 
bažnyčia, kurioje labai intensyviai šeimynines sąjungas laimino ilga-
metis parapijos klebonas. Dėl maldos namų statinio aplaidumo viena 
pusė bedė pirštą į kitą: bažnyčios klebonas kaltina parapijiečius, o 
šie burnoja klebono neveiklumu.6 Miestelio vardas dažnai linksniuotas 
neeilinių parapijiečių meilės nuotykių istorijose. 

Tad kokiomis unikaliomis meilės istorijomis ir savitomis jungtu-
vių ypatybėmis pasižymėjo ši parapija?

Pirmoji medinė katalikų bažnyčia tikintiesiems pastatyta iki  
1685 m., apie 1756 m. – perstatyta. 1758 m. įkūrus parapiją, buvo 
paskirti sklypai bažnyčiai, kapinėms, vargonininkui ir bažnyčios tar-
nams. Kunigas Motiejus Oleka, parapijos klebono pareigas ėjęs nuo 
1869 m. iki mirties 1906 m. rugsėjo 22 d., drauge su parapijiečiais 1872– 
1874 m. bažnyčią padidino, pristatydami šonines koplyčias. Maldos 
namus 1884 m. Švč. Trejybės titulu konsekravo iš Pilviškių kilęs Sei-
nų sufraganas vyskupas Juozas Oleka. bažnyčios šventorius buvo 

3 Fūga, J. „Pilviškių prisibijojo ir caras“, in: Sekmadienis, 1933 m. kovo 19 d., Nr. 12 (263), 
p. 3.

4 Fūga, J. „Šių dienų Pilviškiai“, in: Sekmadienis, 1935 m. kovo 24 d., Nr. 12 (368), p. 3.
5  „Vilkaviškio kronika: Pilviškiai“, in: Lietuvos žinios, 1935 m. liepos 18 d., Nr. 161 (4844), 

p. 6.
6 „Kelionė aplink Lietuvą“, in: Diena, 1930 m. lapkričio 23 d., Nr. 46 (119), p. 8.
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aptvertas medine tvora. Vėliau pastatyta varpinė. Jos planas buvęs  
T raidės formos7. Ištisą I nepriklausomos Lietuvos laikotarpį buvo 
nuogąstaujama dėl miestelio katalikų bažnyčios grėsmingos statinio 
padėties:

Pilviškiai. Nors apylinkės ūkininkai gana turtingi, bet bažnyčia 
apgailėtiname stovyje. Ant altorių varva, stogas skylėtas, pamatai iš-
puvę. Koktu darosi matant šiokioje būklėje Dievo namus. Klebonui 
vertėtų pajudinti parapijiečius, o parapijiečiams rimtai susirūpinti 
Dievo namais.8

<...> Pilviškiuose yra keturių tikybų maldos namai: katalikų, 
evangelikų ir metodistų bažnyčios ir dvi žydų sinagogos. Už visas 
menkesnė katalikų bažnyčia, tai yra sena medinė šopa, statyta 1756 
m., kuri kaipo pavojinga žmonių gyvybei, buvusi valdžios uždaryta, 
bet, parapijai prašant, vėl leista melstis, rodosi, dvejus metus. Vienas 
pilviškietis patarė man įsižiūrėti į jos bokštą. Ir ištiesų gerai įsižiū-
rėjęs, patėmijau, kad medinis bokštas vėjo pučiamas siūbuoja. Net 
šiurpuliai mane nukratė. Nenorėčiau joje Dievą garbinti. <...>9 

<...> Pilviškiuose yra 4 šventnamiai. Sena, senesnė ir už patį 
miestelį, katalikų bažnyčia, kurioje jau okupantai buvo uždraudę 
melstis, nes bijojo, kad gali sugriūti. <...>10

<...> Čia ir naują Šešupę išsikasė, tik nėva žvyriuotų kelių niekaip 
nepajėgia ištaisyti ir Dievui namų pastatyti. Todėl retas pilviškietis 
į bažnyčią teeina – mat, bijo, kad neužgriūtų. Taip kišeniui sveika, ir 
žmonės nemurma. <...>11

Pilviškiai. Nors šis miestelis stovi prie Šešupės laba[i] gražioj 
vietoj, bet visą išvaizdą gadina sena negraži bažnyčia. Juk miestelis 
ir visa parapija yra nemaža, įstengtų pastatyti gražesnę. Tik dau-
giau iniciatyvos ir noro. Tokioj bažnyčioj melstis ir kažkaip nejauku, 
o taip gi rimtas pavojus smarkesnei vėtrai užėjus ir nukentėti baž-

7 Vilkaviškio vyskupija: Pilviškių Švč. Trejybės parapija (apie bažnyčią ir parapiją). Priei-
ga internete: http://vilkaviskiovyskupija.lt/dekanatai-ir-parapijos/vilkaviskio-dekanatas/
pilviskiu-svc-trejybes-parapija/ [žiūrėta 2021-03-11]. Taip pat žiūrėti: Vilkaviškio krašto 
e-etnografijos akademija: Pilviškių Švč. Trejybės bažnyčia. Prieiga internete: http://www.
etnografija.vilkaviskis.lt/objektai/525-pilviskiu-svc-trejybes-baznycia [žiūrėta 2021-03-11].

8 Stud. S. P. „Daugiau gyvumo: Pilviškiai“, in: Šaltinis, 1927 m. kovo 31 d., Nr. 14, p. 221.
9 „Kelionė aplink Lietuvą“, in: Diena, 1930 m. lapkričio 23 d., Nr. 46 (119), p. 8.  
10  Fūga, J. „Pilviškių prisibijojo ir caras“, in: Sekmadienis, 1933 m. kovo 19 d., Nr. 12 (263), 

p. 3.
11 „Vilkaviškio kronika: Pilviškiai“, in: Lietuvos žinios, 1935 m. liepos 18 d., Nr. 161 (4844), 

p. 6. 
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nyčiai ir žmonėms. Pilviškiečiai nesidarykite sau gėdos, nes keleiviui 
patekusiam į tokią bažnyčią, sudaro nekokį įspūdį jūsų atžvilgiu.12

Tačiau būtinybė skubiai imtis naujos bažnyčios statybos iškilo tik 
1939-aisiais, kai senųjų maldos namų stogas visiškai prakiuro – bėga 
kaip per rėtį. Tuo tikslu buvo nutarta kiekvieną šventą dieną bažny-
čioje daryti rinkliavas. Mat parapijiečių mokamų mokesčių naujajai 
statybai nepakako13. Paaukoti pinigai, parapijos komiteto nutarimu, 
buvo laikomi Ūkio banke. Rengiant bažnyčios planą, parapijos klebo-
nas rūpinosi statybai reikalingomis medžiagomis, vyko į kitas Lietu-
vos vietoves susipažinti su tuo metu naujai pastatytomis šventovėmis 
– vizitavo Mažeikių bažnyčią (pašventinta 1936 m. rugpjūčio 2 d.), 
projektuotą inžinieriaus architekto Vytauto Landsbergio-žemkalnio, 
taip pat aplankė Tirkšlių bažnyčią, baigtą statyti 1939-aisiais pagal 
inžinieriaus architekto Vaclovo Michnevičiaus projektą14. Tuo tarpu 
parapijiečiai ne tik aukomis prisidėjo prie bendro tikslo, bet ir savo 
darbu – iš Šešupės pakrantės į šventorių vežė žvyrą. buvo išrinktas 
specialus bažnyčios statybos klausimams spręsti komitetas, kurį suda-
rė Kazimieras butkevičius iš Pilviškių, Jurgis Mačiulis iš Penkvalakių, 
Jonas Kriaučiūnas iš Gaisrių15. 

Klebonui teko nemažai organizacinių rūpesčių, rengiant naujosios 
Pilviškių bažnyčios projektą. Kauno vyriausioji Statybos komisija pa-
siūlytus planus buvo atmetusi. Todėl papildomai tartasi su inžinieriais, 
ką galima koreguoti16. 1940 m. Dailės komisija, kurią sudarė tuometi-
nio Kultūros muziejaus direktorius prof. Paulius Galaunė, prof. Myko-
las Songaila, Kauno miesto inžinierius Juozas Dragašius, architektas 
Jonas Kovalskis, inžinieriai Algirdas Šalkauskis ir Antanas Novickis, 
nepatvirtino Pilviškių mūrinės bažnyčios projekto, kurio autoriumi 
buvo Rytis Romanas Steikūnas. Atmetimas motyvuotas tuo, kad: bi-
zantiški motyvai nesiriša su bendra bažnyčios masių kompozicija. 
Supainioti motyvai bizantiški su moderniškais.17 Galiausiai Pilviškių 
bažnyčia karo metais buvo pradėta statyti pagal architekto Stasio Ku-

12 „Mačiusi, liūdnas vaizdas“, in: Šaltinis, 1938 m. rugsėjo 10 d., Nr. 37 (1139), p. 611.
13 „Mūsų parapijos ir bažnyčios reikalai“, in: Pilviškių parapija, 1939 m. balandžio 15 d.,  

p. 1–2.
14 „Mūsų parapijos ir bažnyčios reikalai“, in: Pilviškių parapija, 1939 m. gegužės 14 d., p. 3.
15 „Mūsų parapijos ir bažnyčios reikalai“, in: Pilviškių parapija, 1939 m. birželio 18 d., p. 2.
16 „Mūsų parapijos ir bažnyčios reikalai“, in: Pilviškių parapija, 1939 m. birželio 18 d., p. 3.
17 Slaminskienė, S. Kunigų meninė veikla kuriant katalikų bažnyčių kompleksus 

Užnemunėje 1918–1940 m. Magistro baigiamasis darbas: Vytauto Didžiojo universitetas, 
2008, p. 37.
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doko projektą18. Deja, pradėta statyba liko nebaigta, o senoji medinė 
bažnyčia 1941-aisiais sudegė. 

Daugiau kaip tris paskutiniuosius senosios bažnyčios gyvavi-
mo dešimtmečius joje jungtuves laimino klebonas Simeonas Švilpa  
(1864 m. vasario 18 d. – 1947 m. lapkričio 22 d.). Pilviškių parapi-
jos klebonu tapo 1906 m. rudenį ir klebonavo iki 1939-ųjų, 1940 m. 
– parapijos rezidentas19. Drauge bažnytinės apylinkės tikinčiųjų dva-
siniu gyvenimu 1921–1941 m. rūpinosi ir vikaras Vladas Pėstininkas  
(1889 m. spalio 10 d. – 1968 m. gegužės 28 d.). be įprastų bažnyti-
nių apeigų teikimo, vikaras buvo aktyvus visuomeniniame gyvenime 
– užėmė progimnazijos bei dvimečių kursų mokytojo cenzui įsigyti 
kapeliono pareigas, o Vilkaviškio seminarijoje dėstė bažnytinį giedo-
jimą, vadovavo klierikų chorui20.

Epizodiškai parapijiečių jungtuves Pilviškių bažnyčioje laiminę 
vikarai: Motiejus Dovydaitis (1922–1929 m. rezidentas, 1929–1933 
m. vikaras), Jonas Kardauskas (1933–1934 m.) ir Vytautas Demikis 
(1934–1937 m.). Tikėtina, kad buvo dvasininkų, kurie santuokos sa-
kramentą Pilviškių bažnyčioje teikė giminystės ryšiais susietiems jau-
nikiams. Prielaidą patvirtintų pavardžių ir kilmės vietų sutapimas: jau-
nikis Jurgis Aleksa ir kunigas Pijus Aleksa, gimę Parausiuose, jaunikis 

18 baužienė, M. 2014. „Duomenys apie architekto Ryčio Romano Steikūno kūrybą“, in: 
Kultūros paminklai, Nr. 18, p. 108.

19 S. Švilpa gimė Mureikų kaime, Griškabūdžio parapijoje. į Seinų kunigų seminariją įstojo 
1882 m. liepos 4 d. Kunigu įšventintas 1887 m. birželio 19 d. Po seminarijos baigimo 
paskirtas Novogrudo parapijos vikaru ir juo buvo iki 1892 m. 1892 m. liepos 28 d. paskir-
tas berznyko parapijos vikaru ir juo buvo iki 1894 m. 1894–1901 m. Prienų parapijos vi-
karas. Spaudos draudimo metais dirbdamas Kapčiamiestyje ir Prienuose platino lietuvišką 
spaudą. 1901–1906 m. einantis Prienų kurato (klebono) pareigas. Suvalkų gubernatoriaus 
1915 03 08 slaptame rašte Suvalkų gubernijos valdybai Nr. 2350 nurodoma, kad Pilviškių 
parapijos administratorius S. Švilpa įtariamas pagelbėjęs vokiečių kariuomenei. Už tai 
turi būti ištremtas iš gyvenamos vietos ir apsigyventi kitoje jo pasirinktoje vietoje. Dėl to 
iki antrojo vokiečių pasirodymo buvo apsigyvenęs Višakio Rūdoje. buvo Marijampolės 
dekanato dekanu. Mirė Pilviškiuose. Lietuvos katalikų dvasininkai XIV–XXI amžiuje. 
Prieiga internete: https://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?id=3895.

20 V. Pėstininkas gimė Puskepurių kaime, Šunskų parapijoje. 1913 m. baigė Seinų seminariją, 
sausio 19 d. įšventintas kunigu. 1913–1914 m. buvo Pilypavo, 1914–1916 m. – Tikocino 
(Mazovijos dek.), 1916–21 m. – Suvalkų vikaras ir kalėjimo kapelionas, 1941–1948 m. – 
Keturvalakių klebonas. 1949 m. sausį dėl pogrindžiui palankaus pamokslo kapinėse buvo 
nušalintas iš pareigų, apsigyveno Liubave, birželį paskirtas Seirijų klebonu. Ypatingojo 
pasitarimo prie SSRS vidaus reikalų ministro 1950 02 25 sprendimu paskirta 10 m. bausmė 
pataisos darbų lageryje bei turto konfiskavimas. bausmę atliko Komijos ASSR. 1954 m. 
lapkritį peržiūrėjus jo bylą, pripažinta, kad kaltinimas neįrodytas. Grįžęs į Lietuvą buvo 
paskirtas Pilviškių altaristu. 1960–1961 m. – Pilviškių klebonas, vėliau – vėl altaristas, 
nuo 1965 m. buvo nedarbingas dėl ligos. Mirė Pilviškiuose. Lietuvos katalikų dvasininkai 
XIV–XXI amžiuje. Prieiga internete: https://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?id=1446. 
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Vladislovas Strimaitis ir kunigas Vaclovas Strimaitis – Šunskuose 
(Šunskų parapija), jaunikis Jonas Grigaitis ir kunigas Juozas Grigaitis 
– Gaisriuose. Po vieną santuokos sakramentą dėl nenumanomų prie-
žasčių suteikė dvasininkai Adomaitis [vardas nenurodytas] ir Vincas 
Ambraziejus. 

Kasmet Pilviškių katalikų parapijos bažnyčioje dvasininkai amži-
nuoju moterystės sakramentu sujungdavo vidutiniškai 48 sutuoktinių 
poras21. Kone kas ketvirtos poros pasirinktas tuoktuvių laikas buvo 
vasario mėnuo22. Tai labai būdinga laikmečio Užnemunės katalikų 
parapijoms. Ne visai tipiška ypatybė lyginant su kitomis bažnytinė-
mis apylinkėmis – populiariausia savaitės diena priimti santuokos sa-
kramentą šeštadienis. Šią savaitės dieną Pilviškių bažnyčioje tuokėsi 
daugiau kaip ketvirtis porų23. Nors anuomet kur kas įprasčiau tuoktis 
buvo antradieniais.

21 1923 m. palaimintos 33 santuokos, 1924 m. – 57 santuokos (įskaičiuota 1 santuoka, 
laiminta Kauno įgulos bažnyčioje), 1925 m. – 40 santuokų, 1926 m. – 69 santuokos,  
1927 m. – 60 santuokų, 1928 m. – santuokų įrašų skaičius nežinomas, 1929 m. – 43 san-
tuokos, Vytauto Didžiojo metais – 1930 m. – 49 santuokos, 1931 m. – 52 santuokos,  
1932 m. – 49 santuokos, 1933 m. – 42 santuokos, 1934 m. – 39 santuokos, 1935 m. – 51 
santuoka, 1936 m. – 51 santuoka, 1937 m. – 38 santuokos.

22 Sausio mėnesį tuokėsi 45 poros, vasario – 158 poros, kovo – 29 poros, balandžio – 23 
poros, gegužės – 52 poros, birželio – 56 poros, liepos – 54 poros, rugpjūčio – 39 poros, 
rugsėjo – 40 porų, spalio – 51 pora, lapkričio – 114 porų, gruodžio – 12 porų.

23 Pirmadienį tuokėsi 125 poros, antradienį – 128 poros, trečiadienį – 36 poros, ketvirtadienį 
– 53 poros, penktadienį – 10 porų, šeštadienį – 177 poros, sekmadienį – 144 poros. 

Pilviškių aikštė turgaus dieną
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Palyginti didelę dalį Pilviškio parapijos sutuoktinių siejo bendras 
gyvenamosios vietovės vardas. Kas trečia pora, priėmusi santuokos 
sakramentą, gyveno tame pačiame Pilviškių miestelyje ar buvo tos 
pačios kaimo bendruomenės nariai24. Tai daugiau nuostabą keliantis 
faktas, turint mintyje, kad tai pakankamai gyvas prieškario miestelis, 
o pilviškiečiai kaip jokioje kitoje parapijoje buvo atviri potencialių gy-
venimo partnerių paieškoms moderniu būdu – aktyviai skelbėsi norį 
užmegzti tarpusavio ryšius respublikinėje spaudoje. Antai, kokio turi-
nio žinutėmis su intencija pradėti ikivedybinę pažintį ar tiesiog susieti 
gyvenimus mirgėjo laikraščių skelbimų skiltys:

Inteligentiškas vaikinas 30 metų, amatininkas ieško apsivedimui 
merginos arba našlės ne senesnės 26 metų. Prašo su pirmu laišku 
atsiųsti fotografiją. Atsakymą duos kiekvienai. Antrašas iki pareika-
lavimo Pilviškių Paštas K. U.25

Nerūkąs ir negeriąs intelig. jaunik. 45 m., turi 7500 lt. ieškosi 
panelės ar našlės, kuri turėtų ūkį ar mieste namą. Laiškus su fotogr. 
siųsti: iki pareikal. Pilviškių pšt. J. D. S. E. 3744999 B.26

Iš priežasties neištikimybės vyro, palikau viena. Mano siela 
trokšta gyvenimo ir meilės. Rašyti laiškus ir biografiją. Laiškus ap-
mokėti 45 ct. Pilviškių stot. paštas pas. 1220879.27

28 m. gyvanašlė ieško rimto, pasiturinčio širdies draugo  
30-45 m. tikslu sukurti naują šeimyninį gyvenimą. Laiškus apmokėtus 
45 c. Pilviškių st. Agentūra. „Rūtai”.28

[19] metų blondinė, gyvanašlė, ieško sielos draugo, šiek tiek pa-
siturinčio. Turiu namus su pelninga prekyba geroje vietoje. Pilviškių 
st. Agentūra „Rožytei“.29

Esu 29 metų stambus ūkininkas noriu vedybų tikslu susipažinti 
su turtinga panele linkusia gyventi ūkyje. Siųsti foto ir autobiografiją 
[...] Pilviškių paštas [...] bankn. nr. 772772.30

24 bendras gyvenamosios vietovės vardas jungė 217 sutuoktinių porų (32,2 %), bendra 
parapija – 205 poras (30,5 %), skirtingoms gimtosioms parapijoms priklausė 251 pora  
(37,3 %).

25 „Skelbimai“, in: Mūsų rytojus, 1928 m. sausio 12 d., Nr. 2, p. 10.
26 „Skelbimai“, in: Mūsų rytojus, 1928 m. rugsėjo 15 d., Nr. 37 (67), p. 7.
27 „Smulkūs skelbimai: įvairūs“, in: Dienos naujienos, 1931 m. liepos 28 d., Nr. 94, p. 4.
28 „Smulkūs skelbimai: įvairūs“, in: Dienos naujienos, 1931 m. gruodžio 10 d., Nr. 207, p. 3.
29 „Smulkūs skelbimai: įvairūs“, in: Dienos naujienos, 1931 m. gruodžio 15 d., Nr. 211, p. 4.
30 „Smulkūs skelbimai: įvairūs“, in: Dienos naujienos, 1932 m. vasario 13 d., Nr. 36 (259), 

p. 4.
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32 m. gyvanašlis ieško pasiturinčios gyvenimo draugės. Rašyti. 
Pilviškių pašt. penkličio B. 202998.31

Išsvajotasai atsiliepk! Aš esu vienų viena pasaulyje ir neturiu 
savo sielai artimo žmogaus. Leidžiu 28 ruden[į] ir esu pasiturinti. 
Atsakysiu visiems. Foto būtinai. Siūsti Pilviškiai Laurinaičio knygy-
nas. Morsedai.32

Vaikinas, siuvėjas ieško gyvenimo dra[u]gės amat[i]ninkės. 
Foto. Pilviškiai gelžk. bil. Nr. 045712.33

Svajonių sakale, atsiliepk! Tavęs ilgisi mokyta pasiturinti inte-
ligentė panelė. Atsakysiu į rimtus, paveiksluotus laiškus, apmokėtus  
50 ct. Pilviškiai, loterijos bilietas 008553.34

28 metų pasiturinti panelė ieško draugo. Gali būti vyresnio am-
žiaus, amatininkas, bei tarnautojas. Laiškus apmokėtus 50 centų su 
foto ir biografija siųsti: Pilviškiai iki pareikalavimo Vilniaus paso Nr. 
317066.35

Esu graži, pasiturinti suvalkietė, rašyk pridėjus foto ir biografi-
ją 28 m. nešlykščiam vienturčiui ūkininkaičiui. Vilniaus pasas 330972 
Pilviškiai.36

Jaunas pasiturintis gyvanašlis, ieško pasiturinčios gyvenimo 
draugės be tautos, tikybos ir amžiaus skirtumo. Rašyti: Pilviškiai, 
paso [nr.] 1224767.37

Sielos drauguži, atsiliepk! Tavęs ilgisi 27 m. inteligentė panelė. 
Rašykit visi, rašyk ir Tu, kurs Palangos jūroj žaidi ir Tu, kurs žalio 
miško eterą geri. Paveiksluotus laiškus, apmokėtus 50 ct, siųskit: Pil-
viškiai, loterijos bil. 001445.38

PASITURINTIS, 37 m. amž. ieško gyvenimo draugės 25-40 m. 
turinčios ūkį, biznį ar geros amatininkės. Laiškus su foto, apm. 50 c. 
siųsti Pilviškiai, iki par. bil. Nr. 337036.39

RIMTAS, gyvanašlis, siuvėjas, ieškau kompanijonės – gyvenimui 
draugės. Laiškus rašyti – Pilviškiai, atsarg. liud. 2300 Nr.40

31 „Smulkūs [skelbimai]: įvairūs“, in: Dienos naujienos, 1933 m. sausio 5 d., Nr. 4 (524), p. 4.
32 „[Skelbimai:] įvairūs“, in: Diena, 1931 m. lapkričio 29 d., Nr. 48 (173), p. 6.
33 „[Skelbimai:] įvairūs“, in: Diena, 1932 m. vasario 28 d., Nr. 9 (186), p. 6.
34 „Smulkūs skelbimai: įvairūs“, in: Diena, 1932 m. lapkričio 20 d., Nr. 47 (227), p. 6.
35 „Smulkūs skelbimai: įvairūs“, in: Diena, 1932 m. gruodžio 11 d., Nr. 50 (230), p. 8.
36 „Smulkūs skelbimai: įvairūs“, in: Diena, 1933 m. sausio 8 d., Nr. 2 (234), p. 6.
37 „Smulkūs skelbimai: įvairūs“, in: Diena, 1933 m. vasario 19 d., Nr. 8 (240), p. 4.
38 „Smulkūs skelbimai: įvairūs“, in: Diena, 1933 m. liepos 23 d., Nr. 30 (262), p. 4.
39 „Dienos informacija: įvairūs skelbimai“, in: Diena, 1934 m. rugsėjo 30 d., Nr. 39 (792), p. 9.
40 „Dienos informacija: įvairūs skelbimai“, in: Diena, 1935 m. birželio 9 d., Nr. 23 (827), p. 6.
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VAIKINAS, turįs pavyzdingą ūkį, su dideliu sodu, gražioj vietoj, 
vedybų tikslu ieško gyvenimo draugės su 8000 lt. nuo 17-25 m. Pa-
slaptis užtikrinta. Laiškus su foto, apm. 50 c. Siųsti: Pilviškiai, iki pa-
reikalavo. atsarg. liūd. 4080 Nr.41

Didžioji dalis Pilviškių bažnyčioje besituokusiųjų buvo vienaip ar 
kitaip susiję su žemės ūkiu, amatais. Rečiau tarp vedusiųjų pasitaikė 
inteligentijos atstovų: mokytojų ar valdininkų. Dar retesni užsiėmimų 
įvardijimai – karininkas (tai Juozas Jovaišas, bonoventuras Jablonskis, 
Kazys Lukauskas), buhalterė (Albina žiūrytė), inžinierius (Mykolas 
Kripas), technikas (Stasys Kliauza), akušerė (Agnietė Jankauskaitė). 

Tarp Pilviškių katalikų bažnyčioje vedusiųjų galima atrasti vieną 
apskritai neįprasčiausių jaunavedžių veiklos apibūdinimų – tai van-
drauninkas ir vandrovojantė. Šis iš kitos kalbos pasiskolintas žodis 
neaptiktas jokioje kitoje Užnemunės parapijos santuokinėje knygoje.

1932 m. aktas Nr. 32: Mateušas bržižinskas, 46 metų jaunikis, 
darbininkas vandrauninkas. [Gimęs] Iltrakių k. [Gyvena] baltkalnų k. 
bublelių valsč. Šakių apsk. Naumiesčio par. [Tėvai] Jurgis bržižinskas 
ir Viktorija Majauskaitė, Augustovas [?], tėvas gyvas, motina miru-
si. Viktorija brižinskaitė, 29 metų mergina, darbininkė vandrovojan-
tė. [Gimusi] Jurgežerių Skariškės k. [Gyvena] baltkalnų k. bublelių 
valsč. Šakių apsk. Naumiesčio par. [Tėvai] Jonas brižinskas ir Jedvyga 
Adomaitytė, Šakių mieste, tėvas miręs, motina gyva. [Užsakai] I – 24 
liepos II – 31 liepos III – 7 rugpiūčio. [Jungtuvės palaimintos] 1932 m. 
rugsėjo 2 d. [Palaimino] Kun. Simeonas Švilpa Pilviškių parapijos baž-
nyčioje. Legitimacija jų vaikų [įvardijami vaikų vardai ir patvirtinami 
papildomu klebono parašu]. [Jaunavedžiai beraščiai]. [Liudininkai] 
bladas beržinskas [ir] Marijona Kleiniūtė [beraščiai].

Svetimybė greičiausiai galėtų būti kildinama nuo lenkų kalbos 
žodžio wędrówka – „kelionė“ – vaikščiojimas iš vietos į vietą ar ieš-
kant darbo. Tai veikiau gyvenimo būdo įvardijimas, kuriuo, spėjama, 
norėta išskirti romų kilmės sutuoktinius. žvilgtelėjus į kitas Užne-
munės metrikų knygas, galima atrasti, jog neretai šalia vieno ar kito 
brižinskų šeimos atstovo pažymima čigonas, čigonė ar čigono duktė, 
čigonės sūnus. Minimos sutuoktinių poros vedybinė elgsena išsiskiria 
ir kitomis netipiškomis ypatybėmis: tuoktuvės vyko iš pirmo žvilgsnio 

41 „Dienos informacija: įvairūs skelbimai“, in: Diena, 1937 m. sausio 3 d., Nr. 1 (909), p. 6.
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su jaunavedžiais sąsajų neturinčioje parapijos bažnyčioje, o greta ve-
dybų įrašo esanti pastaba – apie poros keturių vaikų įteisinimo faktą 
– buvusi vienetinė.

Natūralu, kad daugiakultūrėje parapijos bendruomenėje tam tikrą 
dalį jungtuvių sudarė mišrių tikybų atstovų – dažniausiai katalikų ir 
evangelikų reformatų – santuokos. 1924 m. sausio 22 d. jaunikis Vilius 
Alfredas, evangelikas, vedė Adelę Misiukaičiutę iš Pilviškių. 1924 m. 
gegužės 20 d. tuokėsi du jauni pilviškiečiai – septyniolikmetė evan-
gelikė Rozalija Müller tekėjo už dvidešimt dvejų metų jaunikio Juozo 
Juškevičiaus. 1925 m. vasario 19 d. tuokėsi mišrios tikybos jaunave-
džiai iš Pilviškių – Jurgis bruderis ir Leokadija Dvaranauskaitė. Štai 
viena mišrios tikybos jaunavedžių pora tuokėsi katalikų bažnyčiai ne-
įprastu – Gavėnios – periodu. 1926 m. kovo 10 d. evangelikas Vilhel-
mas Juzė vedė Marijoną Gvazdinskaitę iš Nendrinių. 1926 m. lapkričio 
27 d. valdininkas Stanislovas Skeberdis, priklausęs Kauno evangelikų 
reformatų bendruomenei, vedė Katariną Zeikutę iš Parausių. 1928 m. 
lapkričio 26 d. tuokėsi Petras Kirielius, jaunikis iš Piliūnų, ir evange-
likė Herta Trempnerytė iš Jurgelių kaimo. Tačiau katalikų bažnyčioje 
palaimintų mišrių santuokų galėjo būti ir daugiau. Kadangi ne visais 
atvejais santuokų įrašuose dvasininkai akivaizdžiai pažymėjo, jog vie-
nas ar kitas jaunavedys priklausė kito tikėjimo bendruomenei. Tai ga-
lėtų išduoti tik ne lietuviškos kilmės pavardės.

Prieškario Pilviškių parapijos jaunikiai pirmąjį kartą vesdavo 
sulaukę vidutiniškai 28,5 metų, tekėjusios nuotakos buvo keleriais 
metais jaunesnės – vidutiniškai 26-erių42. Kiek jaunesniu santuoki-
niu amžiumi išsiskyrė Antanavo, didžiausio parapijos kaimo, jauna-
vedžiai: vaikinai įprastai vedė vidutiniškai 26 metų, merginos tekėjo 
– 24,5 metų43. Sutapimas – daugiausia tekėjusių merginų, sulaukusių 
minimalios santuokinio amžiaus ribos, t. y. 16 metų, buvo būtent iš 
Antanavo. 

Tarp jauniausiojo ir vyriausiojo parapijos jaunikių buvo daugiau 
kaip penkių dešimčių metų skirtumas: 1924 m. liepos 12 d. septyniolik-
metis Jonas Lazoraitis iš Pilviškių vedė dvidešimt trejų metų nuotaką 
Marijoną Sidabraitę iš Antanavo; 1930 m. birželio 10 d. šešiasdešimt 

42 Vidurkis nustatytas remiantis 605 jaunikių ir 630 nuotakų nurodytu amžiumi vedybų 
įrašuose.

43 Vidurkis nustatytas remiantis 34 jaunikių ir 52 nuotakų nurodytu amžiumi vedybų 
įrašuose.
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aštuonerių Juozas buragas iš Parausių vedė penkiasdešimtmetę to pa-
ties kaimo našlę Marcelę Molaškevičiūtę-Leonavičienę.

Jeigu jauniausią vedusį parapijos jaunikį galima išskirti vos vieną, 
tai šešiolikmetės nuotakos Pilviškių bažnyčioje tekėjo beveik kasmet: 
1923 m. sausio 23 d. Elzbieta Šugždžiutė, Antanavo dvaro tarnaitė, te-
kėjo už dvidešimt ketverių metų jaunikio Vinco Devetino, dvaro dar-
bininko; 1924 m. birželio 22 d. Marijona Ambrasiukė, Antanavo dvaro 
tarnaitė, tekėjo už dvidešimt penkerių metų jaunikio Petro Skliuto, 
dvaro darbininko; 1926 m. spalio 5 d. bronislova Kilnaitė, ūkininkaitė 
iš Gudelių-Budviečių kaimo, tekėjo už trisdešimtmečio Juozo Januš-
kaičio, Parausių kaimo ūkininko; 1929 m. lapkričio 3 d. Albina Kere-
vičiūtė, darbininkė iš Antanavo, tekėjo už dvidešimt šešerių metų jau-
nikio Jurgio Narijausko, to paties kaimo darbininko. 1930 m. lapkričio 
16 d. tuokėsi Gulbiniškių kaimo jaunuoliai – šešiolikmetė Elena baru-
šauskaitė ir dvidešimt trejų jaunikis bernardas Sapiežinskas. 1935 m. 
vasario 16 d. dvidešimtmetis Pijus Naikelis, ūkininkas iš Piliūnų, vedė 
šešiolikmetę Konstanciją Rugieniūtę, to paties kaimo ūkininkaitę. 
1935 m. rugsėjo 18 d. Izabelė Teresevičiūtė, siuvėja iš balčiūnų kaimo, 
ištekėjo už dvidešimt trejų metų jaunikio Jono Gustaičio, Miknaičių 
kaimo ūkininko. 1936 m. balandžio 30 d. Albina Juškaitė, tarnaitė iš 
Piliūnų kaimo, tekėjo už antanaviškio Stanislovo Vyšniausko. 

1934 m. gruodžio 25 d. dėl apendicito komplikacijų Kauno karo 
ligoninėje mirė viena minėtų šešiolikmečių nuotakų – tai Marijona 
Ambrasaitė-Skliutienė. Našliu likęs Petras Skliutas greitai, 1935 m. 
vasario 11 d., vedė vėlgi šešiolikmetę nuotaką – Oną Pečkytę, ūkinin-
kaitę iš Užuoganų kaimo. Laikmečio visuomenė buvo ganėtinai su-
pratinga pakartotinai vedančių vyrų atžvilgiu – kas dešimtas Pilviškių 
bažnyčioje vedęs vyras, pagal šeiminį statusą, buvo našlys44. Taip pat 
nebuvo stebinantis reiškinys – skubios našlių vyrų vedybos.

Jauniausias ir vyriausias parapijos nuotakas skyrė kiek mažesnis 
– trisdešimt ketverių metų – skirtumas: 1926 m. lapkričio 11 d. pen-
kiasdešimtmetė nuotaka Uršulė Andziulytė, darbininkė iš bebrininkų 
kaimo, tekėjo už penkiasdešimt vienerių metų našlio Petro Kvietkaus-
ko, baltrušių kaimo ūkininko; 1932 m. gegužės 2 d. penkiasdešimt-
metė Magdelena Naikelytė, tarnaitė iš Parausių, tekėjo už penkias-
dešimt šešerių metų našlio Kazimiero žuko, darbininko iš Pilviškių. 
Šios dvi santuokos atspindi laikmečio nuostatą – našliai vyrai vesdavo 
vyresnio amžiaus, nei įprastas merginų vedybinis amžius, nuotakas. 

44 Iš 673 visų vedusiųjų 68 vyrai buvo našliai, kai tuo tarpu pakartotinai tekėjo 43 našlės.
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Santuoka su našliu buvo suvokiama kaip būdas integruotis į tradicinę 
kaimo bendruomenę.

Pilviškių parapijos vedusieji pasižymėjo dar viena būdinga ypa-
tybe – viena iš aštuonių sutuoktinių porų juridiniais aktais, patvirtin-
tais notarų, apibrėždavo povedybinius turto klausimus45. Didžiąją dalį 
priešjungtuvinių sutarčių tvirtino Vilkaviškio (Simonas Strimavičius, 
Jonas Vileišis, Pijus žemaitis, Albinas Naruševičius), Naumiesčio 
(Steponas Lapušinskas) ir Marijampolės notarai (Antanas Orintas, 
Vincas Putramentas, Jonas Kučinskas, [Norbertas] Mikšys46). Keletas 
sutarčių patvirtintos Šakių47 ir Aleksoto (Simono žukausko) notarų. 

Pasklaidžius spaudos puslapius, atrodo, pilviškiečius jaudino 
neištikimybės istorijos, kurios ne kartą buvo pasiekusios netgi vie-
šąją erdvę. Neprisistatęs miestelio gyventojas siuntė „Sekmadienis“ 
savaitraščio redakcijai klausimą, ar vesti neištikimą sužadėtinę?! 
Iškalbingas paklausimas spausdintas leidinio rubrikoje „Patarkit ką 
daryti?“ atskleidžia ir daugiau šioje pikantiškoje istorijoje glūdinčių 
moralinių klausimų: 

45 Iš viso sudaryti 87 priešjungtuviniai aktai, tai sudarė 12,92 % visų vykusių jungtuvių.
46 1933 m. santuokos įraše Nr. 13 pažymėta, kad pas Marijampolės Notarą Mikšį 1932 

met. spalio mėn. 25 dieną [surašytas priešjungtuvinis aktas] N 912. Nors žinoma, kad 
prieškariu notaras Norbertas Mikšys turėjo savo kontorą Skuode.

47 Šakių notaro asmenybė nenurodyta.

Pilviškių miestelio vaizdas
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Baigdamas 33-čius metus gyvenu provincijoj. Myliu panelę, kuri 
dėl savo mažo ūgio man atrodo graži ir įdomi, o kartais tas pats jos 
mažas ūgis sukelia man biaurumo jausmų. Bet vis dėlto norėjau su 
ja susituokti, tačiau sužinojau, jog ji liko man neištikima. Tada parei-
kalavau iš jos tėvo 1000 litų kraičio. Mano sužadėtinė nesiliovė būti 
neištikima ir aš tada jau paprašiau 1500 litų. Būsimajam uošviui tų 
pinigų buvo labai gaila, bet norėdamas ištekdinti dukterį pasiskoli-
nęs jis vis dėlto nutarė patenkinti mano norą. Nors tie pinigai man 
buvo labai reikalingi pradėtai statybai, bet prieš pat jungtuves aš pa-
būgau ir nutariau vedybas nutraukti. Kartą sutikau tą buvusią savo 
sužadėtinę, besinešančią virvelę ir kažkokių tai skysčių bonkutę. Ji 
man pranešė, kad žada kartis ar nuodytis. Po to aš vėl sutikau su ja 
susituokti, nors pats abejoju ar turiu tai daryti. Prašau man patarti, 
kaip gi aš turiu pasielgti48.

Respublikinėje spaudoje buvo pasirodęs sutuoktinės neištikimybę 
paneigiantis glaustas pranešimas. Tai ypatingai reto pobūdžio spaus-
dinta žinutė. Joje nesusipratimo prislėgtas autorius nepabūgo netgi 
prisistatyti:

Pasklidusias žinias Pilviškių miestely ir jo apylinkėje apie Glau-
džius santykius mano žmonos su pašto valdininku K., kaipo melagin-
gas atšaukiu ir vienkart įspėju, kad prasiman[i]usieji kaltininkai bus 
traukiami atsakomybėn teismo keliu. Vincas Sutkaitis49.

Pirmosios Nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu neegzistavo iš-
tuokos, nes daug diskusijų kėlusi civilinė metrikacija nebuvo įteisin-
ta. Nemažai šeimų buvo faktiškai iširusių, bet sutuoktiniai negalėjo 
išsiskirti. Neoficialiai teigiama, kad tokių šeimų šalyje galėjo būti iki  
30 000. Šia prasme prieškario Lietuva atsiliko nuo Vakarų visuomenių. 
Vienintelė buvusi galimybė – bažnytinė separacija – tam tikra šeimos 
reorganizavimo forma, kai dalis sutuoktinių šeimos teisinių santykių 
baigiasi, dalis – išlieka. Tačiau tai buvo ganėtinai retas reiškinys, kurio 
paliudijimas „Šaltinio“ skaitytojus pasiekė būtent iš Pilviškių parapi-
jos. 

48 „Patarkit ką daryti? Skaitytojų paklausimai ir atsakymai. Pr. Pilviškietis: turi neištikimą 
sužadėtinę“, in: Sekmadienis, 1933 m. lapkričio 26 d., Nr. 48 (299), p. 8.

49 „Trumpa žinutė“, in: Diena, 1931 m. rugsėjo 6 d., Nr. 36 (161), p. 7.
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Vilkaviškio Vyskupijos Tribunolo 1937.VII.12 d. nutarimu pil. 
Petronėlė Vyšniauskienė-Riškiūtė, gyvenusi kadaise Jurkšų kaime, 
Pilviškių valsčiuje, dabar nežinia kur pasišalinusi, šiuo kviečiama 
yra atvykti į Tribunolo būstinę, Vilkaviškis, Vyskupijos Kūrija, nusta-
tyti ginčą jos vyro Antano Vyšniausko užvestoje separacijos byloje.

Jei kviečiamoji per mėnesį laiko nuo šio kvietimo paskelbimo ne-
atvyks ir nenurodys savo gyvenamosios vietos, byla bus rengiama ir 
nagrinėjama be jos.

Vilkaviškio Vysk. Tribunolas
Vilkaviškis,
1937 m. liepos mėn. 12 d.50

Ištuokos galimybė Lietuvoje atsirado tik sovietiniais metais. 
Pilviškių santuokos metrikų knygoje pažymėta, kad šiuo laikmečiu 
civilinės metrikacijos skyriuose oficialiai ištuoką registravo tik trys 
prieškario jaunavedžių poros. Nors spaudos puslapiai patvirtina, kad 
neformalių santuokos baigčių prieškariu būta daugiau. Viešai nu-
skambėjo, kad 1936 m. liepos 12 d. Pilviškių bažnyčioje susituokusių-
jų – 30-mečio techniko Stasio Kliauzos ir 35-erių akušerės Agnietės 
Jankauskaitės – šeimyninis gyvenimas nebuvo ilgas. Neprabėgus nė 
dvejiems metams po vedybų, S. Kliauza visoje šalyje išgarsėjo krimi-
nalu pasibaigusiu romanu su Kėdainių krašto dvarininke:

Pilviškiuose gyveno technikas Stasys K-za. Jis su savo žmona ne-
sugyveno, kol pagaliau persiskyrė. Persiskyręs su savo žmona, tech-
nikas susipažino su Juozapavos dvaro savininke M-ne ir pradėjęs jai 
meilintis. Dvarininkės širdy palaipsniui augo palankumas technikui 
ir laikui bėgant jie tapę draugai. Technikas, be kita ko, pasivadinęs 
inžinierium Mykolaičiu, paėmusiu plento statybos darbų parangą ir 
darančiu dideles pinigines apyvartas. Bet „inžinieriui“ vis pasitaiko 
įvairių piniginių nesklandumų: tai jam laiku algos „neišmoka“, tai 
jam pačiam reikią pridėti už kitus, bet pinigų vis trūksta. Jis prašo 
savo draugę paskolinti pinigų. Nors dvarininkė pinigų neturi, bet ji 
savo geram draugui neatsako ir vis paieško prašomų sumų.

Kadangi dvarininkė gyvena su vyru ir rengiasi vyrą palikti ir 
su „inžinierium“ susituokti, tai technikas apsiėmė sutvarkyti „tech-
niškus“ dvarininkės su vyru persiskyrimo reikalus, išrūpinti divorsą.

50 „Separacijos byla. KVIETIMAS“, in: Šaltinis, 1937 m. liepos 24 d., Nr. 30 (1080), p. 477.
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Ir vėl naujos „išlaidos“ persiskyrimo bylos reikalams, „teis-
mams“, „kurijai“, „tribunolui“ ir kt. nenumatytiems ir nenuma-
tytiems reikalams. Ir vėl technikas gabiai įtikinėja būsimąją savo 
žmoną, kad bylos reikalams ji duotų pinigų. Kadangi dvarininkė juo 
greičiau norėjo su savo vyru persiskirti ir už „inžinieriaus“ ištekėti, 
tai ji, nebeturėdama pinigų, iš žemės iškasus, bet vis tiek svarbiems 
būsimos šeimos reikalams pinigų parūpino ir davė „inžinieriui“. Ir 
dar ne viskas: kadangi dvarininkė į techniką buvus įsimylėjus, tai 
ji pirkus įvairias dovanas (pramanytų vardinių proga) pirkus kos-
tiumus ir kt. daiktus. O „inžinierius“ Mykolaitis ne plentą tiesė, bet 
taisė kelią į lengvabūdės dvarininkės širdį, vis ėmęs dovanas, vis va-
ręs dvarininkės „persiskyrimo bylą“, vis naudojosi geraširdiškumu 
ir pasitikėjimu.

Kadangi jis „inžinierius“ ir statąs plentą, tai jam būtinai esąs 
reikalingas motociklas „tarnybos reikalams“, o, be to, patogu esą pas 
savo mylimąją atvažiuoti, sužinojus, kad vyro nėra dvare ir, pavo-
jaus valandą, greitai iš dvaro pranykti...

Svarbiam motociklo pirkimo reikalui ponia neatsisako duoti pi-
nigų, bet kaip tyčia ji tuo metu neturi nei jaučių, nei kviečių parduoti 
negali, tai iš kitur paskolina tūkstantį litų ir duoda „inžinieriui“, kad 
tas nusipirktų motociklą.

Technikas vienoje Kauno firmoje už vienuolika šimtų nusiperka: 
tūkstantį sumoka tuojau, o šimto litų duoda vekselį.

Pilviškių miestelio vaizdas
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Bet meilė, nors ir ėjo karštyn, bet „inžinierius“ techniškų per-
siskyrimo reikalų vis nesutvarkė, dvarininkė teisiškai su vyru vis ne-
perskiriama. Tuo tarpu apsukrus technikas smagiai leido laiką, daž-
nai užeidavo į restoranus, vaišinos pats ir vaišino draugus. Praėjusį 
sekmadienį technikas apsilankė Babtuose ir viename restorane su 
draugais vaišinos. Kai besivaišindami įsilinksmino, pradėjo triukš-
mauti, kad net visi Babtai skambėję. Vietos policija į linksmus sve-
čius atkreipė dėmesį, ypač palaikė įtartiną motociklistą ir jį sulaikė. 
Kvočiant paaiškėjo suimtojo ir daugiau „gerų darbų“, tai jis buvo 
atgabentas į Kauną.

Prie kvotos atsirado ir dvarininkės oficialus skundas; girdi ji 
buvus apgaudinėjama, skundžiamasis esąs sukčius ir apgavikas, ap-
gaulės būdu iš jos išviliojęs per penkis tūkstančius litų.

„Inžinierius“ porą parų palaikytas daboklėje, skundėja ir ap-
skųstasis iškvosti ir byla perduodama Kėdainių apylinkės tardytojui. 
„Inžinierius“ paleistas, nes nusikalstamojo darbo sudėties neįžiūri-
ma. Jeigu ponia „inžinierium“ pasitikėjo ir jį mylėjo ir pinigų turė-
jo daugiau, negu proto, tai niekas nekaltas. O jeigu „inžinierius“ su 
ponia neatsiskaitys, tai ji gali jam kelti ir civilinę bylą ir Respublikos 
teisme meilės nuostolių ieškoti.51

Ne visada taip išsamiai meilės nuotykiai aprašyti. Kartais tebuvo 
pasidalijama tik romantiškų istorijų nuotrupomis iš Pilviškių, kurios, 
regis, dar labiau nei skaitytojus jaudino čia gyvenusius:

<...> Pilviškius jaudina tikrai pilviškos istorijos. O kadangi ne-
toli pilvo randasi širdis, tad ir jausmai ten koncentruojasi. <...> teko 
pažint vargšė restoraninkė ir mechanikas, ir kaip jie savo šeimas pa-
likę, mėnesienoje ėjo į vieną bažnyčią meilės ieškoti. Bet toji kelionė 
jiems buvo labai marga ir pilna nuotikių. Dar tragiškesnis likimas dėl 
meilės ištiko vieną direktorių, kuris šiandien sėdi už grotų ir dumoja, 
kaip sunki meilė Lietuvoje.52

Prieškario spaudoje nugulė keletas išties tragiškai pasibaigusių 
istorijų. 1931 m. vasario 16 d. Pilviškių bažnyčioje 21 metų nuotaka 

51 „Nenusisekęs Kėdainių dvarininkės romanas su Pilviškių techniku“, in: Lietuvos žinios, 
1938 m. gegužės 12 d., Nr. 106 (5672), p. 6.

52 „Kelionė po Lietuvą: biržai, Saločiai, Pakruojis, Pilviškiai <...>“, in: Iliustruotas pasaulis, 
1937 m. liepos 4 d., Nr. 27, p. 7.
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Antanina Kurauskaitė tekėjo už nemylimo 35-erių jaunikio Antano 
Stanionio. Nelaimingai susiklostęs šeimyninis gyvenimas jauną mote-
rį pastūmėjo pasirinkti savižudybę. Tuo tarpu našliu likęs A. Stanio-
nis 1932 m. lapkričio 22 d. Didvyžių parapijos bažnyčioje vedė antrąjį 
kartą.

Šakių ap. Barzdžių v. Gerulių kaime be tėvų (prie brolio) augo 
Antanina Kurauskaitė, turtingo ūkininko duktė. Iš tėvo palikimo jai 
priklausė dvylika tūkstančių litų pasogos.

Jinai įsimylėjo neturtingą vaikiną Stasį Janušaitį. Bet kadangi 
minima A. Kurauskaitė buvo turtinga, tai jos brolis neleido tekėti už 
Stasio Janušaičio, bet 1931 m. vasario mėn. apvesdino su Antanu Sta-
nioniu, gyv. Dedvyžių kaime, Barzdų valsčiuje.

Bet šis vyras jos visai nemylėjo, tik paėmė pinigus, kurie krizio 
metu jam buvo labai pravartūs. Sako, kad jis lankėsi pas pirmiau bu-
vusias savo meilužes.

Tai matydama A. Stanionienė-Kurauskaitė taip pat lankėsi pas 
savo draugą, bet toks gyvenimas ir uošvės neapykanta (į rūgštį katę 
įmesdavo, į verdamus valgius musių primesdavo ir t.t.) privedė ligi 
tokio nusivylimo, kad 1932 m. sausio 8 d. apie 19 valandą A. Stanio-
nienė-Kurauskaitė nusižudė pasikardama arklių tvarte, po balkiu.53

53 „žinantysis, Jaunos moters tragedija, kuri prievarta atidavė savo širdį ir turtus“, in: Su-
valkietis, 1932 m. sausio 17 d., Nr. 3 (91), p. 3.

Pilviškių katalikų bažnyčia
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Savižudybės ar netgi žmogžudystės dėl nepasisekusios meilės 
nebuvo naujiena. Kaip rašyta tuometinėje spaudoje, šie pasirinkimai 
tokie pat seni, kaip ir pats jausmas. Nesusiklosčiusius santykius Gais-
rių kaime mirtimi mėgino spręsti 39 metų Juozas buragas, gyvenęs 
bagotosios parapijoje, Skučiškės kaime:

Buraga buvo įsimylėjęs jauną merginą Dilbaitytę. Jis jau manė 
su ja susituokti. Bet pastebėjo, kad ji nuo jo pradėjo atšalti. Po Šv. 
Jurgio atlaidų [balandžio 24 d.] jaunasis nuvyko pas merginos tėvus 
norėdamas susitarti dėl vestuvių. Bet kai mergina griežtai atsisakė 
už jo tekėti, jis ištraukė anksčiau paruoštą revolverį ir paleido į ją 
porą šūvių. Mergina susmuko vietoj. Manydamas, kad buvusi myli-
moji nebegyva, trečią šūvį Buraga paleido sau. Mergina vėliau atsi-
peikėjo, o nelaimingas jaunikis palaidotas.54

Dar vienas kriminalinio pobūdžio vedybinis nutikimas ištiko Pil-
viškių žydaitę:

Viena Pilviškio žydelkaitė – Lurie besirengdama tekėti nuvažia-
vo Kaunan nupirkti savo sužieduotiniui kostiumą ir kitų vestuvėm 
daiktų. Kavalierius p. Rudzianskis pasilikęs vienas namie, jausdamas 
sau jau kaipo namiškis, pradėjo ieškoti ką nors „gero“. Jis išlaužė 
spintą ir rado 55 auksinius rublius, 240 dolierių, auksinį laikrodį ir 
100 litų pinigų.

Paėmęs visa tai išbėgo. P. Lurie atvykusi iš Kauno ir neradusi 
nei pinigų, nei sužieduotinio, tuojau pranešė kriminalinei policijai, 
kuri tuojau telegrafavo užsienin, kad sulaikytų plėšiką. Penktadienį 
Krimin. policija gavo nuo Berlino policijos raštą, kad p. Rudzianskis 
(sužieduotinis) sulaikytas Hamburge ir šiomis dienomis bus prista-
tytas Kaunan.55

Leidinyje „Šaltinis“ retkarčiais buvo trumpai pažymima apie 
blaiviai praėjusias parapijiečių vestuves – tai prilyginama retai nutin-
kančiam reginiui. Matyt, ši neatsiejama vestuvių vaišių dalis keldavusi 
nemažai rūpesčių. Juolab Pilviškių parapijoje įsigyti alkoholio nebuvo 
jokių sunkumų. Antanavo dvare veikė mielių ir degtinės fabrikas, ku-

54 „7 dienos Lietuvoje: Gaisrių, Pilviškio val., jaunikaitis“, in: Diena, 1938 m. gegužės 29 d., 
Nr. 22 (982), p. 2.

55 Pilviškis, L. „Sužieduotinis“, in: Lietuvos žinios, 1924 m. kovo 7 d., Nr. 55, p. 4.

JUNGTUVėS IR NEKASDIENėS MEILėS ISTORIJOS PRIEŠKARIO  



260

riame per metus buvo gaminama 15 vagonų arba 18 000 litrų degtinės. 
Pagaminta produkcija buvo suvartojama vien lietuvių reikmėms56. Tad 
šiuo atveju nuostabą gali kelti tai, jog spaudoje užfiksuotas vienintelis 
dėl suvartoto alkoholio kiekio vestuvių vaišių nuotykis:

[1931 m.] VI-30 d. čia [Gaisriuose] buvo vienos panelės vestuvės. 
Vestuvės buvo gana linksmos, nes literių skaičius [alkoholio kiekis] 
buvo begalinis. Šiose vestuvėse piršlys atsižymėjo ypatingai geru 
savo rolės atlikimu. Už tą darbą atsiėmė ir jam skirtą atlyginimą – 
žadamąją pirmanaktę. Tik gaila, kad piršliui to jo užpelnyto atlygi-
nimo pavydėjo jaunasis, kuris iš to didelio skausmo kirto savo prisie-
gai porą kartų į žandą, o paskui nutvėręs iš tvarto savo pasoginukę 
nudūmė pas mamytę patarimo klausti. Piršliui paliko savo prisiegėlę 
beraudančią. Po kiek laiko pavyko piršliui jaunąją nuraminti ir už 
savo darbą atsiimti dvigubas pelnas. Vestuvės buvo visiems linksmos 
ir smagios, tik nabagui jaunajam reikėjo tolimą kelią joti, kol pasiekė 
savo mamytę, kuri viena jį atjautė ir priglaudė minkštoj savo lovelėj. 
Rytojaus dieną jaunasis grįžo. Dabar jis ramiai laukė vakaro, nes 
žinojo, kad piršlys šį kartą tikrai jo neapgaus.57

Vertinant vedybinę elgseną, Pilviškių parapijos sutuoktiniai dau-
geliu aspektų neišsiskyrė iš savo regiono ir laikmečio vedusiųjų. Para-
pijiečiams labiau būdingos lokalios vedybos bei kiek ankstyvesnis nei 
kitur santuokinis amžius. Anuomet mažiau įprasta diena jungtuvėms – 
šeštadienis – Pilviškių bažnyčioje buvusi populiariausia diena. Tad tai 
galima įvardinti bažnytinės apylinkės sutuoktinius iš kitų išskiriančia 
vedybine elgsena.

56 „Valstybės Prezidentas Zanavykijoje (Mūsų specialaus korespondento)“, in: Lietuvis, 
1927 m. rugsėjo 7 d., Nr. 199, p. 3.

57 Ma., „Gaisriai: Piršliui – pirmoji naktis“, in: Suvalkietis, 1931 m. liepos 19 d., Nr. 29 (65), 
p. 4.
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GINTARAS LUČINSKAS

LIETUVIų EKONOMINė EMIGRACIJA  
XX A. 3-IAJAME DEŠIMTMETYJE

Nemesk tėvynės, mielas broli,
Nors ir vargingai gyveni, 
Negeisk tos laimės, kur vilioja,
Kur rast už jūrų ketini.

(Iš populiarios XX a. 3-iojo dešimtmečio dainos)

Pirmojo pasaulinio karo pasekmės ir 1918 m. vasario 16 d. Lietu-
vos nepriklausomybės atkūrimas turėjo įtakos susiklostyti dar vienai 
netikėtai situacijai: laisvės atgavimo euforija ir sunkus ekonomikos at-
sigavimas labai skirtingai paveikė lietuvius. Sunkiai atsigaunanti pra-
monė, demografijos ritmo nepalaikanti ekonominė raida, darbo vietų 
ir žemės trūkumas, skurdas ir badas palietė daugelį gyventojų.  

Pirmojo pasaulinio karo metu emigracija iš Rusijos sustojo, nors 
į Jungtines Amerikos Valstijas 1916–1919 m. iš kitų šalių atvyko  
1 373 lietuviai. Karui pasibaigus, emigracinis judėjimas atsinaujino, 
nes, atsikūrus Lietuvos valstybei, ekonominės problemos liko – eko-
nominį krašto atsilikimą dar padidino karo veiksmai ir kaizerinės Vo-
kietijos okupacija. Teko labai sunkiomis sąlygomis atkurti ir vystyti 
ekonomiką, nes nutrūko ryšiai su Rusijos rinka, Lenkija okupavo svar-
biausią pramoninį Lietuvos miestą Vilnių. 

Lietuvos ekonomika tapo priklausoma nuo pasaulinės rinkos po-
kyčių. Lietuvai pasirašius pirmas sutartis su užsienio šalimis, pagyvė-
jo prekyba su Didžiąja britanija ir Vokietija (iki 1926 m. 70–80 proc. 
importo ir 40–60 proc. eksporto). Lietuva tapo šių šalių pramonės 
produkcijos realizavimo rinka, pigių maisto produktų ir žemės ūkio 
žaliavų šaltiniu. 
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Pokario suirutę aštrino didelė gyventojų migracija. Iš Rusijos 
grįžo karo pabėgėliai. To meto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
ministro Rapolo Skipičio, atsakingo už pabėgėlių grąžinimo į Lietuvą 
reikalus, duomenimis, vien lietuvių į Rusiją pasitraukė apie 250 000. 
1918–1921 m. apie 215 000 grįžo į Lietuvą – Sovietų Rusijoje liko gy-
venti apie 35 000 lietuvių.

XX a. 3-iajame dešimtmetyje Lietuvoje buvo daugiau kaip 2 mln. 
gyventojų, tik 15,8 proc. gyveno miestuose. Kaimo gyventojai sudarė 
84,2 proc. Pagal tautinę sudėtį 81,7 proc. buvo lietuviai, 7,1 proc. – žy-
dai, 4,1 proc. – vokiečiai, 3,0 proc. – lenkai ir 2,3 proc. – rusai. Lietu-
viai sudarė 91 proc. kaimo, 51,1 proc. – miestų, 28,7 proc. – miestelių 
gyventojų. Tad lietuviai ir toliau liko žemdirbių tauta, žemės ūkis lėmė 
ne tik valstietijos, bet ir didesnės tautos dalies ekonominę padėtį. 

Nors 1923 m. darbininkų buvo apie 361 000, daugiausia tai buvo 
žemės ūkio darbininkai – 246 000, arba 67 proc., visų darbininkų. Dar-
bininkai sudarė 28 proc. Lietuvos Respublikos veiksnių gyventojų. 
Stambiesiems valstiečiams ir dvarininkams teko 34 proc. visų žemės 
plotų. Gausiausias buvo vidurinis gyventojų sluoksnis – 60 proc. veiks-
nių gyventojų. Juos sudarė smulkioji miestų visuomenė, vidutiniai ir 
smulkūs valstiečiai, inteligentija ir tarnautojai. Vidurinio sluoksnio di-
džiąją dalį sudarė valstiečiai – vidutiniai ir smulkūs: vidutiniai (10–20 
ha) ūkiai ir 2/3 mišrios grupės (20–30 ha) sudarė 40,5 proc. visų ūkių, 
o jų savininkai 44,6 proc. visų žemvaldžių. Vidutiniams valstiečiams 
teko 36,4 proc. bendro žemės ploto. 

Didelį lyginamąjį svorį tarp valstietijos sudarė smulkūs valstiečiai 
– 2–10 ha žemės sklypų savininkai. Jie sudarė 35,9 proc. visų žemdir-
bių, kuriems priklausė 41 proc. visų ūkių ir 16,6 proc. žemės. Tyrinė-
tojai iš smulkių valstiečių išskyrė mažažemių grupę (2–5 ha dydžio 
ūkių). 33,6 proc. smulkių valstiečių ūkių buvo jų rankose. 30 proc. 
mažažemių ūkių nebuvo arklių, mažažemiai valstiečiai kartu su kai-
mo varguomene ir iš dalies smulkiaisiais valstiečiais buvo pigi darbo 
jėga dvarininkų ir turtingų valstiečių ūkiuose. Dauguma jų, ieškodami 
uždarbio, vykdavo į miestus arba sezoniniams darbams į Rytų Prūsiją, 
Latviją arba emigruodavo. 

Šie bendrieji socialinės struktūros duomenys rodo to meto situ-
aciją Lietuvoje. Miestai augo lėtai, žemės reforma pagerino ne visų 
valstiečių padėtį. bedarbiai mieste, daugybė sezoninių darbininkų kai-
me tapo mobilia jėga, kuri buvo priversta ieškoti geresnių pragyveni-
mo šaltinių svetur. 

GINTARAS LUČINSKAS
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Palyginus Rusijos imperijos statistinius duomenis apie lietuviškas 
gubernijas ir Lietuvos Respublikos ekonominio gyvenimo faktus, ga-
lima daryti išvadą, jog ekonominė ir socialinė krašto struktūra buvo 
panaši, žemės ūkyje ir pramonėje trūko darbo vietų, darbo užmokestis 
buvo mažesnis negu kitose, ypač didelėse, užsienio valstybėse.  

Silpnai išvystyta pramonė negalėjo garantuoti darbo visiems gy-
ventojams. 1933 m. miestuose buvo apie 50 000 bedarbių. Paslėptas 
darbo jėgos rezervas žemės ūkyje siekė 200–300 tūkst. žmonių. Darbo 
jėgos pasiūla smarkiai viršijo jos paklausą, nuo to priklausė ir maži 
uždarbiai. Uždarbio dydžio sumažėjimas Lietuvoje priartėjo prie pačių 
aukščiausių rodiklių kitose šalyse – Japonijoje, Graikijoje, Lenkijoje ar 
Rumunijoje. 

Dėl šių priežasčių ir buvo užfiksuotas dar vienas lietuvių emigra-
cijos į JAV periodas 1920–1940 m. Tiesa, 1931 m. lietuvių emigracija 
dėl krizės pagrindinėse imigracijos šalyse baigėsi. 

Lietuvių emigracija buvo ekonominė. Politinė emigracija tuo lai-
kotarpiu nebuvo ryški, nes pakito karinės tarnybos atlikimo geogra-
finės ir politinės sąlygos, jos nebuvo vengiama. Tiesa, buvo nemažai 
atvejų, kai aktyvūs komunistai emigruodavo į Sovietų Sąjungą, į Len-
kiją emigravo keliasdešimt „Plečkaitininkų“ opozicinės grupuotės na-
rių ir pan. žymesnės politinės emigracijos nesukėlė ir karinis valstybės 
perversmas Lietuvoje. Po 1926 m. gruodžio 17 d. perversmo Vidaus 
reikalų ministerija, remdamasi vykdomų bylų duomenimis, nustatė, 
jog emigravo tik 12 asmenų, iš kurių du buvo sulaikyti. Didelis emi-

Laivu „Lancastria“ buvo plukdomi emigrantai ir iš Lietuvos.  
XX a. 3-iasis dešimtmetis. Atvirukas iš G. Lučinsko kolekcijos
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gravusiųjų skaičius 1927 m. leidžia patvirtinti emigracijos tyrinėtojų 
nuomonę, jog tarp jų buvo ir politinių emigrantų. 

Lietuvos statistika tik apytikriai leidžia nustatyti emigrantų skaičių 
ir jų pasiskirstymą emigracijos valstybėse 1923–1939 m. Oficialių duo-
menų apie 1920–1922 m. emigraciją nepaskelbta. Vieninteliai to šalti-
niai – negausūs Vidaus reikalų ministerijos apskaičiavimai pagal išduotų 
vizų skaičių: 1920 m. buvo išduotos 3 034 vizos išvykti iš šalies (iš jų  
2 514 vizų į JAV), 1921 m. – 5 166 (iš jų 4 185 į JAV), 1922 m. – 7 119 vizų 
(6 494 į JAV). Kiti emigrantai vyko daugiausia į Pietų Afriką. Kadangi jie 
dažniausiai keliavo per Londoną, neretai klaidingai buvo fiksuojami kaip 
emigrantai Anglijoje. Emigracijos skaičius pagal vizas irgi nėra tikslus. 
1925 m. Vidaus reikalų ministerija išdavė 1 020 užsienio pasų, o statis-
tikoje užfiksuoti 2 869 emigrantai, 1926 m. išduotos 6 584 vizos, o sta-
tistika nurodė 10 354 emigrantus. Vizų skaičius nesutapo su emigrantų 
skaičiumi, nes emigruodavo nemažai šeimų, kai dažnai viena viza buvo 
išduodama visai šeimai. Vidaus reikalų ministerija statistiką sudarydavo 
pasitikėdama duomenimis, kuriuos perduodavo emigracijos biurai.  

Lietuvis emigrantas JAV.  
1925 m. gegužės 15 d.  
Nuotrauka iš G. Lučinsko 
rinkinio
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Vidaus reikalų ministerijos duomenys rodo, kad 1920–1923 m. 
populiariausia emigracijos iš Lietuvos kryptis buvo JAV: 1920 m. į JAV 
išvyko 3 514, 1921 m. – 4 185, 1922 m. – 6 494 ir 1923 m. – 8 132 emi-
grantai. Iš viso 1920–1923 m. į JAV išvyko 22 325 asmenys. Emigra-
cija į kitas šalis buvo labai nedidelė. Toks gausus emigrantų antplūdis  
į JAV neturėtų stebinti, nes iki 1921 m. dar negaliojo JAV diskriminaci-
niai imigracijos įstatymai, be to, didelę išvykstančių iš Lietuvos asme-
nų dalį sudarė po Pirmojo pasaulinio karo grįžę reemigrantai, tikėjęsi 
gerai įsikurti Lietuvoje. Ir kitais metais apie tūkstantį Lietuvos išeivių 
vyko į JAV, nors šios šalies vyriausybė įvedė kvotą (normą) emigran-
tams iš Europos šalių, taip pat iš Lietuvos. Kiekvienos šalies kvota 
siekė 3 proc. tos šalies gyventojų, kurie gyveno JAV (pagal 1920 m. 
gyventojų surašymo duomenis). Kvotos įvestos 1921 m. birželio 3 d. ir 
buvo pratęstos 1922 m. Tačiau kvota nelietė JAV piliečių, JAV gimusių 
asmenų ir natūralizuotų JAV asmenų bei vaikų iki 18 m. amžiaus. įva-
žiuojant į JAV, buvo teikiama pirmenybė senųjų imigrantų žmonoms, 
tėvams, broliams, seserims, vaikams ir sužadėtiniams. Norimą asmenį 

Kariška senovės  
lietuvių daina
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galima buvo iškviesti vadinamuoju „efidevitu“, kuris turėjo būti no-
taro paliudytas ir perduotas Vidaus reikalų ministerijai. Ši išduoda-
vo jo savininkui užsienio pasą. Dėl šių priežasčių emigrantų skaičius  
į JAV ir buvo didesnis už kvotą. Gautomis iš Užsienio kalbų infor-
macijų organizacijos JAV lietuvių biuro žiniomis, nuo 1923 m. liepos  
1 d. iki 1924 m. liepos 1 d. į JAV buvo leista įvažiuoti 2 310 emigrantų 
iš Lietuvos. Nuo 1924 m. liepos 1 d. Lietuvai buvo taikoma 344 emi-
grantų kvota. 1929 m. kovo 22 d. JAV prezidentas H. Huveris paskelbė 
naujas imigracijos normas, paremtas JAV gyventojų tautinės kilmės 
duomenimis, kurios pradėtos taikyti 1929 m. liepos 1 d. Lietuvai buvo 
nustatyta 366 emigrantų norma. 

Lietuvos oficialiosios statistikos duomenys rodo, kad ši kvota 
kasmet buvo smarkiai viršijama. 1924 m. iš Lietuvos į JAV emigravo 
861 asmuo, 1925 m. – 778, 1926 m. – 1 090, 1927 m. – 1 429, 1928 m. – 
751, 1929 m. – 967. Kvotą viršydavo vadinamieji ne kvotos emigran-
tai. Pavyzdžiui, 1928 m. sausio–birželio mėnesiais iš Lietuvos į JAV 
emigravo 687 asmenys. Iš jų 4 valdininkai, verslininkai, 57 turistai, 26 
tranzito keleiviai, 163 eiliniai emigrantai ir 417 ne kvotos emigrantų. 
Lietuvos Respublikos konsulas Vašingtone P. žadeikis, remdamasis 
JAV darbo departamento imigracijos biuro žiniomis, surinko papil-
domai duomenų apie šiuos išeivius: iš visų 417 ne kvotos emigrantų 

Lietuvio emigranto Jono Ivanausko laiškas motinai į Lietuvą iš JAV, Milvokio 
miesto. 1927 m. liepos 17 d. Iš G. Lučinsko rinkinio
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81 buvo JAV piliečių žmonos, 50 – jų vaikai, 252 – grįžtantys į JAV 
gyventi, 20 – gimę ne kvotos šalyse, 8 – studentai ir 6 – dvasininkai. 
Taigi, didelė dalis iš Lietuvos į JAV emigruojančių asmenų buvo vie-
naip ar kitaip susijusi su šia šalimi (gyveno jų šeimų nariai, giminės 
ar net jie patys buvo gyvenę JAV, dalis turėjo JAV pilietybę). Tai ne 
vienintelis dokumentas, liudijantis, jog iš Lietuvos į JAV vykstantys 
asmenys, JAV piliečiai, buvo įtraukiami į emigrantų skaičių. Emi-
gracijos biurų mėnesiniuose pranešimuose kartais buvo nurodomas 
ir keliaujančių Lietuvos emigrantų – JAV piliečių – skaičius. Tačiau 
duomenys fragmentiški. Šiuo atveju svarbu tai, kad į emigrantų sąra-
šą buvo įtraukiami ir lietuviai, anksčiau emigravę į JAV, reemigravę į 
Lietuvą ir dar kartą išemigravę.  

Dalis lietuvių imigruodavo į JAV nelegaliai (be imigracijos vizų). 
Lietuvos Respublikos konsulo P. žadeikio duomenimis, vidutiniškai 
per metus taip į JAV imigruodavo apie tūkstantį lietuvių. 1928 m. JAV 
valdžios organai pastebėjo 596 lietuvių kilmės asmenis, bandžiusius 
atvykti į JAV be vizų. 62 iš jų buvo sulaikyti: 54 prie Kanados–JAV 
sienos ir 6 Atlanto uostuose. be to, tais pačiais metais iš JAV buvo de-
portuoti 34 lietuvių kilmės asmenys, 26 iš jų į Lietuvą. Dėl šių priežas-
čių pagal Lietuvos statistiką sunku tiksliai nustatyti lietuvių imigraciją 
į JAV, nes į JAV lietuviai imigruodavo ir iš kitų šalių.  

1920–1921 m. emigracija daugiausia vyko per Liepojos uostą, o 
1922–1924 m. per brėmeną. 1923 m. nemažai emigrantų išvyko per 
Klaipėdos uostą. 

1920–1923 m. socialinė, nacionalinė Lietuvos emigrantų struktū-
ra nėra žinoma. Nėra abejonių, kad dauguma emigrantų buvo valstie-
čiai. Pagrindinė valstietijos emigrantų masė susidarė dėl žemės refor-
mos. Intensyviausiai žeme valstiečiai buvo aprūpinami 1924–1925 m. 
Per tuos dvejus metus išdalyta 37 proc. visos dalinamos žemės. Nuo 
1926 m. žemės gavusių gyventojų skaičius staiga sumažėjo, o po tau-
tininkų suorganizuoto 1926 m. gruodžio 17 d. perversmo – jų beveik 
visai nebuvo. Naujakuriai iš kaimų į vienkiemius keldavosi sunkiai, 
nebuvo pašalpų, jų ūkiai buvo silpni. Dėl prastos valstybės pagalbos 
jų žemė pereidavo į turtingesnių valstiečių rankas. 1925 m. prasidėjo 
naujakurių ūkių pardavinėjimas iš varžytinių. Dėl žemės koncentraci-
jos iki 1938 m. 14 000 naujakurių buvo priverstų parduoti savo ūkius. 
Jie sudarė 22 proc. visų naujakurių. Lietuvos Respublikos diplomatas 
P. Mačiulis 1937 m. nurodė, kad masinis valstiečių bėgimas iš kaimų 
sutapo su emigracijos į Pietų Ameriką srauto padidėjimu, kai „emigra-
cijos kontorų propaganda metėsi į alkaną kaimą, dvarą, kur dešimtys 
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šeimynų atleista nuo darbo. Nemokama kelionė, gražbylystės patrau-
kė juos į braziliją. Vyriausybė tuomet rūpinosi daugiausia artėjančiais 
rinkimais, todėl į emigraciją žiūrėta pro pirštus“. 

Tuo paaiškinama nuo 1925 m. auganti lietuvių emigracija, nes 
žemės ūkyje buvo didelis darbininkų perteklius, o mažų sklypelių sa-
vininkai valstiečiai irgi nebematė vilties prasigyventi. Pirmoji poka-
rio emigracijos į JAV banga visuomenės buvo sutikta kaip natūralus 
tradicinis faktas, o 1925–1926 m. emigravusių asmenų pagausėjimas 
suvoktas kaip ekonomikos silpnumo, nestabilumo reiškinys. 

Lietuvės emigrantės JAV. 1928 m. Nuotrauka iš G. Lučinsko rinkinio
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Darbo jėgos perteklius, socialinė nelygybė, skurdas kėlė nepa-
sitenkinimą kaime. 1929 m. Lietuvos katalikų veikėjas Kazimieras 
Pakštas, rašydamas apie ūkio samdinį, teigė: „Ar gali jis nesvajoti apie 
raudoną revoliuciją, apie svieto lyginimą, kai aplinkui mato vis dėlto 
ir pasiturinčių žmonių“. 

Didelis norinčiųjų vykti uždarbiauti į Prancūziją skaičius 1925 m. 
pranašavo naują emigracijos bangą. Taip ir įvyko. 1926 m. iš Lietuvos 
emigravo 10 000 gyventojų. Kitais metais jų skaičius išaugo iki 18 000. 
1926–1930 m. vykęs emigracijos srauto padidėjimas nebuvo atsitikti-
nis – emigracija iš išsivysčiusių šalių (Anglijos, Vokietijos, Švedijos) 
sumažėjo, nes ten pramoninė krizė iš dalies stabilizavosi. Užtat išaugo 
emigracija iš agrarinių Europos šalių: iš Lenkijos 1926–1930 m. emi-
gravo 0,5 mln. gyventojų, t. y. po 100 000 kasmet. Tai buvo didžiau-
sios emigracijos iš Lenkijos metai tarp Pirmojo ir Antrojo pasaulinių 
karų. Greitai augo ir lietuvių emigrantų skaičius, jie ypač vyko į Pietų 
Amerikos šalis: braziliją, Argentiną ir iš dalies į Urugvajų. Didžiausias 
srautas vyko į braziliją: 1925 m. į šią šalį išvyko 22, 1926 m. – 5667, 
1927 m. – 11 702, 1928 m. – 1 199 ir 1929 m. – 4 536 emigrantai iš 
Lietuvos. Kai sumažėjo emigracija į braziliją, išeivių srautas nukrypo 
į Argentiną. 1928 m. ten išvyko 2 151, 1929 m. – 6 093, 1930 m. –  
2 280 Lietuvos gyventojų. 

Staigų emigracijos srauto padidėjimą 1926–1930 m. galima paaiš-
kinti ir tuo, kad ilgą laiką Lietuvoje vargingai gyvenę žmonės negalėjo 

Lietuvių emigrantų sūnus Leonardas JAV. XX a. 3-iasis 
dešimtmetis. Nuotrauka iš G. Lučinsko rinkinio
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emigruoti dėl to, kad neturėjo lėšų kelionei. Kelionė buvo brangi, todėl 
Lietuvos emigrantai daugiausia keliavo III klasės garlaivių kajutėse, 
1928–1930 m. vienas bilietas kainavo nuo 840 iki 1 000 litų. Kelionės 

Lietuviai emigrantai JAV. XX a. 3-iasis dešimtmetis. 
Nuotrauka iš G. Lučinsko rinkinio
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tarifai nežymiai keitėsi, juos reguliavo ir Lietuvos Vyriausybė. Vidaus 
reikalų ministerija 1930 m. nepatvirtino emigracijos įstaigoms, vežu-
sioms emigrantus į Pietų Ameriką, naujų kelionės tarifų, motyvuoda-
ma tuo, kad nebuvo rimto pagrindo staiga pakelti važiavimo III klase 
kainos nuo 1 000 iki 1 150 litų. Nuo 1930 m. emigracijos įstaigos, no-
rėdamos pakeisti kelionės tarifus, turėjo apie tai pranešti valdžiai prieš 
dvi savaites.  

Lietuvė emigrantė JAV. XX a. 3-iasis dešimtmetis. 
Nuotrauka iš G. Lučinsko rinkinio
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brangi kelionė skatino emigrantus išvykti, kai užsienio laivinin-
kystės kompanijos pažadėdavo gabenti juos „nemokamai“, t. y. už 
kelionę emigrantas susimokėdavo jau dirbdamas šalyje, į kurią emi-
gravo, daugiausia stambių dvarininkų, fazendų savininkams, kurie 
iš anksto ir apmokėdavo laivininkystės linijoms emigrantų kelionės 
išlaidas, užsitikrindavo sau pigią darbo jėgą ir žiauriai išnaudodavo 
atvykėlius iš Europos agrarinių šalių. Tokiu būdu apmokama kelione 
ypač pasinaudodavo daugiavaikės šeimos, kurios kitu atveju nebūtų 
pajėgusios gauti pinigų kelionei. Vaikai iki 14 metų sudarė 14,94 proc. 
visų 1929–1939 m. emigravusių Lietuvos gyventojų. 

1920–1940 m. (iki birželio 1 d.) iš Lietuvos emigravo 102 461 gy-
ventojas. 30 869 (30,1 proc.) iš jų išvyko į JAV, 24 982 (24,4 proc.) į 
braziliją, 16 794 (16,3 proc.) į Argentiną, 7 942 (7,8 proc.) – į Kanadą, 
4 437 (4,3 proc.) į Urugvajų, 5 264 (5,1 proc.) – į kitas šalis. į Pietų 
Afrikos Sąjungą emigravo 7 215 išeivių (7,0 proc.), į Palestiną – 5 008 

Lietuvis emigrantas JAV. 
XX a. 3-iasis dešimtmetis. 
Nuotrauka iš G. Lučinsko 
rinkinio
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(4,9 proc.) visų Lietuvos emigrantų. Absoliuti dauguma į Pietų Afriką 
ir Palestiną išvykusių gyventojų buvo žydai. Jie emigruodavo ir į kitas 
šalis, tarp jų ir į JAV. Kadangi nėra tikslių duomenų, reikia manyti, kad 
žydai 1920–1940 m. sudarė apie 20 proc. Lietuvos emigrantų. Abso-
liučią daugumą sudarė lietuviai – apie 70 proc., t. y. per minėtą laiko-
tarpį emigravo apie 70 tūkst. lietuvių. 

1920–1940 m. emigrantų skaičius – 102 000 – nustatytas re-
miantis archyviniais ir oficialiosios Lietuvos statistikos duomenimis. 
Tikslesnių duomenų kol kas nėra, dėl to šį šaltinį tenka laikyti pati-
kimiausiu. 

1930 m. emigracijos atoslūgis nebuvo lemiamas Lietuvos vyriau-
sybės politikos – emigracija sustojo dėl pasaulinės ūkio konjunktūros, 
kuriai tuo metu nereikėjo pigios darbo jėgos imigrantų iš agrarinių ša-
lių. Tenka pastebėti, kad į išsamiau vedamos statistikos laikotarpį pa-
teko tik treji intensyvios emigracijos metai – 1928 m kovas–gruodis ir 

Lietuvių emigrantų sūnus 
vincas JAv.  

XX a. 3-iasis dešimtme-
tis. Nuotrauka iš 

G. Lučinsko rinkinio
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1929–1930 m. Socialiniu atžvilgiu 1929–1939 m. didžiausią emigrantų 
dalį sudarė valstiečiai – 50,5 proc., pramonės darbininkai ir amatinin-
kai – 12,6 proc., kitų profesijų asmenys – 14,2 proc. be profesijos buvo 
arba jos nenurodė 15,8 proc. išeivių. Emigravo daugiausia nevedę vy-
rai (63,2 proc.) ir netekėjusios moterys (33,3 proc.). 

1928–1939 m. dauguma emigrantų buvo vyrai – 55,07 proc., mo-
terys sudarė 44,93 proc. į Argentiną, braziliją, Kanadą, Urugvajų pa-
prastai vyko vyrai, o į JAV moterys – 59,70 proc. (daugelis jų vyko 
pas vyrus, tėvus, brolius, sužadėtinius), daugiau moterų emigravo  
į Palestiną (56,93 proc.) ir Pietų Afriką (50,05 proc.). 

Dauguma išeivių buvo jauni ir vidutinio amžiaus žmonės – iki 50 
metų. Jie sudarė 96,26 proc. visų emigrantų. Pietų Amerikos valstybės 
negarantavo, jog vyresnio amžiaus žmonės gaus darbo – plantacijų 
ir gamyklų savininkams reikėjo stiprių, jaunų darbininkų, galinčių iš-
tverti sunkias klimato sąlygas. 

Lietuvė emigrantė JAV, 
Čikagoje. XX a. 3-iasis 

dešimtmetis. Nuotrauka 
iš G. Lučinsko rinkinio
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įdomi emigrantų tautinė sudėtis. 1928 m. kovo–gruodžio mėn. 
– 1939 m. dauguma išeivių buvo lietuviai – 58,95 proc. Net 33,68 
proc. emigrantų sudarė žydai, vykę dažniausiai į Palestiną ir Pietų 
Afriką. Trečia grupė – rusų tautybės gyventojai, kurie sudarė 3,20 
proc. Lietuvos emigrantų. Rusų emigraciją aktyvino rusų emigraci-
nės kolonizacijos bendrovės, verbavusios rusus (sentikius) darbui. be 
to, Lietuvoje tautininkų vyriausybė nedarė kliūčių svetimtaučių emi-
gracijai ir ją palaikė. 1927 m. rusų emigrantų Lietuvoje suvienijimo 
komitetas kreipėsi į Lietuvos vidaus reikalų ministeriją su prašymu 
padėti grupei rusų tautybės gyventojų išvykti į braziliją palengvin-
tomis sąlygomis. Lietuvos užsienio reikalų ministerijai buvo nuro-
dyta, kad „Vidaus reikalų ministerijos nusistatymas – svetimtaučių 
elementui padėti apleisti Lietuvą“. Iš dalies tuo galima paaiškinti ir 
gausią žydų emigraciją. Tačiau jai įtakos turėjo ne tik vidaus ekono-
minė ir politinė, bet ir tarptautinė padėtis. žydų emigracija sustiprė-

Lietuvė emigrantė JAV, 
Čikagoje. XX a. 3-iasis 

dešimtmetis. 
Nuotrauka iš 

G. Lučinsko rinkinio
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jo, kai 1933 m. kaimyninėje Vokietijoje į valdžią atėjo hitlerininkai. 
Emigracija į Palestiną buvo suinteresuotos ir sionistinės organizaci-
jos. 1934 m. kovo–balandžio mėn. apie 560 žydų iš įvairių Lietuvos 
apskričių įteikė Lietuvos Ministrui Pirmininkui prašymus, kad Di-
džioji britanija duotų jiems leidimus įvažiuoti į Palestiną. Tai buvo 
organizuota akcija, nes visų prašymų tekstai identiški – skiriasi tik 
pareiškėjų pavardės ir adresai. Išvykimu rūpinosi speciali Palestinos 
įstaiga Lietuvoje, kuri gaudavo Palestinos administracijos kvietimus 
(sertifikatus), išdalydavo juos žydų tautybės asmenims, aprūpindavo 
išvykstančiuosius užsienio pasu ir užtikrindavo jiems visa, kas būtina 
kelionei. žydai iš Lietuvos daugiausia vyko Italijos linijų laivais per 
Konstancos uostą. Nuo 1931 m. jie sudarė pagrindinę Lietuvos emi-
grantų dalį ir dominavo iki 1940 m., išskyrus 1937 metus, kai išeivių 
daugumą vėl sudarė lietuviai. 

Intensyviausios emigracijos metais (1928–1929 m.) emigrantų 
skaičiumi (10 tūkst. gyventojų) Lietuvą Europoje aplenkė tik Airija 

Lietuviai emigrantai 
JAV. XX a. 3-iasis de-
šimtmetis. Nuotrauka  
iš G. Lučinsko rinkinio
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(atitinkamai per metus 83,8 ir 70,7, o Lietuvoje tuo pačiu metu 37,1 
ir 69 emigrantai). Tačiau 1928–1939 m. statistinių duomenų mecha-
niškai taikyti visam 1920–1940 m. lietuvių emigracijos laikotarpiui 
negalima, nes duomenys apima daugiausia tuos metus, kai emigracija 
pasiekė apogėjų ir staiga nuslūgo. 

Suvaržius įvažiavimą į Pietų Amerikos šalis, lietuvių emigraci-
jai iš esmės sustojus, išaugo sezoninių darbų Latvijoje ir Vokietijoje 
skaičius. 1929–1936 m. laikotarpiu kasmet iš Lietuvos į Latviją viduti-
niškai išvykdavo apie 14 000 sezoninių darbuotojų, o 1930 m. išvyko 
18 820 Lietuvos gyventojų, kurie sudarė apie 81 proc. iš įvairių šalių 
į Latviją atvykusių darbuotojų. Lietuvos vidaus reikalų ministerijos 
žiniomis, tais metais į Latviją išvykdavo apie 5 000 darbininkų, tačiau 
šie duomenys nevisiškai atspindi realią padėtį. Gana daug žemės ūkio 
darbininkų iš pasienio zonos pereidavo į Latviją ir ten dirbdavo oficia-
liai nesiregistravę. Pavyzdžiui, Vidaus reikalų ministerijos duomeni-
mis, 1936 m. į Latviją išvyko 17 000 darbininkų, o Latvijos oficialioji 

Lietuviai emigran-
tai JAv, Harrison 

mieste. XX a. 
3-iasis dešimtme-

tis. Nuotrauka 
iš G. Lučinsko 

rinkinio

LIETUVIų EKONOMINė EMIGRACIJA XX A. 3-IAJAME DEŠIMTMETYJE



278

statistika tais metais nurodė, jog iš Lietuvos buvo atvykę 15 236 žemės 
ūkio darbininkai. 

1930 m. į Latviją išvyko daugiausia – 18 000 – darbininkų. Šiam 
reiškiniui įtakos turėjo Lietuvos ir Latvijos susitarimas, leidęs abiejų 
šalių gyventojams, gyvenusiems 30 km pasienio zonoje, laisvai kirsti 
sieną, pateikiant tik vidaus pasus. Kiekvienais metais iš pasienio vals-
čių į Latviją savarankiškai išeidavo apie 10 000 žemės ūkio darbininkų. 
Sezoninis žemės ūkio darbininkų darbas minėtomis formomis truko iki 
pat 1940 m. beveik po 3 000 darbininkų kasmet iš Lietuvos vykdavo 
sezoniniams darbams į Vokietiją.

Taigi, santykinis darbo jėgos perteklius Lietuvoje, užsienio šalims 
suvaržius lietuvių emigraciją, nukrypo į sezoninius darbus Latvijoje. 
Tai padėjo daugeliui Lietuvos žemės ūkio darbininkų gauti laikiną dar-
bą ir, be jokios abejonės, skatino vidaus migraciją. Iš pasienio sričių 

Lietuvė emigrantė 
JAV. 1935 m.  
Nuotrauka iš 
G. Lučinsko rinkinio
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gyventojams išvykus uždarbiauti į užsienį, į jų vietas dirbti vyko kitų, 
tolimesnių, Lietuvos apskričių darbininkai. 

Tuo tarpu pati emigracija ir sunki lietuvių išeivių padėtis imigra-
cijos šalyse tapo problema, kuriai reikėjo skirti vis daugiau dėmesio.  

Išvados

Lietuvos valstybės, krašto ekonominio gyvenimo atkūrimui po 
Pirmojo pasaulinio karo išeivija nesavanaudiškai teikė materialinę pa-
galbą. buvo bandyta pagerinti finansinę jaunos valstybės padėtį, bet 
išeivijos veikėjų galimybės kištis į politinę partijų veiklą buvo griežtai 
ribojamos. JAV lietuvių noras grįžti į tėvynę ir joje įsikurti mažėjo ne 
tik dėl nepalankių to meto ekonominio gyvenimo sąlygų, bet ir Lietu-
vos valdžios ekonominės politikos, kuri neleido išeiviams įsigyti nekil-
nojamojo turto (žemės).

Lietuvių emigrantų 
dukros Kanadoje. 

1934 m. Nuotrauka iš 
G. Lučinsko rinkinio
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Sudėtinga Lietuvos ekonominė situacija vertė Lietuvos valdžią 
ieškoti išeivijoje papildomo partnerio prekybos, finansų srityje, poli-
tinės atramos taškų. Tautininkai siekė gerinti ekonominę krašto situ-
aciją, remdamiesi išeivijos kapitalu, ir kartu laimėti tam tikros išeivi-
jos dalies simpatiją A. Smetonos valdžiai. Dėl to tautininkai mezgė 
glaudesnius ryšius su JAV lietuvių ekonomikos, prekybos ir bankinio 
kapitalo įstaigomis, o per Pasaulio lietuvių sąjungą bandė mažinti ne-
sutarimus, nereikalingus kivirčus. 

Lietuvių emigracijos 1868–1940 m. is-
torija rodo, jog atskirais istorijos etapais, na-
cijos raidos momentais mažos tautos masinė 
emigracija atlieka reikšmingą vaidmenį tautos 
kultūriniame ir politiniame gyvenime, daro 
juntamą įtaką krašto ekonomikai, prekybai, 
žemės ūkiui.

JAV lietuvių indėlis pačiai svarbiausiai 
XX a. lietuvių tautos pergalei, Lietuvos valsty-

Lietuviai emigrantai išvyksta į Pietų Ameriką. Kaunas, 1928 m. birželio 5 d. 
Nuotrauka iš G. Lučinsko rinkinio

Lietuvis emigrantas Pietų Amerikoje. XX a. 3-iasis 
dešimtmetis. Nuotrauka iš G. Lučinsko rinkinio

GINTARAS LUČINSKAS
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bės atkūrimui, jos nepriklausomybės stiprinimui, tarptautiniam pripa-
žinimui ir karo sugriauto ūkio atkūrimui buvo neįkainojamas, sunkiai 
pasveriamas.

JAV lietuviai, tarsi apvainikuodami materialinę pagalbą, sumanė 
padovanoti Lietuvai simbolinę, savotišką dvasinę dovaną – 1919 m. ge-
gužės 9 d. Čikagos lietuvių draugijų konferencijoje nutarta nuliedinti 
Lietuvos laisvės varpą ir įteikti jį 1919 m. birželio 9–11 d. vyksiančiam 
JAV Lietuvių Seimui. Varpas buvo 4 pėdų (1 pėda – 30,48 cm) aukščio 
ir 3 pėdų pločio. Su rėmais svėrė 1 200 svarų (1 svaras – apie 0,5 kg). 
Vienoje varpo pusėje buvo įvardintas adresatas: „Amerikos Lietuvių 
seimas / Lietuvai / birželio 9, 10 ir 11, 1919 m. / Chicago, ILL“.

Varpo išleistuvėse iš Čikagos dalyvavo apie 18 000 žmonių. Lietu-
vos laisvės varpas apkeliavo daugelį lietuvių kolonijų, visi norintys už 
5 dolerius galėjo po kartą juo paskambinti. Vėliau jis buvo perduotas 
Lietuvos atstovams JAV ir 1922 m. sausio 22 d. parvežtas į Lietuvą, 
įkeltas į Kauno karo muziejaus bokštą. Pirmą kartą jis suskambo per 
Vasario 16-osios iškilmes.

Lietuviai emigrantai 
brazilijoje. 1931 m. 

Nuotrauka iš 
G. Lučinsko rinkinio

LIETUVIų EKONOMINė EMIGRACIJA XX A. 3-IAJAME DEŠIMTMETYJE
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Vienoje šio varpo pusėje, po Vyčiu, iškaltos gražios broniaus Ka-
zio balučio eilės:

O, skambink per amžius
Vaikams Lietuvos,
Kad Laisvės nevertas,
Kas negina Jos.
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STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW

NA KRęTYCH ŚCIEŻKACH HISTORII

Kęstutis Subačius
HISTORYCZNE DZIEDZICTWO bAŁTÓW NA ObSZARACH 
SUDOWII, WYSOCZYZNY ŻMUDZKIEJ I ZALEWU  
KUROŃSKIEGO

Ocalałe plemiona bałtyckie w zachodniej części bałtyckiego łań-
cucha kulturowego przyczyniły się do powstania państwa litewskie-
go. Historia plemion zachodnich bałtów stanowi podwalinę historii 
Litwy. Jej poznanie stanowi warunek zrozumienia etnogenezy narodu 
litewskiego. 

Już od początku pierwszego wieku na wschodnim wybrzeżu bał-
tyku, w dorzeczach rzek Minija i Šventoji, rozciągał się litewski ob-
szar kulturowy, obejmujący cmentarzyska z kamiennymi wieńcami. 
Na tym obszarze znanych jest około 35 cmentarzysk ze starożytnymi 
grobami datowanymi na II-XII wiek. Obszar kulturowy cmentarzysk 
z kamiennymi wieńcami wyróżnia się licznym inwentarzem grobo-
wym. bogatych, dobrze uzbrojonych mężczyzn chowano z charak-
terystycznym dla wojowników uzbrojeniem oraz symboliczną ofiarą 
złożoną z konia – głowy lub głowy i nóg zwierzęcia. Zwyczaj grze-
bania rytualnych części konia najbardziej był rozpowszechniony pod 
koniec II i w III wieku. Niemal we wszystkich badanych miejscach 
pochówków z II i III w. znaleziono bursztynowe amulety w kształcie 
podwójnie ściętego stożka. Najwięcej takich grobowców znaleziono 
na cmentarzyskach w Połądze (Palanga) i Gintarai. 

O powiązaniu pochodzenia etnicznego Kurów i Sudowian  
z kulturą zachodnich bałtów świadczy cmentarzysko w Skomantai 
z VI-XII wieku. Na jego obszarze znaleziono groby ciałopalne (3)  
i szkieletowe (2). Jeden grób ciałopalny był wybrukowany kamienia-
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mi, pod nim znajdowała się druga warstwa bruku, pod którym pocho-
wano niespalonego konia. Plemię zachodnich bałtów, które w II wieku 
Klaudiusz Ptolemeusz określił jako veltai, E. Jovaiša zlokalizował na 
litewsko-łotewskim obszarze kulturowym cmentarzysk płaskich mię-
dzy Niemnem a Wentą /E. J. II, 159/.

Weltowie to wywodzące się z wielbarskiej kultury grobów pła-
skich plemiona: Kurowie, Semigalowie, Łatgalowie. badacze są zgod-
ni, że kurlandcy Wendowie-Weltowie mogą być pierwszym plemie-
niem zachodnich bałtów, które w pierwszych wiekach drogą morską  
i lądową przybyło z regionu południowego bałtyku. Przypisuje się mu 
powiązania z migracją Sudowian i Galindów oraz Sembów. Kazimie-
ras būga pisał: „Kurowie, jak można domniemywać z fińskiej nazwy 
Kurhi, stanowili odrębny naród jeszcze przed zderzeniem się Rosjan  
z Finami, tj. przed VII-VIII w.” /K. b. I, 410/.

Na początku VIII wieku Kurowie stanowili całkowicie ukształ-
towaną jednostkę etniczną. byli silnym i zjednoczonym plemieniem. 
Posiadali własne, ściśle określone terytorium, które zgodnie z kroniką 
Rimberta z IX w. składało się z 5 obszarów. W kronice nie zostały one 
wymienione, ale hipotetycznie można założyć, że były to: Apuolė, 
Grobina (Gruobinia), Połąga, Szkudy (Skuodas)-Puotkaliai i Imbarė.

W artykule zaprezentowano materiały dotyczące najwcześniej 
(w 853 r.) w źródłach pisanych wspomnianą litewską osadę-zamek 
Apuolė i umiejętności obronne Kurów przed szwedzkimi najazdami. 
W późniejszym okresie ataki skandynawskie ustąpiły miejsca nie-
mieckim – zakonu kawalerów mieczowych i jego następcy: zakonu 
krzyżackiego.

Południowi Kurowie od dawna utrzymywali rozległe więzi et-
niczne, gospodarcze, handlowe i polityczne z mieszkańcami położo-
nych na wschód ziem litewskich. Jednoczyli się w walce przeciwko 
Niemcom. O takiej współpracy świadczy wiele wydarzeń z tego okre-
su opisanych w Kronice Henryka Łotysza. 

Kazimieras baranauskas 
PRZEMARSZ LITEWSKICH PUŁKÓW TATARSKICH PRZEZ 
SUDOWIę

Tatarzy litewscy to etniczna grupa plemion wywodzących się  
z nadwołżańskich stepów i chanatu krymskiego, która osiadła na 
Litwie pod koniec XIV wieku. W owym okresie władcy Wielkiego 
Księstwa Litewskiego (WKL), w konfrontacji z książętami rosyjskimi, 
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szukali sojuszników w Złotej Ordzie dla zabezpieczenia swoich wpły-
wów na Ukrainie. Podczas wyprawy Witold Wielki setki szlacheckich 
rodów tatarskich przesiedlił w okolice Trok (Trakai) i Wilna (Vilnius). 
Nowi mieszkańcy mieli zapewnić ochronę przed atakami wroga.

W wojennej historii Tatarzy zapisali się jako odważni i lojalni 
żołnierze. Wraz z wojskami Witolda Wielkiego pułki tatarskie, słu-
żące pod flagami plemiennymi, wzięły udział w słynnej bitwie pod 
Grunwaldem. Witold, używając taktycznego manewru zwodniczego 
odwrotu, pozwolił tatarskiej lekkiej kawalerii otoczyć armię krzyżow-
ców od tyłu i ostatecznie nadać kierunek przebiegu bitwy. 

Tatarzy znali się nie tylko na sztuce wojennej i obronnej. Mówili 
w różnych językach, dlatego występowali w roli tłumaczy. W póź-
niejszym okresie, po osiągnięciu wyższego poziomu organizacyjnego, 
będąc w pułkach straży frontowej Wielkiego Księstwa Litewskiego 
oraz w armii Rzeczypospolitej Obojga Narodów, walczyli przeciwko 
Rosji, Szwecji i Turcji. 

Starcia zbrojne pod Warszawą, które miały miejsce 2 listopada 
1794 r., zwane również „Rzezią Pragi”, stały się ostatnim akordem bi-
twy armii Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a tym samym litewskich 
pułków tatarskich. W 1795 roku nastąpił trzeci rozbiór Rzeczypospo-
litej. W późniejszych okresach pułki tatarskie służyły w armii pruskiej 
na Podlasiu i w Sudowii. Wzięły one udział również w wojnach napo-
leońskich.

Obecnie na Litwie mieszka ponad 3000 Tatarów. Wyznają oni is-
lam, ale od wieków nie posługują się swoim narodowym językiem. 
Małe społeczności tatarskie żyją w rejonie wileńskim (Vilnius), olic-
kim (Alytus) i wyłkowyskim (Vilkaviškis).

W Polsce Tatarzy zamieszkują m. in. powiat sokólski (bohoniki  
i Kruszyniany) w województwie podlaskim. Sami Tatarzy szacują, 
że w Polsce mieszka ponad 4000 przedstawicieli tej grupy etnicznej. 
Dziś, w demokratycznej Europie, naród powoli odradza się i dumnie 
prezentuje swą długą i zaszczytną historię.

 
Kazys Misius 
WSIE DWORU W SEJWACH WEDŁUG INWENTARZA  
Z 1665 ROKU 

W zbiorach Litewskiego Państwowego Archiwum Historycznego 
znajduje się Księga Inwentarska Mienia Państwowego. Zawiera ona 
inwentarze dworu w Sejwach z 1665 i 1676 roku. Mimo że dokumen-
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ty te dotyczą przede wszystkim nałożonych na chłopów obowiązków, 
stanowią one wartościowe źródło historyczne.

Dwór w Sejwach powstał w Puszczy Mereckiej. W rewizji lasów 
Wielkiego Księstwa Litewskiego z roku 1559 znajduje się wzmianka 
o rzece Seiva i jeziorze o tej samej nazwie. Wspomina się również 
jezioro Puńsk i nieopodal znajdującą się miejscowość o charakterze 
myśliwskim (ros. oступ) – Puńsk. W opisie lasów z 1559 r. wymienia 
się kilka łąk należących do dworu w Sejwach. W 1588 r. dwór prze-
szedł we władanie Krzysztofa Radziwiłła. W Metryce Litewskiej pod 
datą 27 października 1597 widnieje wpis o założeniu parafii we wsi 
Nowy Puńsk.  

Zawarte w inwentarzu imiona i nazwiska są zgodne z podanymi 
w dokumencie. W XVII w. różny zapis tych samych nazwisk nie był 
niczym nadzwyczajnym. W inwentarzu znajdują się opisy gruntów, 
nałożone na chłopów obowiązki dotyczące pielęgnowania i utrzy-
mania dworskich ogrodów warzywnych, informacje o zwolnieniach  
z prac polowych i przewozowych. W dokumencie zostali wymienieni 
również nadzorcy wsi.

W inwentarzu jest mowa między innymi o łące znajdującej w się 
w dworskim lesie, nad rzeką Kirsną. Chłopi pańszczyźniani, w ramach 
pracy na rzecz dworu, mieli obowiązek co roku w trybie pilnym ją 
skosić. Ci, którzy nie brali udziału w tych pracach, byli zobowiązani 
do dostarczenia do dworu jednego wozu siana z każdej włóki ziemi. 

OKIEM LINgWIsTy

Grasilda blažienė  
MNIEJ ZNANE PRUsKIE NAZWy OsAD  
W POŁUDNIOWEJ CZęŚCI PRUs WsCHODNICH

badania nazw pruskich są nierozerwalnie związane z onoma-
styką innych języków bałtyckich, ich folklorem, mitologią, historią, 
archeologią, kulturą i etnologią. bez syntezy wszystkich tych nauk 
badania takie nie byłyby już możliwe. Prace badawcze nad nazwa-
mi pruskimi rozpoczęły się w XIX wieku. W XX wieku były już in-
tegralną częścią filologii bałtyckiej. Do najbardziej zasłużonych ba-
daczy należą Jurgis Gerulis, Reinhold Trautmann, Jānis Endzelīns, 
Vytautas Mažiulis, Władimir Nikołajewicz Toporow. Niezapomnia-
ny Wolfgang P. Schmidt, słynny niemiecki bałtysta, indoeuropeista  
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i onomasta, wraz z polskimi współpracownikami zapoczątkował nową 
serię Hydronymia Europaea. W 1985 roku ukazał się pierwszy jej 
tom. Wielu badaczy onomastyki pruskiej, w tym polscy uczeni, swoje 
badania pochodzenia nazw opiera na źródłach pisanych. Autorka ar-
tykułu uważa natomiast, że   najbardziej wiarygodnymi i autentyczny-
mi źródłami są liczne rękopisy zakonu niemieckiego. To przekonanie 
oraz znajomość badań innych badaczy wielokrotnie dowodziły, że nie 
cały materiał zebrany przez polskich badaczy, dotyczący południo-
wych Prus Wschodnich, znajduje odzwierciedlenie w wydawanym od 
1996 roku opracowaniu onomastów polskich pn. „Nazwy miejscowe 
Polski”. Od dawna wiadomo, że onomaści muszą znać specyfikę do-
kumentów, z których zbierany jest materiał empiryczny. Nieocenio-
ną wartością w procesie badawczym jest umiejętność rozróżnienia 
przez badacza nazw miejsc od nazw miejscowości. Rękopisy zakonu 
niemieckiego zawierają również bardzo cenne dane dotyczące gene-
zy nazwy Prusy oraz osadnictwa na ziemiach pruskich osób innych 
narodowości. badanie materiału empirycznego ujawnia również rzad-
kie zjawisko, które istniało wówczas w Prusach Wschodnich – wy-
stępowanie kilku nazw tych samych miejscowości, tj. osad o dwóch 
nazwach, których pojawienie się wynikało najprawdopodobniej ze 
zmiany właścicieli osad. Jako przykład jednej z wielu takich można 
wymienić nazwę Smausgheyeyn villa (pol. wieś), zapisaną około 1400 
roku, która w późniejszych źródłach jest wymieniana jako das Dorf 
Cleyn Smaußeyn (1474 r.), Bundicken (1543 r.), Bündken (1785 r.), 
Bindken (około 1790 r.), Buendken-Bądki (1946 r.), bądki – bündtken 
(1951 r.). badania nad pruskimi nazwami na Litwie i za granicą były 
prowadzone od drugiej połowy XX w. Wiele lat badań onomastyki 
pruskiej dowiodło, że stanowi ona odrębny przedmiot analizy, nato-
miast fundamentalne prace Jurgisa Gerulisa i Reinholda Trautmanna 
były tylko solidnie wykonanym początkiem, opartym na przedstawi-
cielach wielu szkół onomastycznych (litewskiej, łotewskiej, polskiej, 
rosyjskiej, niemieckiej itp.). Autorka niniejszego artykułu oraz jej stu-
dent dr Darius Ivoška prowadzą dogłębne badania nazw pruskich na 
Litwie. Pruskie hydronimy opisał Feliksas Daubaras. Z pruskiej ono-
mastyki korzysta wielu badaczy świata, jako materiału pomocniczego 
w badaniach nazw litewskich i łotewskich oraz w wyjaśnianiu złożo-
nych problemów indoeuropejskich. Nazwy pruskie należy studiować 
bardzo uważnie, ostrożnie i dokładnie z uwagi na to, że język pruski 
jest językiem martwym. Pozostawił on po sobie ponad tysiąc nazw 
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własnych – toponimów, hydronimów, antroponimów, na podstawie 
których można przywrócić pruskie słownictwo leksykalne, tj. nazwy 
pospolite i wzbogacić dość ubogą spuściznę słownictwa języka pru-
skiego. Pruskie nazwy własne to najwcześniejsi świadkowie języków 
bałtyckich. Zostały one bardzo starannie zapisane w księgach zakonu 
niemieckiego. Sekretarze zakonu nazwy te spisywali z żywego języka, 
a później, w miarę upowszechniania się foliantów zakonnych, zapi-
sane teksty przepisywano z jednego foliantu do kolejnego. Z przyto-
czonych w artykule przykładów wynika, że   nazw osad pruskich było 
więcej niż zbadano w opracowaniu Rozalii Przybytek z 1993 roku. 
Oczywistym jest również fakt, że badanie nazw pruskich jest proce-
sem złożonym, który dostarcza wiedzy o nieistniejącym już języku 
oraz historii wymarłego narodu.

Jūratė Čirūnaitė 
DZIEDZICZONE ANTROPONIMY bOJARÓW POWIATU 
GRODZIEŃSKIEGO W DOKUMENCIE Z 1565 ROKU 

W artykule badano kształtowanie się nazwisk bojarów powiatu 
grodzieńskiego na podstawie poświadczeń dziedziczonych antropo-
nimów zawartych w spisie wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego  
z 1565 r. Właściwe dla wcześniejszej generacji nazwy osobowe  
z formantem -sk- na użytkowników kolejnego pokolenia mogły być 
przenoszone za pomocą patronimicznych derywatów sufiksalnych 
(Друцкевичъ, Долгошцич) lub przejmowane w sposób bezpośredni, 
co oznaczało, że formy te zaczynały już pełnić rolę nazwisk. Jednak-
że większość antroponimów w omawianym okresie nie była jeszcze 
dziedziczona. W trakcie analizy form imiennych natrafiono na jedno 
określenie żony z użyciem odmężowskiego antroponimu z forman-
tem -sk- w formie dopełniacza (Струтынского). Odnotowano dwa 
nazwiska zawierające formant -sk-: Халецки, Куровъски. Kolejnych 
sześć antroponimów z tym sufiksem w badanym spisie wystąpiło 
po raz pierwszy: Завацъки, Каменъски, Новицъки, Петровъски, 
Свиръски, Снаръски. Późniejsze poświadczenia tych form znajdu-
jemy w dokumencie z 1690 r., a zatem jako nazwiska zaczęły one 
funkcjonować zapewne w drugiej połowie XVI w. Spośród nazw 
osobowych, niebędących imionami, patronimami czy antroponi-
mami typu -sk-, nie budzi wątpliwości nazwisko Шышъко. Z pew-
nym zastrzeżeniem za nazwiska możemy uznać formy: Ейсмонтъ, 
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Кобята, Стер[ъ]пейко, Толоч[ъ]ко, które utraciły sufiksy o cha-
rakterze patronimicznym. W dokumencie z 1565 r. znajdujemy rów-
nież pierwsze poświadczenie kolejnych pięciu tego typu antroponi-
mów: Белокозъ, Галабурда, Доха, Куликъ, Мицута. Jako nazwiska 
zaczęły one funkcjonować najprawdopodobniej w drugiej połowie  
XVI w. Wśród patronimików odojcowskich odnotowano cztery na-
zwiska: Кгинюшевичъ, Киселевичъ, Моръдасовичъ, Носовичъ. 
Są jeszcze wzmianki dwóch tego typu nazwisk – Бутрымовичъ, 
Полуяновичъ – poświadczonych w późniejszym okresie. Można do-
mniemywać, że w spisie z 1565 r. także po raz pierwszy wystąpił rzad-
ki patronimiczny wariant chrześcijańskiego antroponimu Хомичъ, 
który później zyskał status nazwiska. Powyższe antroponimy w roli 
nazwisk zaczęły funkcjonować prawdopodobnie w drugiej połowie  
XVI w. Patronimiki dziedziczone po dziadku, zwłaszcza w formie gen. 
sg., reprezentowały stary system imienniczy, w którym częściowo 
pełniły one rolę obecnych nazwisk. Nazwiska pochodzące od imion 
dziadków w gen. sg. Ейсмон[ъ]товича i gen. sg. Сиръкгутевича 
(również w formie zapisu Шыркгутевичъ) mogłyby funkcjonować 
jako nazwiska już w połowie XVI w., jeśli zostałyby zapisane nie  
w genetivie, a nominativie. Za pierwszą wzmiankę tego typu patro-
nimiku możemy przyjąć gen. sg. Почобутовича. Antroponim ten 
– po usunięciu sufiksu – stał się nazwiskiem zapewne w drugiej po-
łowie XVI w. Jedna osoba z listy miała dwa nazwiska – Халецъки 
Киселевичъ. Dwie osoby były posiadaczami dwóch potencjalnych 
nazwisk: Новицъки Ейсмонътовича i Ейсмонътовича Снаръски. 
Antroponimy z formantem -sk- Новицъки i Снаръски (późniejsze na-
zwiska) zostały odnotowane po raz pierwszy. Antroponimy zapisane 
w formie gen sg. Ейсмонътовича reprezentują stary system imien-
nictwa, gdyby miały postać nominativu, za nazwiska można byłoby je 
uznać już w połowie XVI w. 

Vilija Ragaišienė 
WIERZENIA W GWARACH POŁUDNIOWOAUKSZTAJCKICH

W artykule, w oparciu o słowniki, teksty i inne źródła gwar po-
łudniowoauksztajckich, przeanalizowano wierzenia, tj. wszelkie prze-
jawy wiary w zjawiska nadprzyrodzone, znaki i magię, determinujące 
zdarzenia w przyszłości, tendencje ich używania, stosunek mieszkań-
ców południowej Auksztoty do wierzeń oraz przesłanki istnienia tego 
gatunku. 
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W badanych źródłach natrafiono na stosunkowo dużą ilość da-
nych na temat jednej z najważniejszych warstw etnicznego dziedzic-
twa kulturowego – tzw. wierzeń ludowych. W spisanych opowiada-
niach zachowały się elementy przejęte od poprzednich pokoleń, które 
dla członków danej grupy etnicznej stanowiły ważny składnik ich sys-
temu wartości.

W artykule wierzenia zostały przeanalizowane i sklasyfikowa-
ne w odniesieniu do ich przeznaczenia: przewidywanie przyszłości; 
ostrzeżenia; zakazy, przedmioty i działania mające na celu ochronę 
przed nieszczęśliwymi wypadkami, chorobami i ich skutkami.  

badane źródła wskazują na zróżnicowane rozpowszechnienie 
wierzeń na terenach południowej Auksztoty. Narracje spisane na ob-
szarze występowania gwar, dotyczące minionych wydarzeń i realiów 
(obchodów świąt, przewidywania przyszłości itp.), zdominowane są 
przez wróżby i znaki odnoszące się do Wigilii bożego Narodzenia.  
W narracjach w dialektach południowo-zachodniego obszaru połu-
dniowej Auksztoty zawarto głównie przepowiednie dotyczące pogody 
(znaki wysyłane przez ptaki i zwierzęta, niezwykłe przejawy obiek-
tów przyrodniczych), natomiast teksty i słownictwo z południowego 
obszaru południowej Auksztoty zawierają dane o zaklęciach. Różni-
ce w podziale przekonań w badanych tekstach determinuje zapewne 
styl życia. Dzukowie z obszaru południowo-zachodniego zazwyczaj 
zajmują się rolnictwem, natomiast mieszkańcy południowego obszaru 
południowej Auksztoty: rzemiosłem, rybołówstwem, pszczelarstwem 
itp., dlatego dla przedstawicieli tej grupy prognozy pogody mogą 
być nieco mniej istotne. Z drugiej strony, mieszkający wśród lasów 
i w pewnym sensie odizolowani od świata mieszkańcy południowe-
go obszaru południowej Auksztoty, lepiej zachowali dawne tradycje  
i światopogląd, więc ich źródła są bogate w dane dotyczące tzw. ma-
gii ludowej (zaklęcia, modlitwy itp.). Niektóre wierzenia (na przykład 
wiara we właściwości lecznicze młodego księżyca) noszą znamiona 
archaiczne, odzwierciedlające powiązania ze starą religią litewską. 

NA KRęTYCH ŚCIEŻKACH HISTORII 

Kostas Leončikas 
GMINA KLEJWY W XIX WIEKU (CZ. 2)

Po wielu staraniach właściciel dworu w Klejwach Antoni bore-
wicz został mianowany wójtem gmin Klejwy i Wiejsieje (Veisiejai). 



291

Proces trwał kilka lat. Pisma w tej sprawie pisali przedstawiciele Rządu 
Gubernialnego Augustowskiego (RGA), starosta powiatu sejneńskie-
go, Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Duchownych Królestwa 
Polskiego oraz Naczelnik Wojskowy RGA. Po spełnieniu wszystkich 
wymogów, 28 sierpnia 1850 r. A. borewicz został zaprzysiężony na 
wójta. Nie zachowały się żadne dokumenty świadczące, jak długo ist-
niała gmina.

Istnieje natomiast sporo dokumentów dotyczących przyłączenia 
do gminy Klejwy wsi Skustele i Stabieńszczyzna (leżących na tere-
nie gminy Sejny). Zostały one sporządzone w latach 1847-1848 przez 
chłopów tych wsi oraz ich właścicielkę Elżbietę Litwińską. Autorzy 
pism skarżyli się na zbyt duże obłożenie różnymi pracami. Do wnio-
sków pozytywnie odniósł się RGA pismem z dnia 27 marca 1848 r.

 RGA dążył do stworzenia nowej dużej gminy w Ochotnikach, 
do której zostałyby włączone gminy Klejwy i Szejpiszki. Takie-
mu rozwiązaniu sprzeciwili się właściciele dworów w Klejwach  
i Szejpiszkach. W 1864 r. gmina Szejpiszki została włączona do gminy 
Klejwy. 

Właściciel dworu w Szejpiszkach dążył, aby od gminy została 
odłączona gmina Dowiaciszki. W piśmie swój wniosek argumentował 
zbyt dużym obciążeniem pracą administracyjną.

Juozas Vaznelis
ZAPOMNIANI DUCHOWNI 

W artykule zostały opisane losy pięciu puńskich parafian, którzy 
całe swoje życie służyli jako duchowni w różnych zakonach i para-
fiach w XIX i XX w. oraz dokonano przeglądu drzew genealogicznych 
trzech księży: Franciszka (1817-1901), bonifacego (1822-1915) i Pio-
tra (1826-1887) Wołyńców, urodzonych we wsi Wołyńce w suwalskiej 
guberni. 

Najlepiej wykształcony i zasłużony z wyżej wymienionych du-
chownych był franciszkanin z Zakonu braci Mniejszych Konwentu-
alnych (OFMConv) Franciszek Wołyniec. W 1859 r. został on pro-
boszczem w Szczawinie. Za przychylność uczestnikom powstania 
styczniowego do 1870 r. miał nałożony dozór policyjny. Po kasacie 
klasztoru łagiewnickiego, 4 listopada 1866 r. przeniesiono go do Ka-
lisza. Tam pełnił szereg ważnych funkcji, m.in. lektora, gwardiana, 
definitora i prowincjała. W 1894 r. obchodził 50-lecie swojego kapłań-
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stwa. O randze tego jubileuszu świadczy fakt, że w tej uroczystości 
brało udział kilkudziesięciu księży, prezydent Kalisza oraz wielu zna-
mienitych i zasłużonych parafian. Podczas uroczystości wręczono mu 
laskę z krzyżem oraz ornat, który jubilat prawdopodobnie podarował 
kościołowi puńskiemu w 1894 r. Zmarł 27 lutego 1901 r. w Kaliszu  
i prawdopodobnie tam został pochowany.

Ks. bonifacy Wołyniec był ostatnim przedstawicielem Zakonu 
Dominikanów. Uczył się w Sejnach. W 1843 roku wstąpił do Klasz-
toru Dominikanów w Warszawie. W 1846 r. mianowany kaznodzieją  
w warszawskim zakonie. W latach 1856-1859 był profesorem no-
wicjuszy w klasztorze lubelskim. Następnie pełnił funkcję przeora 
konwentu w Warszawie i piastował tę godność do kasaty klasztoru 
w 1864 r. W latach 1866-1867 rezydował w klasztorze w Gidlach, 
następnie sekularyzował się i do 1874 r. pełnił obowiązki wikariusza 
w Łodzi. Przeniesiony do Warszawy, był kapelanem PP. Kanoniczek 
przy kościele pw. św. Andrzeja. Tam 18 sierpnia 1881 r. udzielił ślubu 
pisarzowi Henrykowi Sienkiewiczowi i Marii Szetkiewicz. Od 1901 r. 
do śmierci mieszkał przy kościele pw. Narodzenia Najświętszej Ma-
ryi Panny w Lesznie. Zmarł 21 lipca 1915 r. Został pochowany na Po-
wązkach. Całe życie pamiętał o puńskim kościele. W 1895 r. podaro-
wał kielich mszalny, a w 1909 r. – piękną i drogocenną monstrancję. 

Obecnie w ojcowiznach wspomnianych księży mieszkają ich da-
lecy krewni z rodzinami. 

Ks. Piotr Wołyniec święcenia kapłańskie otrzymał 3 marca  
1849 r. W latach 1849-1866 był wikariuszem w parafii Filipów. W la-
tach 1866-1886 w parafii Krosna (Litwa) pełnił funkcję proboszcza. 
Prawdopodobnie tam zmarł 24 lipca 1887 r. W XIX w. jego krewni 
przenieśli się do Widugier. 

Tylko najstarsi parafianie puńscy pamiętają, kiedy zostali wy-
święceni niżej opisani księża.

Ks. Antoni burba w 1958 r. wstąpił do Zgromadzenia Misjonarzy 
Świętej Rodziny i rozpoczął naukę w Niższym Seminarium MSF. Nie 
ukończył go jednak – musiał wrócić na rodzinne gospodarstwo rolne. 
Naukę kontynuował w suwalskim liceum ogólnokształcącym dla pra-
cujących. W 1964 r. zdał maturę i ponownie wstąpił do wspomnianego 
zgromadzenia zakonnego. 7 listopada 1971 r. przyjął święcenia prezbi-
teratu w Kazimierzu biskupim. Następnie w latach 1972-1975 i 1976-
1978 pracował jako wikariusz w Tarnówce, pełnił funkcję ekonoma 
seminaryjnego w Kazimierzu biskupim (1975-1976), wikariusza  
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w Wielkim Klinczu (1978-1988), spowiednika nowicjuszy (od  
1992 r. w bąblinie, od 2000 r. w Wielkim Klinczu). W 1988 r. został 
proboszczem w Kiszewie. Tam przepracował 12 lat. Zmarł 6 paździer-
nika 2017 r. w domu zakonnym w Wielkim Klinczu, gdzie też został 
pochowany. 

Ks. Zygmunt Nejman. Autorowi artykułu nie udało się ustalić 
daty wstąpienia do Wyższego Seminarium Duchownego Salwatoria-
nów w bagnie. Od 1962 r. był wikariuszem w Krzyżu Wielkopolskim. 
Następnie został przeniesiony do Dobroszyc. Tam zmarł 7 lutego 
1978 r. Pochowany na cmentarzu w kwaterze Salwatorianów w ba-
gnie.                                                                                                                                                   

Ks. A. burba pochodził z rodziny polsko-litewskiej, pozostali opi-
sani duchowni – z litewskich rodzin.

Autor serdecznie dziękuje wszystkim, którzy swoją wiedzą 
udzielili wsparcia, a zwłaszcza wikariuszowi z Puńska ks. Mariusowi 
Talutis (obecnie zam. na Litwie), o. Franciszkowi Solarzowi z Fran-
ciszkańskiego Archiwum w Krakowie i Vaidutisowi Kučinskasowi  
z Wilna (Vilnius).

Kazys Misius 
PEDAGOG I DZIAŁACZ KULTURY ANTANAS KRUTULYS – 
WSPOMNIENIA DO 1907 R. 

W zbiorach rękopisów biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego 
znajdują się wspomnienia wileńskiego nauczyciela, działacza kultu-
ry i społecznika Antanasa Krutulysa. Dotyczą one okresu jego dzie-
ciństwa i lat szkolnych w Państwowym Seminarium Nauczycielskim 
Męskim w Wymyślinie. Wspomnienia zostały spisane w 1979 roku  
i obejmują okres odrodzenia Litwy oraz nauki A. Krutulysa we wspo-
mnianym polskim seminarium nauczycielskim. Na tej uczelni, gdzie 
językiem wykładowym był rosyjski i praktycznie nie było litewskich 
studentów, otrzymał pierwsze muzyczne wykształcenie. A. Krutulys 
nigdy nie kształcił się w zakresie nauczania języka litewskiego, jed-
nak z powodzeniem uczył w tym języku w ramach tajnego nauczania 
w nielegalnej litewskiej szkole w bubelach, a po uzyskaniu dyplo-
mu nauczyciela, w latach 1907-1914 pracował w szkołach państwo-
wych w Gintališkė i Gudziunach (Gudžiūnai). Od 1919 roku mieszkał  
w Wilnie, uczył w Gimnazjum im. Witolda Wielkiego, litewskim se-
minarium nauczycielskim, prowadził litewskie chóry i sekcję teatral-
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ną litewskich studentów. W latach 1936-1939 był dyrektorem arty-
stycznym Amatorskiego Teatru Artystów Litewskich. Wspomnienia  
A. Krutulysa mają również historyczną wartość poznawczą dla Sej-
neńszczyzny, Puńska i okolic.

Stanislovas Sajauskas
LITWINI W ROsJI W LATACH PIERWsZEJ WOJNy  
ŚWIATOWEJ

Po wybuchu I wojny światowej w sierpniu 1914 r. Litwa znalazła 
się na obszarze podfrontowym, przez który rosyjskie wojska cofały 
się na wschód po przegranych walkach z Niemcami w 1915 r. Wy-
cofywały się wraz z ludźmi, zwierzętami gospodarskimi, podpalając 
napotkane po drodze uprawy i domostwa. Jednocześnie w głąb Rosji 
były ewakuowane przedsiębiorstwa, szkoły i cała rzesza uciekinierów. 
Opiekę nad uchodźcami sprawował Komitet Pomocy Ofiarom Wojny 
w Wilnie, którego działalność była koordynowana przez założony  
w Petersburgu Komitet Wielkiej Księżnej Tatiany. Litewskim człon-
kiem tego komitetu był Martynas Yčas – poseł do Dumy Państwowej. 
Dzięki jego staraniom Komitet Wielkiej Księżnej Tatiany w 80% fi-
nansował pomoc litewskim zesłańcom i uciekinierom. W 1915 r. całe 
terytorium Litwy znajdowało się pod okupacją niemieckich władz 
wojskowych. Najwięcej ewakuowanych litewskich szkół i pedagogów 
schronienie znalazło w Woroneżu, który do końca wojny był litew-
skim zarzewiem oświaty w Rosji. Tam swoją działalność prowadzili 
znamienici litewscy krzewiciele oświaty, m.in. Jonas Jablonskis, Sofija 
Kymantaitė-Čiurlionienė, ks. Mykolas Krupavičius, Pranas Mašiotas, 
Juozas balčikonis, Zigmas žemaitis, Leonas bistras, Juozas Vokie- 
taitis. Po rewolucji lutowej w 1917 r. w Rosji zezwolono na tworzenie  
i działalność partii politycznych. Z tej możliwości skorzystali litew-
scy uciekinierzy. Z inicjatywy J. Jablonskisa, P. Mašiotasa i K. Gri-
niusa w Woroneżu odbył się zjazd litewskich partii. W jego trakcie 
została wybrana Rada Najwyższa Litewska w Rosji, na czele której 
stanął P. Mašiotas. Główną kwestią, rozważaną podczas posiedzeń, 
była przyszłość narodu litewskiego. Ustalono, że Litwini winni dą-
żyć do niepodległości Litwy. Kres działania Rady w takiej postaci na-
stąpił po zajęciu władzy w Rosji przez bolszewików 25 października  
1917 r. W lutym 1918 r. działalność Rady została zakazana, a jej człon-
kowie umieszczeni w więzieniu. Ks. M. Krupavičiusa skazano na karę 



295

śmierci, jednak udało mu się potajemnie opuścić Woroneż i wrócić do 
Wilna.

Podpisanie przez Rosję i Niemcy pokojowego traktatu  
w brześciu nad bugiem 3 marca 1918 r. dało początek powrotom Li-
twinow do ojczyzny. Jednak masowe powroty z Rosji umożliwił do-
piero litewsko-sowiecki traktat pokojowy podpisany 12 lipca 1920 r. 
Mimo tych zmian, przebywający w Rosji księża nadal byli przetrzy-
mywani w więzieniach przez ateistyczne władze. Dopiero 19 paź-
dziernika 1933 r. 10 księży, w tym bp Teofilius Matulionis (obecnie 
błogosławiony), zostali wymienieni na 24 dowódców bolszewickich, 
którzy byli oskarżeni o działania antypaństwowe na Litwie. 

Algimantas Katilius
WSPOMNIENIA KS. ANTANASA ŠMULKŠTYSA             

Ks. Antanas Šmulkštys (1886-1951) był wychowankiem semina-
rium duchownego w Sejnach. Udzielał się jako literat, tłumacz, histo-
ryk, publicysta, polityk i działacz społeczny. W artykule zostały opubli-
kowane jego wspomnienia o stowarzyszeniu „žiburys” („Światełko”) 
oraz pracy w gimnazjum „žiburys” w Mariampolu (Marijampolė). 
Wspomnienia zostały spisane w 1937 roku. Zawierają przede wszyst-
kim opis jego posługi w parafiach oraz zasług „žiburysa” w edukacji 
i pracy kulturowej na rzecz parafian. Gimnazjum „žiburys” w Ma-
riampolu powstało w latach okupacji niemieckiej. A. Šmulkštys był 
jednym z organizatorów tej placówki. był jego inspektorem i nauczał 
języka litewskiego. A. Šmulkštys w swoich wspomnieniach opisuje 
trudy związane z tworzeniem gimnazjum, organizację nauki, uczniów 
oraz stawiane przez Niemców przeszkody. Wspomnienia są również 
ważne w szerszym sensie, gdyż odnoszą się do oficjalnego gimna-
zjum w Mariampolu – tzw. gimnazjum buloty. Szkoła ta od gimnazjum 
„žiburys” różniła się nie tylko światopoglądem, ale także metodami 
kształcenia uczniów i ich zachowaniem. We wspomnieniach porusza-
ny jest temat eskortowania ochotników ze szkoły „žiburys” do armii 
litewskiej i drwin ze strony wspólnoty gimnazjum buloty.

Algimantas Katilius
JESZCZE RAZ O DZIAŁALNOŚCI LITWINÓW W ŁOMŻY 
                                                          
W artykule poruszono temat litewskiej działalności kulturalnej  

w Łomży. Opracowanie przygotowano w oparciu o publikacje w li-
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tewskiej prasie periodycznej. Na początku XX w. w Łomży i okolicach 
mieszkało wielu Litwinów. Wśród nich byli zarówno urzędnicy jak  
i przedstawiciele innych zawodów. W okolicznych miejscowościach 
pracowało wielu litewskich nauczycieli i księży. Litewskie życie kul-
turalne w Łomży koncentrowało się głównie wokół Stowarzyszenia 
Litwinów „Pagalba” („Pomoc”) z jego przewodniczącym ks. Vincen-
tasem Aleksandravičiusem i członkiem zarządu Ksaverasem Sakalau-
skasem na czele. Wspomniany członek na łamach ówczesnej prasy 
opisywał wydarzenia z działalności litewskiej organizacji. 

Podczas organizowanych przez stowarzyszenie wieczorków od-
bywały się występy teatralne (głównie komedie), chóru, kwartetu 
smyczkowego, fortepianowe, odczyty i recytacje. Dużo uwagi po-
święcano nauczaniu języka litewskiego i rozwijaniu umiejętności ję-
zykowych w tym zakresie. Działała biblioteka stowarzyszenia, prenu-
merowano litewską prasę.

Elvyra biliūtė-Aleknavičienė 
MAILA TALvIO I DZUKIA

W 1894 r. do Litwy przybyli Finowie Maila (Maria) Winter-
-Mikkola (1871-1951) i jej mąż, językoznawca, w późniejszym czasie 
profesor slawistyki na Uniwersytecie Helsińskim – Jooseppi Julius 
Mikkola (1866-1946). Zamieszkali w miejscowości Plokščiai u Sofi-
ji i Petrasa Kriaučiūnasów. Spotkali tam chorego na gruźlicę doktora 
Vincasa Kudirkę, który był otoczony stosowną opieką i szacunkiem. 
Celem przybycia młodych Finów były badania nad litewskimi gwara-
mi. Chodzili po wsiach, zapisywali pieśni i opowiadania ludowe. 

Po roku powtórnie odwiedzili Litwę. Tym razem zwiedzali Dzu-
kię: Olitę (Alytus), Udrię (Ūdrija), Sereje (Seirijai). Mailę Talvio 
wzruszył sprzeciw Litwinów wobec ucisku carskiego. Fascynowała 
się ludźmi, którzy nie żałując swoich sił i zdrowia, budzili naród do 
walki. Swoje wrażenia z tym związane pisarka opisywała w wysyła-
nych do Finlandii listach. Opisy te były publikowane w fińskiej prasie. 
W 1900 r. anonimowo wydała w Szwecji w języku szwedzkim ksią-
żeczkę pt. „Rusyfikacja na Litwie”. Potępiała w niej przestępcze dzia-
łania Rosjan, jakie miały miejsce na terytorium Litwy. Maila Talvio, 
która pod koniec XIX w. do Litwy trafiła przypadkiem, pokochała kra-
inę Niemna. Swoją twórczością, słowem oraz działalnością społeczną 
znacznie przyczyniła się do przybliżenia Finom historii Litwy, rozpo-
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wszechniała informacje o ucisku ze strony Rosjan, wspierała litewski 
ruch narodowy.

Gintaras Lučinskas
„POLSKIE” POWSTANIE W ŁOŹDZIEJACH 22-23 SIERPNIA 
1919 R.

16 lutego 1918 r. Litwa ogłosiła swoją niepodległość. Po tym ak-
cie odwagi państwo musiało się zmierzyć z drapieżnymi aspiracjami 
sąsiednich krajów – Rosji Radzieckiej, Niemiec i Polski. Szczególne 
niebezpieczeństwo groziło ze strony Polski, która dążyła do odbudo-
wy granic z 1772 r.  

Polska chciała przyłączenia litewskich, białoruskich i ukraiń-
skich ziem, w przeszłości wchodzących w skład Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów. Plany wdrożenia tych celów zostały opracowane 
jeszcze przed ogłoszeniem przez Litwę niepodległości. Ujęto w nich 
różnorodne sposoby i środki przyłączenia Litwy: użycie sił zbrojnych  
w celu przyłączenia Litwy w charakterze terytorialnej części składo-
wej Polski, lub – utworzenie z Litwą państwa federalnego drogą do-
browolnego stanowienia o tym ludności litewskiej. 

Polacy, wyprzedzając litewskich działaczy, wcześniej przystąpili 
do przygotowań i wkrótce, na „zaproszenie” właścicieli ziemskich, na 
Sejneńszczyźnie pojawili się ich agitatorzy. Większość mieszkańców, 
pod namową polskich agentów lub przez nich zastraszona, wahała 
się, po której stronie się opowiedzieć. W październiku 1918 r. w Kop-
ciowie (Kapčiamiestis), w domu Aleksandrasa Mockevičiusa, został 
otwarty polski urząd pocztowy. Jego kierownikiem został Aleksan-
dras Kiaulevičius. Agitował on miejscowych mieszkańców twierdząc, 
że „tu zawsze będzie Polska”. A. Kiaulevičius organizował w Grodnie 
druk znaczków pocztowych o nominale 40 groszy. Rzeczony urząd 
pocztowy funkcjonował do czasu założenia komitetu parafialnego 
przez Litwinów. W 1918 r. w Kopciowie, obok litewskiego komitetu, 
zaczął działać również polski. Litwini nie chcieli go uznać i zmusili 
polskich aktywistów do opuszczenia Kopciowa. Przenieśli się oni na 
południowy kraniec gminy – do wsi Warwiszki (Varviškė), gdzie póź-
niej zostały ulokowane również partyzanckie siły zbrojne.

Na początku 1919 r. na południowej Suvalkiji (określenie Su-
walszczyzny) wzmogła się aktywność polskich działaczy. Dzięki 
wsparciu ze strony zamożnej lokalnej szlachty oraz władz w Warsza-
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wie, zaopatrzyli się oni w broń oraz amunicję wojskową. W pierw-
szej połowie stycznia 1919 r. komendant główny Polskiej Organizacji 
Wojskowej (POW) A. Koc mianował oficera A. Rudnickiego dowódcą 
Okręgu Suwalskiego i Kowieńskiego (Kaunas) POW. Zaopatrzył go 
w środki finansowe, instrukcje, tajne publikacje oraz instruktorów.  
A. Rudnicki chwalił się, że w ciągu półtora miesiąca w okręgu suwal-
skim zorganizował ponad 1 200 partyzantów. Za polskie uważał nie 
tylko tereny Łoździej (Lazdijai), Kalwarii (Kalvarija), Serej (Seirijai), 
ale również Simna (Simnas).

Kierownictwo Okręgu Suwałki POW, realizując deklarację zjazdu 
właścicieli majątków ziemskich na Suwalszczyźnie z dn. 12 sierpnia 
1919 r., wydało decyzję o rozpoczęciu powstania przeciwko Litwinom. 
Początek akcji zaplanowano na noc z 22 na 23 sierpnia. Celem działań 
było usunięcie Litwinów za linię demarkacyjną i zajęcie obwodu do 
samego Simna w okręgu olickim (Alytus). Powstańców miało wspie-
rać (bronią i amunicją) regularne polskie wojsko. Pierwszej nocy za-
planowano zajęcie Serej, Łoździej, Dziedziul, terytorium wzdłuż linii 
jezior biegnącej między Gibami i Zelwą oraz miejscowości Kopciowo 
(Kapčiamiestis) i Šadžiūnai, a 24 sierpnia nad ranem – Sejny i Krasno-
pol. Do partyzanckich oddziałów powstańczych należeli spolszczeni, 
pozbawieni świadomości narodowej i podburzani przez Polaków ro-
botnicy majątków ziemskich lub drobni rolnicy, nie mogący utrzymać 
się z pracy na własnej ziemi i zatrudniający się w ziemiańskich dwo-
rach. Prawdziwymi (pod względem pochodzenia) Polakami byli tylko 
właściciele ziemscy i część księży. Powstańczymi oddziałami dowo-
dzili oficerowie Wojska Polskiego. Wszyscy polscy żołnierze przebrali 
się w cywilne ubrania. Ich znakiem rozpoznawczym był przypięty do 
czapki orzeł.

Podczas wycofywania się z Sejn żołnierze komendy okręgowej 
zatrzymali uzbrojonego polskiego partyzanta Povilasa Grubavičiu-
sa, który spieszył do Sejn z informacją, że Łoździeje zostały przeję-
te przez polskie siły. Tę informację przekazał inny polski partyzant  
Juozas Albavičius, który nie został zawczasu zatrzymany, gdyż jadąc 
konno wybrał inną drogę. Z opowiadań miejscowej ludności wiado-
mo, że 22 sierpnia około godziny 23 Łoździeje zostały zajęte przez po-
wstańczych peowiaków. W konsekwencji tych działań litewska milicja 
(4 milicjantów) została rozbrojona, ważniejsi urzędnicy oraz działacze 
społeczni aresztowani. Podporucznik Jurgis Vaičiulionis zebrał w Łoź-
dziejach oddział liczący ponad 50 uzbrojonych peowiaków z Łoździej, 
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Simna i Serej. Przybywającą litewską jednostkę powitano ogniem. 
Zderzenie miało miejsce 23 sierpnia około godziny 12. Żołnierze pod 
dowództwem S. Asevičiusa atakowali łoździejskich „powstańców” i, 
z pomocą litewskich partyzantów, po trwającej 2 godziny strzelaninie 
rozgromili ich i wygonili z Łoździej. Zginęło dwóch peowiaków, kilku 
zostało rannych. 

Komendantowi gminnej jednostki POW w Kopciowie wraz  
z kilkunastoma miejscowymi peowiakami udało się tymczasowo za-
jąć Kopciowo. Od południowego wschodu ochraniali terytorium przed 
litewskim natarciem. Przebywający tam trzej litewscy milicjanci wy-
cofali się zabierając ze sobą aparaty telefoniczne. Peowiacy podejmo-
wali próby zajęcia Wiejsiej i Serej. Udział w „powstaniu” łoździejskim 
brało również kilkunastu członków jednostki gminnej POW w Simnie.

W Sejnach przewrót doszedł do skutku i Sejneńszczyzna została 
dołączona do Polski. Natomiast Polacy z Łoździej zbytnio się pospie-
szyli. Nie czekając na przybycie polskich posiłków wojskowych, sami 
zajęli miasto, rozbroili miejscową milicję, zajęli pocztę i inne urzę-
dy. Na wszelkie sposoby chcieli zaakcentować, że ich ojczyzną jest 
Polska, że pragną do niej należeć, a nawet przyłączyć Litwę. Szybka 
reakcja żołnierzy litewskich oddziałów wojskowych oraz lokalnych 
partyzantów doprowadziła do fiaska tej rewolty. 

Wydarzenia i skutki związane z „powstaniem” łoździejskim 
(prawne prześladowanie „powstańców” przez instytucje ówczesnej 
władzy) ciągnęły się ponad 20 lat. Obecnie pamiętają o tym wyłącz-
nie przedstawiciele starszego pokolenia bądź historycy. Wiele detali 
zostało zapomnianych, zachowały się tylko dokumenty archiwalne  
i wspomnienia świadków tych wydarzeń.

Deimantė Aidukaitė 
ŚLUbY I NIEZWYKŁE HISTORIE MIŁOSNE  
W PRZEDWOJENNEJ PARAFII PILWIsZKI

Pilwiszki (Pilviškiai) – dosyć duży zaniemeński region kościelny, 
w którym toczyło się aktywne życie gospodarczo-kulturalne. Swego 
czasu w skali całego kraju miejscowość była znana ze swego dworca 
kolejowego, jarmarków, a w przestrzeni informacji publicznej – wyjąt-
kowych historii o charakterze romantycznym.

Celem artykułu było wyróżnienie osobliwości ślubnych, które 
miały miejsce w parafialnym kościele w Pilwiszkach i odszukanie wy-
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jątkowych historii miłosnych. Głównymi obiektami badań była księga 
małżeństw parafii wyznania rzymskokatolickiego w Pilwiszkach oraz 
periodyki wychodzące w okresie niepodległej Litwy. Księga kościelna 
była prowadzona bez zachowania ciągłości: zapisy dotyczą lat 1923-
1927 i 1929-1937. Poza tym, akta udzielonych w 1932 r. ślubów odnaj-
dywane były również w księdze małżeństw parafii Plokščiai. W oma-
wianym okresie w związki małżeńskie wstąpiły aż 673 pary. Zapisy 
dotyczące założenia przez nich rodzin odzwierciedlają tendencje cha-
rakterystyczne wyłącznie dla nowożeńców parafii Pilwiszki. Ówcze-
sna prasa jest najprawdopodobniej jedynym pozostałym świadkiem, 
pozwalającym poznać rodzinne i miłosne dramaty parafian.

Gintaras Lučinskas
LITEWsKA EMIgRACJA EKONOMICZNA W LATACH 20. 
XX W.

Skutki I wojny światowej oraz odbudowa niepodległości Litwy 
po 16 lutego 1918 r. doprowadziły do dosyć osobliwej sytuacji: eu-
foria spowodowana odzyskaniem wolności oraz trudy odbudowy 
gospodarki państwa bardzo różnorodnie wpłynęły na postawy Litwi-
nów. Z trudem podnoszący się przemysł, niezrównoważony rozwój 
gospodarczy, brak miejsc pracy i ziemi, ubóstwo i głód dotknęły wielu 
mieszkańców. 

Miasta rozwijały się powoli, natomiast reforma ziemska nie dla 
wszystkich był korzystna. bezrobotni w mieście, liczni pracownicy 
sezonowi na wsi stanowili mobilną siłę, która została zmuszona do 
szukania lepszych źródeł utrzymania za granicą.

W latach 1920-1940 (do 1 czerwca) z Litwy wyemigrowała  
102 461 osoba. Z tej liczby 30 869 (30,1%) wyjechało do Stanów Zjed-
noczonych, 24 982 (24,4%) do brazylii, 16 794 (16,3%) do Argentyny, 
7 942 (7,8%) – Kanady, 4 437 (4,3%) Urugwaju, 5 264 (5,1%) – in-
nych państw. Z ogółu litewskich emigrantów do Związku Południowej 
Afryki wyemigrowało 7 215 uchodźców (7,0%.), Palestyny – 5 008 
(4,9%). Absolutną większość udających się do Południowej Afryki  
i Palestyny stanowili Żydzi. Emigrowali oni również do innych krajów, 
w tym do Stanów Zjednoczonych. Z racji nieposiadania dokładnych 
danych, należy przyjąć, że w latach 1920-1940 Żydzi stanowili około 
20% emigrantów z Litwy. Zdecydowaną większość opuszczających 
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kraj stanowili Litwini – około 70% ogółu. W omawianym okresie wy-
emigrowało około 70 tys. Litwinów. 

W latach 1928-1939 wśród emigrantów większość stanowili męż-
czyźni – 55,07%, kobiety – 44,93%. Do Argentyny, brazylii, Kanady  
i Urugwaju w większości wyjeżdżali mężczyźni, natomiast kobiety 
dominowały w emigracji do Stanów Zjednoczonych – 59,7% (zazwy-
czaj dołączały do mężów, ojców, braci, narzeczonych). Kobiety sta-
nowiły większość również wśród emigrantów do Palestyny (56,93%)  
i Południowej Afryki (50,05%). 

Większość wychodźców to byli ludzie młodzi i w średnim wieku – 
do 50 lat. Stanowili oni 96,26% całego ruchu emigracyjnego. Państwa 
Południowej Afryki uprzedzały, że osoby starsze mogą mieć trudności 
z zatrudnieniem – właściciele plantacji i fabrykanci do pracy potrze-
bowali ludzi silnych i młodych, którzy podołają trudnym warunkom 
klimatycznym. Ciekawy jest również skład narodowościowy emigran-
tów. W okresie od marca 1928 r. i w 1939 r. większość wychodźców 
stanowili Litwini – 58,95%. Aż 33,68% stanowili Żydzi, którzy najczę-
ściej wyjeżdżali do Palestyny i Południowej Afryki. 

Historia litewskiej emigracji w latach 1868-1940 świadczy, że  
w poszczególnych okresach historycznych i momentach aktywizacji 
narodowej, masowa emigracja małej nacji pełni ważną rolę w kulturo-
wym i politycznym życiu narodu, znacząco wpływa ma wzrost krajo-
wej gospodarki, handlu i rolnictwa. 
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sUMMARIEs OF THE ARTICLEs

IN THE LAbIRYNTH OF YOTVINGIAN TIMES

Kęstutis Subačius
THE HISTORICAL HERITAGE OF THE bALTS IN THE  
AREAs OF THE sUDOvIA, sAMOgITIAN HIgHLANDs 
AND CURONIAN LAgOON 

The surviving baltic tribes in the western part of the baltic 
cultural array created the Lithuanian state, so the history of the 
western baltic tribes is a deep layer of Lithuanian history. Without 
knowing them, we will not know the ethno genesis of our nation, we 
will not acquire national resilience in the winds of various types of 
influences in the era of globalization.

Since the beginning of the 1st century, the cultural area of   
Lithuanian cemeteries with stone crowns has stretched along the 
eastern baltic coast, in the Minija and Šventoji river basins, where 
about 35 cemeteries are known, including the Apuolė cemetery with 
ancient cemeteries of the 2nd – 12th centuries. The cultural area of   the 
cemeteries with stone crowns is distinguished by abundant burials. 
Rich, well-armed men are buried with warrior-specific burials and  
a symbolic horse sacrifice, i.e., head or head and legs. The custom of 
burying ritual parts of a horse was most common at the end of the 
2nd century and the 3rd century. In almost all studied tombs of the 
2nd and 3rd centuries the amber amulets are in the shape of a double 
truncated cone, most of these tombs were found in the Palanga and 
Gintarai (Amber) cemeteries.

The connections between the ethnic origins of the Kuršiai (the 
Curonians) and Sūduviai (Sudovians) through the western baltic 
culture are witnessed by the Skomantai cemetery of the 6th – 12th 
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centuries, found in Klaipėda district in the north of Skomantai village, 
southeast of Skomantai mound, on the left bank of the Veiviržas. 
One burned tomb was covered with a stone pavement, followed by 
a second pavement under which an unburned horse was buried.  
E. Jovaiša localized the named in the 2nd century by Claudius Ptolemy 
Western baltic Veltai tribe in the culture of Lithuanian and Latvian flat 
cemeteries between the Nemunas and Venta /E. J. II, 159/.

The Veltai are the tribes of the flat tomb culture that grew out 
of the Vielbarkas culture: the Kuršiai (Curonians), žiemgaliai 
(Semigallians), Latgaliai (Latgalians). It is agreed that the Kuršiai 
(Curonian) Vendai-Veltai may be the Western baltic tribes that 
emerged from the Southern baltic region by sea and land in the first 
centuries, with links to the migratory development of the Sūduviai-
Galindai (Sūduvian-Galindians) and Sembai (Sembas). Kazimieras 
būga writes: “The Kuršiai (Curonians) as can be judged from the 
Finnish name *Kurhi, which gave the gender Kuri (Cori) in the Lyviai 
language, was a separate nation even before the Russian encounter 
with the Finns, i.e., before the 7th – 8th centuries” /K. b. I, 410/.

At the beginning of the 8th century, the Kuršiai (the Curonians) 
were quite formed into an ethnic unit, a strong and united tribe. It had 
its own strictly defined territory, which according to the 9th century 
The Chronicle of Rimbert consisted of 5 lands. They are not mentioned 
in the Chronicle, but they could be hypothetically named as follows: 
Apuolė, Gruobinia, Palanga, Skuodas-Puotkaliai, Imbarė.

The article contains a lot of material about the Lithuanian 
settlement-castle Apuolė mentioned earlier in 853 in written sources, 
and the Kuršiai (the Curonian) abilities in defending it from the 
Swedish attack. Later, the Scandinavian attacks will be replaced by 
the German ones with their ideological and military power, i.e., the 
Livonian Order and the German-Crusader Order that replaced it.

The southern Kuršiai (the southern Curonians) have long had 
extensive ethnic, economic, trade, and political ties with the Lithuanian 
lands to the east of them, first of all the žemaičiai (the Samogitians), 
i.e., Vykintas (Laukuva, Tverai), bulioniai (Šiauliai-Saulės), who 
often joined forces to fight against the Germans. The existence of 
such cooperation is shown by many events of that period described in 
the Livonian Chronicle by Henrikas Latvis. After a detailed analysis 
the geography of the first stage of the German-Lithuanian struggle 
of 1201-1230, we will obviously be convinced that they took place 
mainly north of the lands of the Ceklis region, and these are eloquent 
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facts that suggest that the castle districts of the Ceklis region were 
deeply integrated with the Lithuanian-Samogitian lands.

Kazimieras baranauskas 
THE MARCHEs OF LITHUANIAN TATAR REgIMENTs  
IN sUDOvIA

Lithuanian Tatars are an ethnic group of tribes descended from 
the Pavolgis steppes and the Crimean Khanate who settled in Lithuania 
at the end of the 14th century. At that time, the rulers of the Grand 
Duchy of Lithuania (GDL), confronted with the Russian dukes, sought 
allies in the Golden Horde for their influence in the lands of Ukraine. 
In 1397, during the march, Vytautas evicted hundreds of noble Tatar 
families and settled in the Trakai and Vilnius areas to protect the 
country from enemy attacks.

In the history of the war, the Tatars became famous as brave 
and loyal incorruptible soldiers. Together with Vytautas’ army, Tatar 
regiments, serving in their tribal flags, took part in the famous žalgirio 
mūšis (battle of Grunewald). Vytautas, using a tactical manoeuvre 
of deceptive retreat, allowed the Tatar light cavalry to surround the 
Crusader army from behind and ultimately determine the course of 
the battle.

The Tatars, in addition to warfare and guard, became interpreters 
of the language, performing the tasks of the diplomatic service. Later, 
after reaching a higher organizational level, being in the front guard 
regiments in the Grand Duchy of Lithuania and in the army of the 
Republic of the Two Nations, they fought with Russia, Sweden and 
Turkey.

The battles in the suburbs of Warsaw on November 2, 1794, called 
the „Prague Massacre”, became the last ones for of the regiments of 
the front guards of the Republic of the Two Nations, as well as of 
Lithuania. In 1795 the third division of Rzeczpospolita took place. 
Later, Tatar regiments served in the Prussian army in Podlachia and 
Sudovia. They also participated in Napoleon’s campaign.

There are now over 3,000 Tatars living in Lithuania who follow 
the customs and religion of Islam but have not used their language 
for centuries. Small Tatar communities live in Vilnius, Alytus, and 
Vilkaviškis counties.
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In Poland, most Tatars live in the Podlasie Voivodeship, bohoniki 
and Kruszyniany locations, Sokόłka County, and elsewhere. According 
to the Tatars’ own estimates, there are over 4.000 people living in 
Poland.

Today, living in a democratic Europe, they are slowly being reborn 
and rightly proud of Tatars’ long and honourable history.

Kazys Misius 
THE vILLAgEs OF THE sEIvAI sTATE MANOR  
IN THE INVENTORY OF 1665

The inventories of 1665 and 1676 of the Seivai State Manor are 
stored in the Lithuanian State History Archive (LSHA), the Inventory 
book of Old Acts of the State Estate. Although the inventories are 
written about peasant obligations, they are noteworthy sources of 
history.

The State Manor of Seivai was established in the Merkinė forest. 
The 1559 audit of the GDL forests mentions the river Seiva and the 
lake of the same name. The lake of Punskas is also mentioned, and a 
place for hunting (Russian: оступ), Punskas, is located next to it. It 
then housed 8 offices. The 1559 inventory description of the forests 
mentions several meadows that belonged to the Seivai Manor. In 1588 
the Manor was handed over to Kristupas Radvila. The date of the 
parish foundation in the village of Naujasis Punskas is recorded in the 
Lithuanian Metrics on October 27, 1597.

The names and surnames are given in the inventory as they are 
written in the document. It was customary to write the same surnames 
differently in the 17th century. The observed errors in summing the 
voloks (valakai) were corrected. The inventory mentions the units of 
area, the obligations of the villagers, who had to cultivate and maintain 
the manor garden, who remained free from the cultivation of the fields 
of the manor, and from the substations. Village supervisors are named.

The document mentions, among other things, the meadow in 
the forest of the manor, the Jurgio Lanka, by the river Kirsna. The 
villeins must mow it to the manor every year as a matter of urgency. 
If someone does not mow, they must give the manor a carriage of hay 
for a volok (valakas).
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LINgUIsTIC INsIgHTs

Grasilda blažienė
THE ObSCURE PRUSSIAN NAMES OF RESIDETIAL AREAS 
IN THE sOUTHERN PART OF EAsT PRUssIA

The research of the Prussian onomasticon is inseparable from the 
onomasticon of other baltic languages, folklore, mythology, history, 
archaeology, culture, or ethnology, because without the synthesis 
of all those sciences such studies are impossible. Research into the 
Prussian onomasticon began in the 19th century, and by the 20th century 
it had already become an integral part of baltic philology. Among the 
most deserving researchers are Jurgis Gerulis, Reinhold Trautmann, 
Janis Endzelyns, Vytautas Mažiulis, Vladimir Nikolayevich Toporov. 
One should not forget the immeasurable input into the studies of 
the Prussian onomasticon made by Wolfgang P. Schmidt, a famous 
German balticist, Indo-Europeanist and onomastician, who, together 
with his Polish colleagues, began publishing a new series Hydronymia 
Europaea, the first volume of which appeared in 1985. Many 
researchers of the Prussian onomasticon, including Polish scholars, 
study it on the basis of written material, but the author of the current 
paper believes that the most reliable and authentic sources are the rich 
manuscript documents of the German Order (GO). It is this viewpoint 
and acquaintance with the research carried out by colleagues that have 
repeatedly shown that not all Prussian material, covering southern East 
Prussia, collected by Polish scholars is reflected in the Polish series, 
Nazwy miejscowe Polski which have been published since 1996. It has 
long been clear that onomasticians must be familiar with the specifics 
of the documents from which empirical material is being collected. An 
invaluable asset in the research process is the ability of the researcher 
to make the distinction between land names and place names. The GO 
manuscripts also contain valuable data on the naming of Prussians 
and settlements of people of other nationalities in the Prussian 
lands. The study of empirical material also reveals a phenomenon 
that existed in East Prussia at that time – several names of the same 
settlements, i. e. settlements with two names, the emergence of which 
was most likely due to a change in the ownership of the settlements. 
For example, among such settlement names the name Smausgheyeyn 
villa (village) can be mentioned, which was written circa 1400  
A. D. and mentioned in later sources as 1474 das Dorf Cleyn 
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Smaußeyn, 1543 Bundicken, 1785 Bündken, circa 1790 Bindken, 1946 
Buendken – Bądki, 1951 Bądki – Bündtken. The Prussian onomasticon 
has been studied in Lithuania and abroad since the second half of the 
20th century, i.e., for many years, during which it was possible to prove 
that Prussian proper names are the separate object of research and 
that the fundamental works of Jurgis Gerulis and Reinhold Trautmann 
were only a solid beginning, based on which the representatives of 
many onomastics schools (Lithuanian, Latvian, Polish, Russian, 
German, etc.) developed their research directions. In Lithuania, the 
Prussian onomasticon is studied by the author of the current paper 
and her student dr. Darius Ivoška, who has understood the significance 
of manuscript heritage for Onomastics. Prussian hydronyms were 
described by Feliksas Daubaras. The Prussian onomasticon is used by 
many scholars of the world as an aid in researching Lithuanian and 
Latvian proper names and in explaining complex problems of Indo-
European studies. Undoubtedly, the Prussian onomasticon needs to 
be studied very carefully, cautiously and accurately, as the Prussian 
language is now dead, leaving us with more than a thousand proper 
names – place names, land names, hydronyms, personal names from 
which the Prussian appellatives can be restored, i.e., common words, 
that may enrich the legacy of the now scarce general vocabulary of the 
Prussian language. Prussian proper names are the earliest witnesses of 
the baltic languages, as they were very neatly written in the books of 
the GO Chancellery. The clerks of the Order wrote down the Prussian 
proper names from the living language, and later, as more folios of the 
Order were written, the names were copied from one folio to another. 
It is clear from the examples given in the article that there were 
more names of Prussian settlements than were examined by Rozalia 
Przybytek in her work published in 1993. It is also clear that the study 
of the Prussian onomasticon is in many respects a complex process 
that provides knowledge about both the language and the history of 
the nation that no longer exists.

Jūratė Čirūnaitė
PERSONAL NAMES INHERITED bY THE NObILITY  
OF THE GRODNO COUNTY IN 1565

The article investigates the emergency of the hereditary personal 
names (surnames) of the nobility of the Grodno County recorded in 
the 1565 census of the GDL army. Personal names of the previous 
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generation -sk- type in 1565 could be transferred by making  
a derivative of the patronymic suffix (Друцкевичъ, Долгошцичъ) 
or by transferring it directly into the names of the persons of the 
next generation; this is how the personal name becomes a surname. 
However, most of these personal names were not inherited yet. The 
personal name of the -sk- type was transferred to the naming of one 
woman as an example of the transfer of patronymics, i.e., by changing 
the inflection to the genitive: Струтынского. Two -sk- surnames were 
found: Халецки, Куровъски. Six other -sk- type personal names are 
the first mention of the later-proven surnames: Завацъки, Каменъски, 
Новицъки, Петровъски, Свиръски, Снаръски. They had to become 
surnames in the second half of the 16th century. Of personal names 
that are not names, patronymics, or -sk- type anthroponyms, the 
surname Шышъко is not in doubt. With some limitation, we can also 
assume four personal names of this type, which lost the patronymic 
suffix when they turned into surnames: Ейсмонтъ, Кобята, 
Стер[ъ]пейко, Толоч[ъ]ко. The 1565 document is the first mention 
of five other personal names of this type, which were later confirmed, 
i.e., Белокозъ, Галабурда, Доха, Куликъ, Мицута. They had to 
become surnames in the second half of the 16th century. Four surnames 
were recorded among the first patronyms of naming: Кгинюшевичъ, 
Киселевичъ, Моръдасовичъ, Носовичъ. There are two more first 
mention surnames of this type later confirmed, i.e., Бутрымовичъ, 
Полуяновичъ. It can be speculated that a rare patronymic form of the 
Christian personal name Хомичъ, later testified as a surname, in the 
1565 document it was first mentioned as the future surname. These 
personal names had to be transformed into surnames in the second 
half of the 16th century. Other patronyms, especially recorded in the 
gen. sg. case, represented the old naming system, where they partially 
performed the function of current surnames. The surnames derived 
from the latter patronyms in gen. sg. Ейсмон[ъ]товича and in gen. 
sg. Сиръкгутевича (also a variant of the recorded Шыркгутевичъ) 
may have functioned as early as the middle of the 16th century if they 
had been recorded in the nominative rather than the genitive. Of the 
second patronyms, the first mention of a surname later testified is the 
gen. sg. Почобутовича. The personal name, which lost its suffix, had 
to turn into a surname in the second half of the 16th century. One 
person had two surnames: Халецъки Киселевичъ. Two individuals 
each had two potential surnames, i.e., Новицъки Ейсмонътовича and 
Ейсмонътовича Снаръски. The two -sk- personal names Новицъки 
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and Снаръски recorded here were the first mention of a later surname, 
and the personal names in gen. sg. Ейсмонътовича represented the 
old naming system but recorded in the nominative they could be 
considered a surname in the middle of the 16th century. 

Vilija Ragaišienė
bELIEFS IN THE DIALECTS OF THE SOUTHERN  
HIGHLANDERS (AUKŠTAIČIAI)

The article, based on the dialect dictionaries, texts, and other 
sources of Southern Highland (Aukštaitija), analyses the beliefs, i.e., 
everything related to the human faith in supernatural phenomena, 
signs and magic determining the future, events and happenings, and 
the tendencies of their use, the attitude of the Southern Highlanders 
towards the beliefs and the preconditions for the existence of this 
genre. 

The research of the sources disclosed a relatively large amount 
of data about one of the most important layers of ethnic cultural 
heritage, i.e., the so-called folk beliefs. Without specifically collecting 
material on the subject, the narratives capture what the members of 
a particular ethnic group inherited from the previous generations and 
preserved in their value system that was relevant to them at the time 
of speaking.

The article analyses beliefs and classifies them according to their 
purpose, i.e., future predictions; pending events and incident alerts; 
prohibitions, objects and actions to protect against accidents, diseases 
or adverse effects.

The studied sources reveal different prevalence of beliefs in 
the area of   Southern Highlanders. In the whole narrative area, the 
narratives about past events and realities (celebration of the holidays, 
foresight of the future, etc.) are dominated only by the discussion of 
Christmas Eve spells and signs. The narratives of the dialects of the 
South-Western Highlanders expose mostly weather predictions (signs 
sent by birds and animals, an unusual image of natural bodies), the 
texts of the Southern Highlanders and the dictionary contain data on 
incantations. The slightly different distribution of beliefs in the texts 
under study is probably determined by the way of life. South-western 
Dzūkai are more engaged in agriculture, Southern Highlanders are 
engaged in handicrafts, fishing, beekeeping, etc. Therefore, weather 
forecasts may be slightly less relevant for the latter. On the other hand, 
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the Southern Highlanders of the south, who live in relatively isolated 
forests, preserved better the old way of life and worldview, so their 
sources are rich in data on the so-called folk magic (incantations, 
prayers, etc.). Some beliefs (for example, appealing to the young 
moon, and belief in its healing powers) may be archaic, revealing 
connections with the old Lithuanian religion.

IN THE MEANDERs OF HIsTORy

Kostas Leončikas
KLEVAI COUNTY IN THE 19TH CENTURy (PART II)

Many writings had been written before the owner of the Klevai 
Manor, Antanas borevičius (Antoni borewicz), was confirmed as the 
Mayor of the Klevai and Veisiejai Counties. It lasted for several years. 
The writings were written by the Augustavas Provincial Government 
(Lith. Agv, Eng. APG), the Seinai County Governor (Lith. sAv, 
Eng. SCG), the Commission for Spiritual and Internal Affairs of 
the Kingdom of Poland, and the Agv (Eng. APG) Military Chief. 
Many important documents had to be delivered before it was finally 
confirmed by a vow on August 28, 1850. There is no documentary 
evidence of how long this County existed.

There are still a lot of writings about the connection of Skusteliai 
and Stabenščizna, which belonged to the Seinai County, before being 
joined to the Klevai County. They were written in 1847-1848 by the 
peasants of these villages and their owner Elžbieta Litvinska (Elżbieta 
Litwińska). They argued that they were heavily loaded with various 
jobs. The application was granted by AGV (Eng. APG) on March 27, 
1848.

Agv (Eng. APG) sought to establish a large new county in 
Akatnykai, which would include the Klevai and Šeipiškės Counties. 
It was to be called Akatnykai County. The owners of Klevai and 
Šeipiškės Manors opposed to this offer. In 1864 Šeipiškės County was 
connected to Klevai County.

The owner of Šeipiškės Manor really wanted Dievetiškės County 
to be separated from the County. In his letter, he based the request on 
the fact that the burden of administrative work was too great.
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Juozas Vaznelis
THE FORgOTTEN CLERgy

The author of the article describes five parishioners from Punskas 
who worked all their lives as clergymen in various orders and parishes 
in the 19th and 20th centuries. He also reviewed the genealogical trees 
of three priests: Pranciškus (1817-1901), bonifacas (1822-1915) and 
Petras (1826-1887) Valinčiai, who were born in the village of Valinčiai, 
Suvalkai Province. The most educated and distinguished of the above-
mentioned clergymen was Pranciškus Valinčius, the Franciscan friar 
from the Order of Friars Minor Conventual (OFMConv). In 1859 he 
was the parish priest in Szczawina. For favouring the insurgents in 
1864, he was sentenced to police supervision until 1870. After the 
dissolution of the Łagiewniki monastery, on November 1866, he was 
transported to Kalisz. There he performed a number of important 
functions, including: lector, guardian, definitor, provincial. In 1894 
in Kalisz, he celebrated the 50th anniversary of his priesthood. The 
importance of this jubilee is evidenced by the fact that the ceremony 
was attended by several priests, the President of Kalisz and many 
distinguished parishioners. He was given a mace with a cross and  
a chasuble. Probably, the aforementioned chasuble was given to the 
church of Punskas in 1894. He died in Kalisz on February 27, 1901 and 
was probably buried there.

Fr. bonifacas Valinčius was the last representative of the Dominican 
Order. He studied in Seinai, in 1843 he entered the Dominican Order in 
Warsaw, from where he was sent to the sembiary in Janów. In 1846 he 
was appointed a religious preacher in Warsaw. From 1856 to 1859 he 
was a novice professor at the Lublin monastery. Then he was the prior 
of the convent in Warsaw and held this office until the dissolution 
of the monastery in 1864. In the years 1866-1867 he resided in the 
monastery in Gidle, then he was secularized and until 1874 he served 
as a vicar in Łódź. Transferred to Warsaw, he was the chaplain of the 
Canonesses at the Church of St. Andrew. There he married the writer 
Henryk Sienkiewicz and Maria Szetkiewicz on August 8, 1881. From 
1901 until his death, he lived at the Church of the Virgin Mary in 
Leszno. He died on July 21, 1915. He was buried in Powązki. During 
his long life he did not forget about the church in Punskas and in 1895 
he donated a chalice, in 1909 he donated a beautiful and expensive 
monstrance. Currently, the distant relatives of the priests live in the 
place where they were born (Petras and Juozas Valinčiai).



312

Fr. Petras Valinčius was ordained a priest on March 3, 1849. From 
1849 to 1866 he was a vicar of the parish in Filipów. In 1866-1886 he 
was a pastor of the parish in Krosna (Lithuania). He probably died 
there on July 24, 1887. In the nineteenth century, his relatives moved 
to Vidugiriai.

Only the oldest parishioners of Punskas know when the priests 
described below were ordained.

Fr. Antanas burba entered the Order of the Missionaries of the 
Holy Family in 1958 and began his studies at the Minor Seminary 
MSF. However, he did not finish his studies because he had to return to 
work on a farm. At that time, he continued his studies at the Suvalkai 
secondary school for working people. In 1964, he passed his high school 
diploma and re-entered the aforementioned Order of Missionaries. On 
November 7, 1971 he was ordained to the presbytery in Kazimierz 
biskupi. Then he worked as a vicar in Tarnówka in the years 1972-1975, 
1976-1978. In 1975-1976 he was a seminary treasurer in Kazimierz 
biskupi. He was a vicar in Wielki Klincz (1978-1988), a confessor of 
novices (from 1992 in bąblin, from 2000 in Wielki Klincz). In 1988 he 
became a parish priest in Kiszewo and worked there for 12 years. He 
died in the religious house in Wielki Klincz on October 6, 2017 and 
was buried there.

Kazys Misius
THE MEMOIRs OF ANTANAs KRUTULys, A PEDAgOgUE 
AND CULTURAL ACTIVIST (UNTIL 1907)

The manuscripts of Vilnius University Library contain the memoirs 
of Vilnius teacher, culture and public figure Antanas Krutulys about 
his childhood and school years at the Wymyślin (Poland) Teachers’ 
Seminary, written in 1979. A. Krutulys’ memoirs include the period of 
Lithuanian revival and his studies at the Wymyślin Teachers’ Seminary 
in Poland. In the seminary, where the language of instruction was 
Russian, and there were almost no Lithuanian students, he received his 
first musical education. Although A. Krutulys did not study teaching 
in the Lithuanian language anywhere, he successfully taught in his 
native language at an illegal Lithuanian school in bubeliai, and after 
receiving a teacher’s diploma, in 1907-1914 he worked in Gintališkė 
and Gudžiūnai official schools. Since 1919 he lived in Vilnius, taught 
at Vytautas Magnus Gymnasium, Lithuanian Teachers’ Seminary, led 
Lithuanian choirs, and drama section of Lithuanian students. In 1936 
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– 1939 was the Art Director of Vilnius Lithuanian Artist Amateur 
Theatre. The memories of A. Krutulys also have historical cognitive 
value for the Seinai – Punskas region.

Stanislovas Sajauskas
LITHUANIANs IN RUssIA DURINg THE FIRsT  
WORLD WAR

With the outbreak of the First World War in August 1915, Lithuania 
became a frontal territory, through which the Russian army, after losing 
the battles to Germany in 1915, retreated to the East. It was retreating 
with people and animals, burning crops and houses on the way. At 
the same time, companies, schools and many refugees were evacuated 
to Russia. They were taken care of by the War Victims’ Committee 
established in Vilnius, the activities of which were coordinated by the 
Tsarist Tatjana Committee established in St. Petersburg. The Lithuanian 
representative in this committee was Martynas Yčas, a member of the 
Russian State Duma, through whose activities 80% of the funds for 
the assistance of Lithuanian deportees and refugees were received 
from the Tsarist Tatjana Committee. In 1915 the whole territory of 
Lithuania was occupied by the German military authorities. Most 
of the evacuated Lithuanian schools and teachers found shelter in 
Voronezh, which became the centre of Lithuanian education in Russia 
until the end of the war. Famous Lithuanian educators Jonas Jablonskis, 
Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė, Priest Mykolas Krupavičius, Pranas 
Mašiotas, Juozas balčikonis, Zigmas žemaitis, Leonas bistras, Juozas 
Vokietaitis and others played active role there. After 1917, during the 
February Revolution, political parties were allowed to be established 
and operate in Russia, which Lithuanian refugees took advantage 
of. On November 16 – 19, 1917, on the initiative of Jonas Jablonskis, 
Pranas Mašiotas and Kazys Grinius, a congress of Lithuanian parties 
was convened in Voronezh. It elected the Supreme Council of Lithuania 
in Russia chaired by Pranas Mašiotas. The main issue discussed was 
the future of the Lithuanian nation. It was decided that Lithuanians 
must strive for Lithuania’s independence. This action of the Council 
was opposed in Russia on October 25, 1917 by the bolsheviks who 
seized power, and in February 1918 the Council was banned, and its 
members imprisoned. Priest Mykolas Krupavičius was sentenced to 
death, but he managed to secretly leave Voronezh and cross the front 
line to Vilnius.
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Lithuanians began to return to their homeland from Russia only 
after March 3, 1918 when Russia’s peace treaty with Germany was 
concluded in brasta, Lithuania. Lithuanians could return en masse 
from Russia only after a peace treaty between Lithuania and Russia 
was concluded on July 12, 1920 but priests living in Russia were still 
held in prisons by the atheist authorities. And only on October 19, 
1933 ten priests, including bishop Teofilius Matulionis (now blessed), 
were exchanged for 24 bolshevik commanders who had carried out 
anti-state activities in Lithuania.

Algimantas Katilius
THE MEMOIRS OF PRIEST ANTANAS ŠMULKŠTYS             
                                         
Priest Antanas Šmulkštys (1886-1951), a graduate of the Seinai 

Priests’ Seminary, was distinguished as a writer, translator, historian, 
publicist, political and public figure. His memoirs about the Žiburys 
society and work at the žiburys Gymnasium in Marijampolė are 
published here. The memoirs were written in 1937. The memoirs 
first provide an overview of the working parishes and the merits  
of Žiburys in educating and cultivating the parishioners. Marijampolė 
žiburys Gymnasium was still operating during the years of the 
German occupation. A. Šmulkštys was one of the organizers 
of this gymnasium, and its inspector and Lithuanian language 
teacher when the gymnasiums started operating. In his memoirs,  
A. Šmulkštys describes the difficulty of establishing the gymnasium, 
the organization of science, the obstacles made by the Germans, and 
the students. The memoirs are also important on a broader scale 
because they talk about the real gymnasium in Marijampolė, which is 
called simply bulota Gymnasium. This gymnasium differed not only 
in the worldview sense from the žiburys Gymnasium, but also in 
the methods of educating students and their behaviour. The memoirs 
reflect the escorts of the volunteers of žiburys Gymnasium students 
to the Lithuanian army and the bullying of the volunteers by the 
bulota Gymnasium students. 
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Algimantas Katilius
ONCE AgAIN ON THE ACTIvITIEs OF LITHUANIANs IN 
ŁOMŻA                                                         

based on publications in the Lithuanian periodicals, this article 
discusses the cultural activities of the Lithuanians in Łomża. Quite 
a few of Lithuanians lived in this town and its surroundings at the 
beginning of the 20th century. Some of them were officials or people 
engaged in something else. A number of Lithuanian teachers and 
priests worked in the area. The Lithuanian cultural life in Łomża 
mainly revolved around the Society Pagalba (Help) and its chairman, 
Priest Vincentas Aleksandravičius and board member Ksaveras 
Sakalauskas. The latter wrote to the press about the events that took 
place. The events organised by the society performances (mostly 
comedies), the choir of the society sang, the string quartet and the 
piano played, readings and recitations took place. Much attention was 
paid to the teaching of the Lithuanian language and the development 
of skills in its use. The library of the society was open, and Lithuanian 
newspapers were subscribed.

Elvyra biliūtė-Aleknavičienė
MAILA TALVIO AND DZŪKIJA

Finns Maila (Maria) Winter-Mikkola (1871-1951) and her husband 
linguist, later Professor of Slavic Studies at the University of Helsinki, 
Jooseppis Julius Mikkola (1866-1946) came to Lithuania in 1894. They 
settled in Plokščiai with Sofija and Petras Kriaučiūnai. Here, they 
found Doctor Vincas Kudirka, who suffered from tuberculosis, but 
was surrounded by attention and respect. The purpose of the arrival of 
the young Finns was to study Lithuanian dialects. They walked around 
the villages, recording songs and stories.

A year later, they came to Lithuania for the second time. This time 
they visited Dzūkija, i.e., Alytus, Ūdrija, Seirijai. Maila Talvio was very 
moved by the Lithuanian struggle against tsarist oppression, and she 
admired those people who, without sparing their strength and health, 
awoke the nation. The writer sent her letters and impressions from 
Lithuania, as well as from Dzūkija, to Finland and they appeared in 
the Finnish press. In 1900, without revealing her name, she published 
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a book in Swedish, Russification in Lithuania, condemning Russian 
crimes in Lithuania. Having come to Lithuania at the end of the 19th 
century by accident, Maila Talvio fell in love with the Nemunas region 
and did a lot with the help of her work to get acquainted the Finns with 
the history of Lithuania, spread knowledge about inhuman Russian 
oppression, and supported the Lithuanian national movement.

Gintaras Lučinskas
THE POLISH UPRISING OF KAPČIAMIESTIS ON AUGUST 
22-23, 1919

After declaring itself an independent state on February 16, 1918, 
Lithuania faced the predatory aspirations of neighbouring countries, 
i.e., Soviet Russia, Germany, and Poland. Particularly dangerous was 
Poland, which sought to have its own state with the borders of 1772.

In order to join the Lithuanian, Gudian and Ukrainian lands, 
which were part of the Republic of the Two Nations, Poland drew up 
plans for the implementation of these goals before the proclamation of 
the independent state of Lithuania. They provided various ways and 
means for Lithuania to join: some Poles proposed to join Lithuania by 
military force as an integral part of Polish territory, others - to form 
a federal state with Lithuania by voluntary self-determination of the 
Lithuanian population.

As the Poles started to organize earlier than the Lithuanians, 
they managed to strengthen, so their agitators, invited by the 
landlords, appeared in the Seinai region quite early. The majority 
of the population, persuaded and intimidated by the Polish agents, 
hesitated: „which government will be better.” As early as October 
1918, before the Lithuanians started organizing parish committees, 
the Poles established their own post office in the house of Aleksandras 
Mockevičius in Kapčiamiestis, the head of which was Aleksandras 
Kiaulevičius (resident of Veisiejai parish, Rūda village). He 
persuaded the locals to say that „Poland will remain here forever”.  
A. Kiaulevičius organized the printing of postage stamps „40 groszy” 
in Grodno. That post office existed until the Lithuanians organized 
their own parish committee. In 1918, in Kapčiamiestis, in addition to 
the Lithuanian committee, a Polish committee was established, which 
was not recognized by the Lithuanians. After the Polish committee 
was expelled from Kapčiamiestis, its members moved to the southern 
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edge of the county, Varviškė village, where they later established their 
own armed force, i.e., the partisans.

At the beginning of 1919, the Poles began to intensify their 
activities in South Suvalkija. Supported by wealthy local landowners 
and the Warsaw authorities, they acquired weapons and other 
military ammunition. In the first half of the year, in January 1919, the 
Chief Commandant of the Polish POW A. Koc appointed an officer  
A. Rudnicki as the head of the POW Suvalkai and Kaunas districts. 
A. Koc provided A. Rudnicki with funds, instructions, secret 
publications, and instructors. After working for a month and a half,  
A. Rudnicki boasted that he organized 1200 partisans in Suvalkai 
district. A. Rudnicki declared not only Lazdijai, Kalvarija, Seirijai, but 
also simnas districts as Polish.

POW Suvalkai County leadership, in accordance with the 
Declaration of the Congress of Suvalkai Landlords of August 12, 
1919, decided on the night of August 22 to 23 to revolt against the 
Lithuanians, to push them beyond the line of demarcation, and then 
to occupy the area all the way to Simnas town in Alytus County. 
The rebels had to be helped with weapons and ammunition by the 
regular Polish army. During the first night it was planned to occupy 
Seirijai, Lazdijai, Didžiuliai, the lake line between Gibai and želva, 
Kapčiamiestis, Šadžiūnai, and at dawn of August 24, Seinai and 
Krasnapolis. The rebel partisan corps consisted of almost turned into 
the Poles, nationally undecided, Polish-instigated manor workers 
and small farmers who could not make a living from their land and 
worked in the manors. The real Poles were only landlords and part 
of the priests. The rebels were led by the officers from the regular 
Polish army. All Polish soldiers were disguised in civilian clothes, only 
wearing an eagle on their hats.

When the Seinai County commandant’s troops were withdrawing 
from Seinai, about 7 a.m. in the morning, about 9 km from Lazdijai, 
the soldiers of the Seinai County Commandant’s Office arrested 
Povilas Grubavičius, an armed Polish partisan, who hurried to inform 
the Seinai that Lazdijai was also occupied by the Poles. The Polish 
partisan Juozas Albavičius, who rode the other way, managed to do 
it. It was learned from the people that about 11 p.m. on August 22 
Lazdijai was occupied by the peoviakai (the rebels), the Lithuanian 
militia was disarmed (4 militiamen), and important officials and public 
figures were arrested. Jurgis Vaičiulionis had assembled a platoon of 
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over 50 armed peoviakai (Lazdijai, Simnas, and Seirijai) in Lazdijai, 
which met the arriving Lithuanians with a partial fire. The clash 
took place here about 12 p.m. on August 23. The soldiers, led by  
S. Asevičius and supported by the Lithuanian partisans, attacked the 
„rebels” of Lazdijai and after 2 hours of shooting and dispersed the 
rebels as well as drove them out of Lazdijai. 2 peoviakai were killed 
and several were injured.

The commandant of POW Kapčiamiestis parish with several local 
peoviakai briefly occupied Kapčiamiestis and guarded the territory 
from the southeast side from the Lithuanian attack. There were 3 
Lithuanian militiamen there, who left and carried away the telephones 
with them. There were attempts by the peoviakai to occupy Veisiejai 
and Seirijai. Dozens of members of the POW Simnas district troop also 
took part in the „uprising” in Lazdijai.

A Polish „uprising” took place in Seinai, and the Seinai region 
was annexed to Poland. However, in Lazdijai and Kapčiamiestis, the 
Polish-bound people hurried, without waiting for the Polish army to 
arrive from Seinai, occupied these towns themselves, disarmed the 
local militia, and occupied the post office and other institutions. Not 
only with their desires, but also with their works, did they show that 
their homeland is Poland and that they wanted to be part of it as well 
as to connect Lithuania to Poland by way of an uprising. However, 
Lithuanian soldiers and local partisans quickly liquidated this uprising.

The events of the „Poles” uprising in Lazdijai and Kapčiamiestis 
and its consequences (legal persecution of the „rebels” by the then 
authorities) lasted for more than 20 years. Now this fact is remembered 
only by the older generation of people or historians. Many things were 
forgotten, only archival documents and memories of contemporaries 
remained.

Deimantė Aidukaitė
MARRIAgEs AND UNUsUAL LOvE sTORIEs  
IN THE PRE-WAR PILVIŠKIAI PARISH

Pilviškiai is a rather large pre-war Užnemunė church district, 
where active economic and cultural life took place. In its time, it was 
famous all over the country for the railway station, the big fairs, and in 
the public information space for unusual romantic stories.

The aim of the article is to single out the unique features of the 
marriages that took place in the Pilviškiai Parish church and to discover 
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exceptional love stories. The main objects of research are the book 
of Marriage Metrics of Pilviškiai Catholic Parish and the periodicals 
published in the period of the First Independent Lithuania. The Church 
book was recorded inconsistently, i.e., in the periods of 1923-1927 and 
1929-1937. In 1932 the acts of the blessed marriages were found in 
the book of Marriage Metrics of Plokščiai Parish. Nevertheless, as 
many as 673 couples married during the mentioned periods, and their 
marriage records reveal only the marital tendencies characteristic of 
the spouses of Pilviškiai Parish. Meanwhile, today, the press of the 
time is probably the only witness that allows us to look at what family 
dramas or love stories the parishioners experienced.

Gintaras Lučinskas
LITHUANIAN ECONOMIC EMIGRATION IN THE 1930s

The consequences of the First World War and the restoration 
of Lithuania’s independence on February 16, 1918 created another 
unexpected situation: the euphoria of the restoration of freedom and 
the difficult economic recovery affected Lithuanians in very different 
ways. Emerging industries, unsustainable economic developments, 
job and land shortages, poverty and hunger affected many people.

Cities grew slowly, land reform did not improve the situation of all 
peasants. The unemployed in the city, the relative surplus of seasonal 
workers in the countryside became a mobile force who had to look for 
better livelihoods abroad.

From 1920 to 1940 (until June 1) 102.461 residents emigrated from 
Lithuania. Of this number, 30.869 (30.1%) went to the USA, 24.982 
(24.4%) to brazil, 16.794 (16.3%) to Argentina, and 7.942 (7.8%) to 
Canada, 4.437 (4.3%) to Uruguay, 5.264 (5.1%) to other countries. 
7.215 emigrants (7.0%) emigrated to the South African Union, and 
5.008 (4.9%) of all Lithuanian emigrants emigrated to Palestine. The 
absolute majority of those who went to South Africa and Palestine 
were Jews. Jews also emigrated to other countries, including the United 
States. In the absence of accurate data, it must be assumed that the Jews 
in the 1920s and 1940s accounted for about 20 percent of Lithuanian 
emigrants. The absolute majority was Lithuanians, about 70%, i.e., 
about 70 thousand Lithuanians emigrated during the mentioned period. 

From 1928 to 1939 most of the emigrants were men - 55.07 
percent, women - 44.93 percent. Argentina, brazil, Canada, Uruguay 
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were mostly visited by men, and women dominated the emigration 
to the United States – 59.70 percent (many of them went to their 
husbands, parents, brothers, fiancées), more women emigrated to 
Palestine (56.93%) and South Africa (50.05%).

Most of the emigrants were young and middle-aged people, i.e., 
up to 50 years old. They accounted for 96.26 percent of all emigrants. 
South American states did not guarantee that older people would get 
jobs because plantation owners and producers needed strong, young 
workers who could withstand harsh climatic conditions. The national 
composition of emigrants is interesting. From 1928 March-December 
to 1939 most of the emigrants were Lithuanians, i.e., 58.95 percent. As 
much as 33.68 percent of the emigrants were Jews who went mostly 
to Palestine and South Africa.

The history of Lithuanian emigration in 1868-1940 shows that 
in separate stages of history, moments of the nation’s development, 
the mass emigration of a small nation plays a significant role in the 
cultural and political life of the nation, it has a significant impact on 
the rise of the country’s economy, trade, and agriculture.


