TERRA
JATWEZENORUM
J o t v i n g i ų k r a š t o i s t o r i j o s p av e l d o m e t r a š t i s

A
L
Punsko „Aušros“ leidykla, 2021

TERRA JATWEZENORUM. Istorijos paveldo metraštis 2021 (13, 2 dalis)
Programinė taryba
Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė, dr. Nijolė Birgelienė, akad. prof. habil.
dr. Vaidutis Kučinskas, prof. dr. Bronius Makauskas, Petras Maksimavičius,
P.H.C. dr. Artūras Rukas Daujotis, grafas fon Derneck
Vyriausiasis redaktorius
Sigitas Birgelis
Redaktoriaus pavaduotojai
Juozas Sigitas Paransevičius
Kęstutis Subačius
Redakcijos sekretorė
Nijolė Birgelienė
Mokslinių straipsnių recenzentai
KSVU prof., habil. dr. Zbigniew Bania, dr. Salomėja Karasevičiūtė,
dr. Algimantas Katilius, prof. dr. Danguolė Mikulėnienė,
kan. prof. dr. Kęstutis Žemaitis
Kalbos redaktorės
Birutė Burdinaitė-Ołów, Laima Jancaitė, Lidija Nevulytė
Korektorė
Birutė Burdinaitė-Ołów
D a i l i n i n k ė (viršelio autorė)
Taida Balčiūnaitė
Ve r t ė j o s
Rasa Monika Paransevičiūtė-Knyza, Virginija Tuomaitė, Daiva Valinčienė
Rėmėjas
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Fondas iš dalies remia rubrikas:
Istorijos vingiuose
Minėjimai
Naujos knygos
Po meno skliautais
Leidinio apimtis per projekto įgyvendinimo laikotarpį – 46,75 sp. l.
Projekto apimtis per projekto įgyvendinimo laikotarpį – 23 sp. l.
Leidinio antros dalies apimtis – 26,75 sp. l.
Projekto antros dalies apimtis – 8 sp. l.
Gauta parama per projekto įgyvendinimo laikotarpį – 8000 eurų.
					
© Punsko „Aušros“ leidykla
ISSN 2080-7589
Redakcijos adresas: TERRA JATWEZENORUM, ul. A. Mickiewicza 23,
16-515 Puńsk, tel. 48 87 5161410, tel./faks. 48 87 5161821, el. p. info@punskas.pl,
http://terra.punskas.pl. Išleido, maketavo ir spausdino Punsko „Aušros“ leidykla,
ul. A. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk. www.punskas.pl. Tiražas 300 egz.
https://punskas.pl/terra-jatwezenorum/

Turinys
Istorijos vingiuose
Scholastika Kavaliauskienė Pacų didybės likučiai Jiezne ..........

7

Scholastika Kavaliauskienė Putrišių kaimo vandens malūnas .....

20

Gintaras Lučinskas Mokytojas, šaulys, kraštotyrininkas
Emilis Šneideris (1904–1957) ......................................................

25

Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė Rašytojos Bronės Buivydaitės
pėdsakai Alytuje ............................................................................

62

Rimantas Zagreckas Lietuvos partizanų baudžiamosios
operacijos Lazdijų apskrityje 1944–1952 metais .......................

71

Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė Adolfas RamanauskasVanagas šiluose. Kaip buvo priimtas sprendimas
pulti Merkinę .................................................................................

93

Sigitas Kajokas-Kovas Pasienio zona ..........................................

104

Gintaras Lučinskas Mokytojas, šaulys, partizanų vadas
Juozas Šibaila (1905–1953)..........................................................

114

Kęstutis Žemaitis Kunigas Juozas Konstantinas Matulaitis:
XX a. knygnešio gyvenimas .........................................................

142

Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė Mokytojos tremtinės lemtis.........

148

Alfonsas Vitkauskas Nepamirštami Lietuvos skauduliai.
Vaivos kaimo Zigmantų šeimos tremtis ......................................

154

Sigitas Birgelis Lietuviškų ansamblių sąskrydžiai .....................

161

Algis Uzdila Degtukas, įkūręs laužus .........................................

186

Juozas Sigitas Paransevičius Suvalkų krašto lietuviai
po Antrojo pasaulinio karo ..........................................................

192

MINĖJIMAI
Bronius Makauskas Suvalkų ir Klaipėdos kraštų lietuvių
išvietinimas 1941 m. vokiečių perkėlimo iš Estijos,
Latvijos ir Lietuvos fone...............................................................

204

Gintaras Lučinskas 1941 m. birželio 23–24 d. sukilėliai
Alytuje sušaudyti... per klaidą .....................................................

228

Vladas Šemeta 1941-ųjų birželio sukilimas ................................

271

Rita Pauliukaitienė, Snieguolė Kleizaitė, Rimantė Pauliukaitytė.
Veiverių krašto istorijos muziejus. Partizano Juozo
Lukšos-Daumanto ekspozicija.....................................................

277

Asta Pečiulienė Punsko lietuvių kultūros namai
2021 m. švenčia 65-metį ...............................................................

290

Naujos knygos
Nastazija Kairiūkštytė Vilniaus krašto lietuvių gyvenimas
pagal 1935–1938 m. Lenkijos valdžios dokumentus...................

344

Po meno skliautais
Katarzyna Jachimowicz Angelo motyvas Suvalkų katalikų
ir stačiatikių kapinių istorijoje ....................................................

350

Katarzyna Węglicka Sūduvos dvarai ir rūmai.
Keli pavyzdžiai .............................................................................

362

Stanislovas Sajauskas Atskleista Lietuvos krikšto
numizmatinė paslaptis..................................................................

372

Santraukos (lenkų ir anglų kalbomis) ..........................................

380

92

5

ISTORIJOS
VINGIUOSE

5

7

Scholastika Kavaliauskienė

PACŲ DIDYBĖS LIKUČIAI JIEZNE
Okupantų vykdomos kolektyvizacijos pradžioje Jieznas nuo
1952 m. iki 1960 m. buvo rajono centras. Mano gimtinė, Klydžionių
kaimas, tada priklausė Jiezno rajonui. Taigi jau vaikystėje dažnai girdėjau namuose minint šio miesto pavadinimą.
Vėliau teko dirbti ir gyventi Stakliškėse. Jieznas buvo labai arti,
todėl į Jiezną vykdavau ir pas medikus, ir apsipirkti, ir prie ežero. Vėliau, jau su savo šeima važiuodama iš Alytaus į Kauną pro Rumšiškes,
taip pat dažnai užsukdavau į Jiezną. Ir, nors nedidelis miestelis visada
savas ir jaukus, niekada negalvojau, kad jo praeitis tokia didinga.
Tikėtina, kad Jiezno gyvenvietės vardas kilęs nuo Jiezno ežero
pavadinimo. Kalbininko Kazimiero Būgos nuomone, Jiezno ežero pavadinimo šaknis yra jotvingiška. Yra net keturi šios šaknies pavadinimai: Jieznas – miestas, Jieznas – ežeras, upelis Jieznelė ir raistas
Jieznis.
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Vienoje populiarioje legendoje apie Jiezno ežero pavadinimą pasakojama, kad ežeras buvo labai gilus ir niekas negalėdavo panerti
iki jo dugno, todėl sakydavo, jog jis bedugnis. Carienės Jekaterinos
palikuonys, puotaudami prie ežero, sugalvojo paieškoti ežero dugno.
Nėrė vienas – nepasiekė dugno, nėrė antras – nepasiekė. Nėrė trečias
ir ilgokai neišniro, o išniręs sušuko: „Jiestj dno“ (ru. „yra dugnas“).
Greitai sakant šiuos žodžius išeina „jiezno“, taip ir liko Jiezno. Tačiau ši legenda ginčytina, nes, pasirodo, šis ežeras ne toks jau ir gilus,
o netoliese esantis vos penkių hektarų ploto ežeriukas yra daug gilesnis ir netgi pavadintas Bedugniu. Be to, rašytiniuose šaltiniuose pavadinimas Jieznas minimas anksčiau, nei valdė carienė Jekaterina.

			
			

Jieznui miesto teisės suteiktos
1956 m. gruodžio 28 d.

			
			
			

Jiezno miesto herbas patvirtintas
2002 m. gegužės 29 d.
(autorius dailininkas Arvydas Každailis)

Jiezniškis Vytautas Gusas atkakliai tyrinėja ir domisi Pacų palikimu. Pasiklausius įdomių Vytauto pasakojimų, nejučiomis užsikreti
jo užsidegimu daugiau sužinoti apie šiuos prieš kelis šimtmečius tose
vietovėse gyvenusius turtingus žmones. Ligi šiolei galima išgirsti įvairių pasakojimų apie buvusių rūmų didybę ir tų didikų gyvenimą. Tačiau tos istorijos, jau ne dešimtmečiais, o šimtmečiais perpasakojamos,
dažnai iškraipomos ir tiesos niekas negali patvirtinti. Neginčytinas
faktas tas, kad Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikai Pacai buvo
ir gyveno šiose žemėse, turėjo didelę įtaką šiam, ir ne tik, kraštui. Didikų Pacų valdomos žemės Jiezno krašte buvo vadinamos Pacų Jiezno
grafyste.
Didikų Pacų giminės šaknys istorikų randamos senuosiuose istorijos šaltiniuose. Pacų giminės pradininkas Kimantas (Kymunt)
pirmą kartą minimas 1388 m. Vytauto privilegijoje. Netoli Gardino
stovėjęs jo dvaras nurodytas kryžiuočių kelių aprašuose ir pavadintas
„Kymundsdorf“. Kimantą giminės pradininku laikė ir Pacas Daukšaitis. 1434 m. Gardino sutartyje esančiame antspaude nurodytas senelio vardas. Kimanto sūnus Daukša Kimantaitis kartu su tėvu liudijo
1401 m. Vilniaus sutartyje. XV a. pabaigoje karjeros laiptais sparčiai

PACŲ DIDYBĖS LIKUČIAI JIEZNE

kylantiems Pacams (jau Paco Daukšaičio sūnus Jurgis tapo valdovo
maršalka) Lietuvoje nebuvo lygių. Tokia pat galinga buvo tik Sapiegų giminė, prieš kurią Pacai pradėjo aktyviai kovoti, subūrę Valkininkų konfederaciją (1700 m.) ir joje su kitų galingų didikų giminių atstovais sutriuškinę Sapiegas. Reformacijos Lietuvoje metu svarbiausi
giminės atstovai perėjo į kalvinizmą ir tik vėliau, XVII a. pradžioje,
grįžo į katalikybę. Pacai ėmė kildinti save iš romėnų ir giminiuotis su
florentietiška Pazzi gimine.
Pacų giminės atstovai LDK užėmė aukštas pareigas, dalyvavo
svarbiausiuose istoriniuose įvykiuose. Griūvant Abiejų Tautų Respublikai, Pacai aktyviai dalyvavo sukilimuose.
Kazimieras Zigmantas Pacas, susižavėjęs Pažaislio apylinkių
grožiu, nusprendė pastatyti kamaldulių vienuolyną. Jo darbus tęsė giminaitis Mykolas Kazimieras Pacas. Pažaislio vienuolynas, Vilniaus
Šv. Petro ir Povilo bei Šv. Teresės bažnyčia – unikalūs statiniai Lietuvoje, išlikę iki šių dienų. Kiti šios giminės atstovai statė bažnyčias
visoje Lietuvoje.

XIV–XVI a. buvo kuriami didikų
giminių herbai. Pacų giminės herbas

Jiezno dvarą 1633 m. įsigijo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pakancleris Steponas Pacas, pradėjęs Jiezne kurti savo giminės
rezidenciją. Ryškiausias išlikęs šio didiko palikimas yra Šv. Teresės bažnyčia Vilniuje. Kitas svarbus objektas Vilniuje – Šv. Juozapo sužadėtinio bažnyčia – caro valdžios nurodymu buvo nugriautas
XIX a. II pusėje.
Apie Jiezne Stepono Paco statytų ankstyvųjų rūmų būklę žinoma
labai nedaug. Jiezno rūmų teritorijoje tikslesni archeologiniai tyrimai
iki šiol nebuvo atlikti, o dalis istorinių šaltinių neaptikta arba jie neišliko. Antras rūmų statybos laikotarpis turėtų būti siejamas su Kazimiero Zigmanto Paco asmenybe, kuris, vykdydamas Pažaislio kamaldulių
vienuolyno rūmų statybas, taip pat nemažai prisidėjo ir prie šių Jiezno
rūmų atkūrimo.
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Jo pastangomis buvo baigta statyti ir Jiezno bažnyčia, kuri kartais
dar vadinama vėlyvojo baroko perlu. 1670 m. šią bažnyčią pašventino
vyskupas Kazimieras Pacas. Vėliau, 1770 m., ji buvo padidinta ir išpuošta, po didžiuoju altoriumi įrengta kripta.

Jiezno bažnyčia

Būtent šio laikotarpio statybas galėtų apibūdinti XVIII a. I pusės
rūmų inventoriaus aprašymas, iš kurio galima spręsti, kad pastatų būklė gana prasta. Nepaisant to, matyti, jog rūmai buvo tikrai įspūdingi,
jie galėjo prilygti gynybai pritaikytai rezidencinei piliai.
Lyginant su XVIII a. II pusės pastatų kompleksu, to meto rūmai
nebuvo labai dideli. Inventoriuje minimas tik vienas pastato aukštas,
26 langai švino rėmuose. Patalpas šildė bei puošė didelės baltų koklių
krosnys, o atskiras išėjimas iš rūmų vedė Jiezno ežero link. Už rūmų
buvo puošnus itališko tipo parkas su saulės laikrodžiu. Buvo įvairių
kitų ūkinės paskirties pastatų. Istoriko Jurgio Okso spėjimu, teritoriją
juosė ne tik mūro siena, bet ir pylimas su fosa (gynybiniu grioviu).
Rūmų kompleksą sudarė septyni korpusai: šeši dviaukščiai šonuose ir vienas triaukštis centre. Jo kampuose stovėjo bokštai. Pagal
pirminį planą rūmai turėjo priminti metų kalendorių: šviesa į jų vidų
turėjo patekti pro 365 langus, svečiai į rūmus galėjo patekti pro 12
vartų, o kambarius turėjusios jungti 52 durys – tiek, kiek savaičių metuose.
XIX a. pradžioje rūmus paveldėjo Liudvikas Mykolas Pacas.
1831 m. sukilime aktyviai dalyvavusiam grafui, po jo numalšinimo,
teko bėgti iš Lietuvos. Palikęs Jiezno dvarą, rūmus Vilniuje ir kitus
turtus Lietuvoje, Liudvikas Mykolas Pacas įsikūrė Prancūzijoje.

PACŲ DIDYBĖS LIKUČIAI JIEZNE

1837 m. Lietuvos didikų Pacų rūmus Jiezne nuniokojo gaisras. Po
to daugelis pastatų apgriuvo, o vietos gyventojai išsinešiojo tai, kas
dar buvo likę iš kadaise prabangių rūmų interjero, galiausiai – ir plytas.
__________________
Gimtasis kraštas vienus traukia mažiau, kitus labiau. Vytautas
Gusas, kurio gimtasis Liciškėnų kaimas yra apie 3 kilometrus nuo
Jiezno, mokėsi Pikelionių kaimo pradinėje, vėliau Jiezno vidurinėje mokykloje. Atitarnavęs sovietinėje kariuomenėje, gyveno ir dirbo
Kauno mieste. Ten pasistatė namą, sukūrė šeimą.
Pirmasis įrašas metrikų knygoje, liudijantis Jiezne gyvenusius
Gusus, siekia 1699 m. Vytautas abejoja, ar jo protėviai statė vėlyvojo baroko perlu vadinamą XVII a. viduryje iškilusią Jiezno bažnyčią.
„Gali būti, kad žymiausiam LDK valstybininkui Lietuvos didžiajam
kancleriui Kristupui Zigmantui Pacui puošiant savo rezidenciją
Jiezne mano protėviai jau ten darbavosi“, – didžiuojasi jis. Iš kartos
į kartą Gusų giminėje pasakojama, kad jų protėvius Gusus į Jiezną
atsivežė ponai, bet Vytautas nežino, ar tai buvo ponai Pacai. Protėviai
buvo amatininkai nuo Reino. Vytautas juokauja, kad jis pusiau suval-

Vytautas Gusas – LDK didikų Pacų muziejaus įkūrėjas Jiezne
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Vytauto Guso sukurtas buvusių grafų Pacų rūmų Jiezne maketas

kietis, pusiau dzūkas, nes jo mama yra kilusi iš Pivašiūnų parapijos
(Dzūkija). Tačiau jo ir tėvai, ir seneliai, ir proseneliai – visi palaidoti
Jiezno kapinėse. „Jie jau jiezniškiai amžinai...“ – juokauja žmogus.

Schema, pagal kurią buvo kuriamas rūmų maketas. Šviesus pailgas pastatas
nuotraukoje, tai likusi rūmų ansamblio dalis. Joje dabar įsikūrę Jiezno kultūros
namai. Pastatas, užbaigiantis schemos dešinįjį kraštą, yra V. Guso nuosavybė

PACŲ DIDYBĖS LIKUČIAI JIEZNE

Turbūt nesuklysiu sakydama, kad Jiezne tikrai nėra žmonių, žinančių daugiau apie LDK didikų Pacų gyvenimą negu Vytautas Gusas. Jis išstudijavęs enciklopedijas, išnaršęs archyvus, netgi daug gilinosi į to laikotarpio architektūrą, į archeologų radinius.
Remdamasis surinkta istorine medžiaga, XIX a. dailininko Napoleono Ordos paveikslu (1870–1877 m.) bei išlikusių rūmų pastatų
išsidėstymu, V. Gusas susidarė konkretų vaizdą ir sukūrė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų Pacų rūmų Jiezne maketą.
Kuriant rūmų maketą daug padėjo Pažaislio vienuolyno plano ir
sukauptos medžiagos apie Jiezno rūmus palyginimas. Tuo pačiu laiku
buvo statomi Jiezno rūmai ir Pažaislio kamaldulių vienuolynas. Turbūt todėl Jiezno rūmų kiemo planas, korpusų išdėstymo proporcijos
labai panašios į Pažaislio vienuolyno. Ir vienur, ir kitur tarp kairiojo
ir dešiniojo rūmų sparnų – 80 m atstumas. Tai nė kiek nestebina, nes
grafai Pacai buvo vienuolyno statybų fundatoriai. Norėdamas susidaryti bendrą vaizdą, Vytautas bando palyginti kompleksą ir su Valdovų
rūmais Vilniuje, kur ilgiausia kiemo kraštinė siekia 77 m. Galima įsivaizduoti, kokio dydžio buvo Pacų rūmai Jiezne.
Kuriant maketą padėjo ir iliustracijos bei aprašymai Vladislavo
Sirokomlės knygoje „Iškylos po Lietuvą iš Vilniaus“.
Ši Vladislavo Sirokomlės knyga ir įrėminta Napoleono Ordos paveikslo kopija Vytauto Pacų muziejuje guli ant stalo, šalia rūmų maketo.

Dailininko Napoleono Ordos paveikslo kopija, pagal kurią V. Gusas kūrė Pacų
rūmų maketą. Paveikslo apačioje yra užrašas: Napoleonas Orda. Vilniaus
gubernija Pacų giminės rūmai. Užrašas rusų kalba
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Sirokomlės knyga

Vytautas Gusas išlikusį Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės grafų Pacų rūmų pastatą nusipirko 2004 metais. Pastatas yra trijų aukštų, paskutinis buvo statytas jau tarybiniais laikais, jį Vytautas vadina
mansarda. Kiekvieno iš jų paviršius užima 160 m2. Pirmo aukšto sienų storis – 1,2 m, antro – 1,04 m, mansardos sienos yra plonesnės.
Vidinę erdvę dar padidina 3 m aukščio sienos, antrame aukšte yra
4 m aukščio sienos. Nuo išdraskymo ir sienų išardymo pastatą išgelbėjo turbūt tai, kad sovietiniais metais jame veikė Kauno gamyklos „Apvija“ variklių persukimo cechas. Anksčiau, nuo 1909 m. iki

Vytauto Guso pastatas, kuriame steigiamas grafų Pacų muziejus. Šalia esanti
aikštė, tai nedidelė turgavietė, o prie jos garsi Jiezno bažnyčia
(nuotraukoje nematyti)

PACŲ DIDYBĖS LIKUČIAI JIEZNE

1941 m. šiame pastate veikė malūnas, kurį dar carinės okupacijos laikais įsteigė dvarponis Kvinta.
Vytautas negalėjo susitaikyti su mintimi, kad vis į užmarštį grimzta buvusios Jiezno didybės atmintis. Kadaise tai buvo Jiezno grafystė,
ir todėl dabar tame pastate jiezniškis kuria LDK didikų Pacų grafystės
muziejų. Jau įsigydamas tą pastatą, vadinamąją Pacų rūmų karietinę,
Vytautas žinojo, ką jis ketina jame įsteigti.
Ant didžiuliais arkiniais langais ir durimis puošto pastato fasado
puikuojasi herbas ir užrašas – „JIEZNO GRAFYSTĖS PACŲ MUZIEJUS“. Beje, su pastato pavadinimu „karietinė“ ponas Vytautas nenori
sutikti. Remdamasis istorine medžiaga jis prieštarauja paveldosaugininkų teiginiams, kad tas pastatas buvęs ūkinės paskirties. Išstudijavęs
archyvuose prieinamą medžiagą vyriškis nustatė, kaip turėjo atrodyti
visas grafų Pacų rūmų kompleksas. V. Guso teigimu, tai buvo rūmų
dešiniojo sparno galinis paviljonas.
Į devintą dešimtį įžengęs didikų Pacų Jiezno rūmų fragmento savininkas prisistato esąs baldžius. Tai patvirtina ir ant muziejaus sienų
sukurti medžio dirbiniai, jo rankomis pagaminti baldai, stendai.
V. Gusas didžiuojasi tuo, kad jam priklausanti buvusių didingų
rūmų dalis, tikėtina, mena XV a. arba Jiezno pilies laikus. Ponas Vytautas labai iškalbus. Apie savo kuriamą muziejų, Jiezno istoriją, čia
rezidavusius grafus Pacus ir jų rūmus gali papasakoti labai daug, nes
jau daugelį metų domisi grafų Pacų gyvenimu. Jo pasakojimai labai

Išlikęs grafų Pacų rūmų pastatas
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Muziejaus salė

įtaigūs ir visada pagrįsti rašytiniais šaltiniais. Belieka stebėtis šio žmogaus unikalia atmintimi.
Visa kuriamo muziejaus aplinka yra kažkuo ypatinga, nors nei
autentiško interjero, nei tiesiogiai su buvusiais rūmais susijusių eksponatų čia nėra. Stebina pono Vytauto gebėjimas sukurti tą aurą, priversti į jo valdas įžengusiuosius pajusti tą buvusią rūmų didybę ir ja
patikėti.
Garsios didikų giminės atstovai muziejuje žvelgia iš perfotografuotų grafų portretų. Ant didelio stalo muziejaus salėje puikuojasi

Grafų Mykolo Kazimiero ir Juzefo Pacų portretų kopijos

PACŲ DIDYBĖS LIKUČIAI JIEZNE

žymių Jiezno grafų Pacų giminės atstovų sąrašas, o jame 99 įrašai.
Paskutinis įrašas yra toks:
Vytauto Guso kuriamame muziejuje yra ne vien didikų Pacų
portretų fotografijų, bet ir eksponatų, vaizduojančių žymias Lietuvos
vietoves, variuotų didelių medalių su Lietuvos didžiųjų kunigaikščių
atvaizdais (sovietiniais metais buvo labai madinga slapta jų gamyba), Jiezno bažnyčios ir Jiezno miesto ar apylinkių nuotraukų. Į savo
muziejų V. Gusas priglaudžia ir šiaip kokį išskirtinį senovinį daiktą,
pavyzdžiui, senovinę fisharmoniją, senovinius minkštasuolius, ant kurių labai patogu ir pasėdėti. Ant fisharmonijos puikuojasi juodai balta
nuotrauka, kurią muziejaus savininkas labai brangina. Tai seniausia
žinoma Jiezno fotografija.

Užrašas kitoje nuotraukos pusėje:

Enciklopedijose pateiktos datos, informacija apie grafų Pacų didybę Lietuvoje, jų rūmus, jų statytas bažnyčias. Stovi ir Pažaislio vienuolynas bei bažnyčios, kurių statybų fundatoriais buvo Pacai. Visur
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Jiezno dvaro rūmų fragmentai

tarsi pabrėžiama, kad tai buvo nepaprastai turtingi ir prabangą mėgę
didikai. Tačiau mažai kalbama apie tai, kokie tai buvo žmonės, kodėl
gražiuosius rūmus ir jų šeimininkus ištiko toks likimas – neliko nei
garsios giminės, nei jų rūmų.
1991 m. išleista Jono Laurinavičiaus legendų, liaudies pasakojimų
knygelė „Nelaimingieji rūmai“, kurioje yra pasakojimų, susijusių su
Jiezno Pacų rūmais: „Ligi šių dienų Jiezne ir jo apylinkėse pasakojamos šiurpios istorijos apie Pacų rūmų statybą, apie šių rūmų likimą.
Pacai buvo neapsakomai turtingi, tačiau kai kurie jų giminių atstovai
buvo itin godūs, nuožmūs, žiaurūs. Auksas, turtai valdė jų mintis ir
širdis. Prabangos siekė pamindami žmogiškumą… (…) Dažnai nedora viešpatavo visuose rūmuose ir tada, kai jie perėjo į kitų savininkų – bajorų Penčkovskių, Kvintų – rankas. Iš kartos į kartą jiezniečiai perduoda pasakojimus, kad Pacų rūmus į nebūtį nugramzdino
nuskriaustų žmonių prakeikimas. Nekalta kančia neišnyksta be pėdsakų.“
Įvairūs pasakojimai dažnai po kelių dešimtmečių virsta legendomis, kurios ilgainiui neišvengiamai keičiamos. Išlikę Pacų rūmų statiniai dabar yra maždaug pusę metro nugrimzdę po žeme. Vytautas
Gusas pasakoja, kad, tvarkydamas pastato pamatus, maždaug dviejų
metrų gylyje rado medinių rąstų klojinį. Kokia buvo jo paskirtis – neaišku. Dabar galima tik spėlioti, kad tai galėjo būti nugriuvusių gynybinių sienų likučiai. Jiezniškiai kartais aptinka įvairių senų koklių,
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seno grindinio likučių ir pafantazuoja, kaip atrodytų miestas, jeigu dabar būtų atstatyti grafų Pacų rūmai.
Ša lt in iai
1.
2.
3.
4.

Autentiški muziejaus įkūrėjo Vytauto Guso pasakojimai.
Lauronavičius, J. 1991. Nelaimingieji rūmai. Kaunas.
„Dingęs Lietuvos Versalis Jiezne“ [informacija lzinios.lt; žiūrėta
2017-03-15].
Vikipedija – laisvoji enciklopedija.
Scholastika Cibulskaitė-Kavaliauskienė (g. 1943 m. Klydžionių k.,
Alytaus raj.) – poetė, rašytoja. Mokėsi Butrimonių vidurinėje mokykloje, vėliau
Daugų žemės ūkio technikume. Išleido devynias eilėraščių knygas suaugusiems,
dvi – skirtas vaikams, du dainynėlius, keturias knygas dokumentinės prozos.
Sudarė Jono Arbačiausko prisiminimų knygą Iš kartos į kartą (2013) ir kartu
su Genovaite Švabiene knygą Tarškutis. Muzikos, dainos ir šokio kelyje (2012).
2013 metais pasirodė S. Kavaliauskienės romanas Vargo bitės, o 2016 – poezijos
knyga Sidabriniais voratinklių tiltais.
Gyvena Alytuje.
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PUTRIŠIŲ KAIMO VANDENS MALŪNAS
Putrišių kaimas yra Prienų rajone, trys kilometrai į pietus nuo
Balbieriškio, abipus kelio į Ūdriją. Kaimas minimas nuo XVII a. Panaikinus baudžiavą, 1865 m. žemės gavo dvylika kaimo šeimų. XIX a.
pabaigoje kaimas išsiskirstė į vienkiemius. Tarpukario metais šiame
kaime buvo apie 90 sodybų.
Maždaug prieš 40 metų Putrišių kaime buvo apie 20 sodybų.
Kaimas pradėjo sparčiai nykti apie 1980 m., kai už išsikėlimą iš melioruojamų plotų buvo mokamos kompensacijos. Žmonės kėlėsi į gyvenvietes, dažnai apraudodami griaunamus pastatus ir buldozeriais
traiškomus sodus. 2011 m. gyventojų surašymo duomenimis, Putrišių
kaime gyveno 66, o 2014 m. – 62 gyventojai. 1941 m. birželio 14 d.
į Sibirą ištremta Putrišių pradinės mokyklos mokytoja Marija Aukščiūnienė su šeima, po karo ištremtos Rėklaičių, Laukaičių, Marčiulynų
šeimos. Po 1990 m., Lietuvai atgavus nepriklausomybę, žemę susigrąžino ir ūkininkauja Jurgis Laukaitis, Marytė Juškevičienė, Simas Rėklaitis, Vytautas Čebatorius ir kiti.

Putrišiai ir aplinkiniai
kaimai. Žemėlapyje
matosi Peršėkės upės vaga

PUTRIŠIŲ KAIMO VANDENS MALŪNAS

Putrišių ir kitų šalia esančių kaimų apylinkes puošia Peršėkės upė.
Išsirangiusi tarp vaizdingų Dzūkijos kalvelių, ji per Lazdijų ir Alytaus
rajonus plukdo savo vandenis į Nemuną ties Balbieriškiu – Prienų rajone. Savo kelionę Peršėkė pradeda netoli Seirijų, prie Gervėnų kaimo,
upės ilgis – 66 kilometrai.
Ne taip seniai Putrišių kaimas garsėjo vandens malūnu. Ant Peršėkės, buvusios užtvankos vietoje, iki šiol išliko aptrupėjusių betono
sienų likučių ir smagiai čiurlenantis kriokliukas. Kalbant apie Putrišių
malūną, reikia nukeliauti į praeitį.
Rozalija Zieniūtė, kilusi iš Putrišių kaimo, baigė Marijampolės
dvejų metų pradinių klasių mokytojų kursus. Panašius kursus, tik Zarasuose, baigė Povilas Jasiulionis. Abu dirbo Utenos apskrityje, kur
likimo valia susitiko ir sukūrė mokytojų šeimą.
Nuo 1931 metų kurį laiką abu mokytojai Jasiulioniai dirbo Burbiškio pradžios mokykloje, netoli Anykščių. Čia jie susipažino ir susidraugavo su labai įdomiu žmogumi – Anykščių apskrities šaulių
organizacijos vadu pulkininku Juozu Vitkūnu. Tiesiog negalima nepaminėti kelių faktų iš to žmogaus biografijos. Pirmojo pasaulinio karo
metu Juozas Vitkūnas buvo rusų caro kariuomenės kareivis, 1917–
1918 metais Sankt Peterburge dirbo bolševikų vado Lenino automobilio vairuotoju. Lietuvai paskelbus nepriklausomybę, grįžo į Lietuvą,
įsijungė į kovą prieš bolševikus ir bermontininkus. Vėliau tapo statybininku inžinieriumi. Aukštaitijoje projektavo vandens malūnus, nedideles elektrines.
Povilą Jasiulionį ir pulkininką Juozą Vitkūną sudomino dažni Rozalijos pasakojimai apie sraunią ir vandeningą jos tėviškės upę Peršėkę. Taip atsirado sumanymas Putrišiuose tvenkti Peršėkę ir statyti
vandens malūną. Ir ne tik malūną, buvo mintys ir apie lentpjūvę ir
elektros stotį. Rozalijos Jasiulionienės tėvas A. Zienius (oficialiai, su
visais reikiamais dokumentais) tam projektui dovanojo 0,5 ha žemės ir
1935 m. prasidėjo darbai, kuriems vadovavo Juozas Vitkūnas.
Su dvylika Putrišių ir Žagarių kaimų ūkininkų, kurių dalį laukų
apsėmė užtvenktos Peršėkės vanduo, 36 metams buvo sudaryta sutartis nemokamai malti grūdus. Užtvanką ir malūną pastatė labai greitai
– per 1935 m. šiltąjį sezoną. Statyba kainavo 45 000 litų. Trijų aukštų malūno pastate buvo įrengtos dvejos girnos, kruopų skaldytuvas,
6 kilovatų dinama elektrai gaminti, mašina stogų dengimo skiedroms
drožti, obliavimo mašina ir pjūklas.
Putrišių kaimas išgarsėjo malūno gaminių kokybe. Malūną padėjo
statyti ir pradžioje, apie pusantrų metų, malūnininku dirbo Antanas
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Jasiulionių vandens malūnas ant Peršėkės upės, per kelias apylinkes buvo vadinamas Putrišių malūnu. Statytas 1935 m., veikęs iki 1975 m.

Adomonis. Vėliau daug metų šias pareigas ėjo Putrišių kaimo gyventojas Juozas Aleksandravičius. Ne mažiau garsūs buvo ir Putrišių lentpjūvės darbai, ypač skiedros stogams dengti.
Šalia malūno Jasiulioniai pasistatė nedidelį gyvenamąjį namą,
pirtį, įveisė sodą ir 1937 m. apsigyveno Putrišiuose. Dirbo Daugirdų,
Žagarių, Pramezio, Putrišių mokyklose. Mokytojų Rozalijos ir Povilo
Jasiulionių šeima buvo ryškus to krašto šviesulys: Žagariai, Putrišiai,
Pramezys ir kiti aplinkiniai kaimai tai jautė.
P. Jasiulionis buvo Balbieriškio šaulių būrio vadas. Už darbą ir aktyvią visuomeninę patriotinę veiklą Povilas Jasiulionis 1937 m. buvo
apdovanotas Vytauto Didžiojo III laipsnio medaliu.
Karas, pokaris niekam nepagerino gyvenimo. Neramūs tie laikai
buvo ir Jasiulioniams. Kaip ir visur: dienomis ėjo vieni, naktimis kiti –
reikėjo tarp jų laviruoti.
1945 m. spalio 12 d. pas Jasiulionius užsuko du mokesčių rinkėjai – „paruošų įgaliotiniai – revizoriai“. Kaip vėliau paaiškėjo, vienas
buvo iš Vilniaus, antras iš Maskvos, juos čia pernakvoti atsiuntė vietinė valdžia. Nepamaitinti ir nepriimti jų nakvynėn šeimininkai tiesiog
negalėjo, būtų užsitraukę didelę naujos valdžios rūstybę, bet viskas
baigėsi daug blogiau.
Naktį į malūną užsuko „Vaidoto“ būrio vadas K. Degutis, išsivedė
tuos du vyrus prie upės ir nušovė. Už tai mokytoją Povilą Jasiulionį
nuteisė dešimčiai metų kalėti ir penkeriems metams tremties (be teisės
grįžti). Rozaliją Jasiulionienę Marijampolės kalėjime be teismo išlaikė
metus. Tris Jasiulionių nepilnametes dukras irgi buvo areštavę, bet po
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Žagarių kaimo pradinės mokyklos mokiniai su mokytoja Rozalija Jasiulioniene.
1945 m.

paros išleido. Mergaites dažnai aplankydavo, stengėsi globoti ir guosti
teta, mamos Rozalijos sesuo Magdalena Verenienė. Lankydavo ji ir seserį kalėjime. Tikriausiai tuometiniams teisėsaugos atstovams giminių
vežami bekonai padėjo išlaisvinti mokytoją R. Jasiulionienę.
Bijodama tremties, Rozalija į savo namus Putrišių kaime jau negrįžo. Padėdavo kolegos mokytojai, ir grėsmingiausius metus moteris
su savo dukromis sėkmingai slapstėsi. Vėliau dirbo pradinėse mokyklose Alytaus rajone.
Jasiulionių Putrišių kaimo vandens malūnas buvo nacionalizuotas ir jų savininkų pavardės prie malūno inventorizacinių dokumentų
nebeliko. Keitėsi kolūkių pavadinimai, keitėsi jų pirmininkai... Laikas
rašo vis naujus istorijos puslapius: neliko okupantų, neliko kolūkių,
bet iki šių dienų išliko užtvankos dalis.
Nors malūno jau seniai nėra, tai Jasiulionių dukrų širdyse išliko
didelė meilė gimtinei, numylėtai Peršėkės upei.
„Dvi mažos mėlynos gyslelės: viena iš mažesnio rutuliuko –
Obelijos ežero, kita iš didesnio – Metelių ežero, susijungia į vieną jau
platesnę – Peršėkę, vinguriuojančią iki Nemuno. Tokią matau žemėlapyje Peršėkę.
Miela tu! Širdis suvirpėdavo, suklusdavau ir įsitempdavau, išgirdusi tavo vardą. Kas, kur, kodėl jį paminėdavo?
Pavasariais patvinusi būni, tavo vanduo sraunus, putotas,
drumzlinas. Vasarą žilvičiai, alksniai, šakas surėmę, žemyn žiūri ir
tavo vandeny veidrodiniais atspindžiais mirguliuoja. Skaidrus van-
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Putrišių vandens malūno likučiai – užtvankos griuvėsiai

duo skalauja žaliais maurais barzdotus akmenis. Mažutės žuvytės
pirmyn ir atgal nardo, lyg nuolatinį šokį šoktų... Vasaros vaga siaura,
nusekusi, brastom turtinga. Brendu per upę, akmenėliai slidūs. Kiek
daug vandens jais nutekėjo, kiek daug jie matė ir girdėjo...
Peršėke, žiemą tu užšalusi storu ledu. Pakrantėse ledų sangrūdos, šerkšnu ir ledu padengtos krūmų šakos, varveklių raizginys.
Ledų properšos sidabro šuliniais atsiveria. Čia pasakų šalis, baltosios karalaitės rūmai iš stiklo ir krištolo žėruoja saulės spinduliuose.
Ar matėt ką gražesnio?“
Iš Danutės Jasiulionytės-Šarauskienės prisiminimų
Š alt ini a i
1.
2.
3.

Danutės Jasiulionytės-Šarauskienės asmeninis šeimos archyvas.
Autentiški Jasiulionių dukros Danutės Jasiulionytės pasakojimai.
Nuotraukos iš Danutės Jasiulionytės-Šarauskienės asmeninio albumo.
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Mokytojas, šaulys,
kraštotyrininkas Emilis Šneideris
(1904–1957)
Emilis Albertas Šneideris gimė 1904 m. rugsėjo 29 d. Šakių apskrityje, Griškabūdžio valsčiuje, Striūpų kaime, bežemių šeimoje.
Krikštytas Šakių parapijos evangelikų liuteronų bažnyčioje. Tėvai
Karolis Leopoldas Šneideris ir Joana Vilhelmina Ešytė nekilnojamojo
turto neturėjo, gyveno ant svetimos žemės pasistatę trobelę. Šneiderių
šeimoje augo 7 vaikai – 4 broliai: Emilis, Vilius, Otto, Albertas bei 3
seserys: Otilija, Erna
ir Mėta. Emilis buvo
vyriausias, tad ganė
gyvulius, vienerius
metus dirbo pas ūkininką už samdinį.
1918 m. Emilis Šneideris baigė
Griškabūdžio pradinę mokyklą. 1919–
1920 m. jis mokėsi
privačiai ir išlaikęs
egzaminus, 1921 m.
sausio 24 d. įstojo
Emilis Šneideris. Kaunas, 1921 m. gegužės
24 d. Nuotr. iš Lietuvos
centrinio valstybės
archyvo (LCVA)
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į Švietimo ministerijos organizuotus Kauno metinius mokytojų kursus. 1921 m. gruodžio 20 d. šiuos kursus baigė, suteikiant mokytojo
padėjėjo vardą. 1922 m. vasarą papildomai lankė mokytojų vasaros
kursus Kaune.
1922 m. sausio 9 d. Alytaus apskrities Švietimo komisijos nutarimu
Emilis Šneideris nuo vasario 10 d. paskirtas dirbti Alytaus apskrityje,
Liškiavos valsčiuje, Ricielių pradinės mokyklos vedėju. „Šioje pafrontės
pradžios mokykloje turėjau sunkias darbo sąlygas ir dažnai pavojingas
valandas pergyventi, nes Varviškės lenkų partizanai mus dažnai pafrontėje užpuldinėjo ir reikėjo organizuoti jaunimą, ir kiek galima gintis
nuo lenkų partizanų“, – 1940 m. rugpjūčio 17 d. rašė Emilis Šneideris.
1925 m. spalio 7 d. Švietimo ministro įsakymu Nr. 122 nuo spalio
15 d. Emilis Šneideris paskirtas Ricielių pradinės mokyklos mokytoju.
Ricieliuose pirmoji mokykla buvo įkurdinta 1918 m. pas ūkininką
Mykolą Balčių. Vėliau ji buvo kilnojama, kur tik buvo didesnės trobos:
pas Kostą Slautą, Fliorą Aleksonį, Augustą Černiauską, Petrą Zinkevičių. Tuo metu mokėsi apie 75–80 Ricielių apylinkių vaikų. Būtent
Emilio Šneiderio iniciatyva ricieliškiai susirūpino naujos mokyklos
statyba, ir ji buvo baigta 1926 metais.
„Gegužės 29 d. Ricielių ir apylinkės kaimų gyventojai šventė statomų pradžios mokyklos namų kertinio akmens pašventinimą. Iškilmėse dalyvavo p. Švietimo ministeris dr. K. Jokantas, pradžios mokslo tarėjas p. J. Vokietaitis ir kiti įžymūs svečiai. Svečiams sutikti kelias buvo
papuoštas apie 4 kilometrus tautinėmis vėliavėlėmis. Toje vietoje, kur
yra statoma pradžios mokykla, plevėsavo tautinės vėliavos; prie mokyklos ir prie statomos mokyklai vietos takai buvo išbarstyti gėlėmis
ir apsodinti berželiais. Prie pradžios mokyklos buvo iškilmingai mokyklos vedėjo, mokinių, šaulių ir gausiai susirinkusių apylinkės piliečių
sutiktas ir pasveikintas p. Švietimo ministeris ir kiti svečiai. Akmenį
pašventinus kalbėjo p. Švietimo ministeris. Pradžios mokyklos mokiniai sugiedojo himną ir buvo pakelta tautinė vėliava. Paskui kalbėjo p.
Pradžios mokslo tarėjas. Iš piliečių tarpo išrinktas asmuo nuoširdžiai
padėkojo p. ministeriui ir kitiems asmenims už rūpinimąsi mokyklomis ir už atsilankymą į dzūkų kraštą. Po pašventintu akmeniu padėjo
p. ministeris Ricielių pradžios mokyklos namų statymo dokumentus“,
– 1926 m. birželio 12 d. rašė dienraštis „Lietuva“.
1927 m. liepos 29 d. Švietimo ministro įsakymu Nr. 149 Emiliui
Šneideriui leista laikinai eiti mokytojo pareigas iki 1928 m. rugpjūčio
1 d. su sąlyga, kad iki to laiko įsigytų įstatymu nustatytą pradinių mokyklų mokytojo cenzą.

Mokytojas, šaulys, kraštotyrininkas Emilis Šneideris (1904–1957)

Ricielių pradinės mokyklos mokiniai, vadovaujami mokytojo Emilio Šneiderio,
gamina rankdarbius. 1930 m. Nuotr. iš A. Antanevičiaus rinkinio

1928 m. liepos 9 d. Švietimo ministro įsakymu Nr. 167 Emilis
Šneideris dėl neįsigijimo nustatytu laiku įstatymu nustatyto mokslo
cenzo atleistas iš tarnybos nuo 1928 m. rugpjūčio 1 d.
1928 m. rugpjūčio 17 d. Švietimo ministro įsakymu Nr. 190 Emiliui Šneideriui leista laikinai eiti Ricielių pradinės mokyklos mokytojo pareigas laisvai samdomo teisėmis nuo 1928 m. rugpjūčio 1 d. iki
1929 m. rugpjūčio 1 d. su sąlyga, kad iki to laiko įsigytų įstatymu nustatytą pradinių mokyklų mokytojo mokslo cenzą.
1929 m. birželio 27 d. Švietimo ministro įsakymu Nr. 85 dėl neįsigijimo nustatytu laiku mokslo cenzo Emilis Šneideris atleistas iš tarnybos nuo 1929 m. rugpjūčio 1 d.
1929 m. rugpjūčio 17 d. Švietimo ministro įsakymu Nr. 103 Emiliui Šneideriui leista laikinai eiti pradinės mokyklos mokytojo pareigas
laisvai samdomo teisėmis nuo 1929 m. rugsėjo 1 d. iki 1930 m. liepos
1 d. su sąlyga įsigyti įstatymu nustatytą mokslo cenzą.
1930 m. birželio 21 d. Švietimo ministro įsakymu Nr. 95 Emiliui Šneideriui leista laikinai eiti pradinės mokyklos mokytojo pareigas laisvai samdomo teisėmis iki 1931 m. liepos 1 d. su sąlyga įsigyti
mokslo cenzą.
1930 m. vyko Liškiavos valsčiaus mokinių šventė, kurioje dalyvavo Ricielių pradinės mokyklos mokiniai, vadovaujami Emilio Šneiderio, bei kitos mokyklos su savo mokinių darbelių eksponatais. Taip pat
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Ricielių pradinės mokyklos mokinių darbelių paroda. 1931 m.
Nuotr. iš A. Antanevičiaus rinkinio

Emilis Šneideris dalyvavo ir chorinėje veikloje, tiek Ricieliuose, tiek
vėliau. 1931 m. per Sekmines mokinių vakare koncertavo Emilio Šneiderio vadovaujamas mokinių choras, taip pat jam vadovaujant mokiniai suvaidino veikalą „Laimės gėlė“. Emilis Šneideris organizuodavo
ir mokinių ekskursijas.
1931 m. birželio 22 d. Švietimo ministro įsakymu Nr. 109, kaip
neturintis įstatymu nustatyto mokslo cenzo, Emilis Šneideris atleistas
iš tarnybos nuo 1931 m. liepos 1 d.
1931 m. rugsėjo 2 d. Švietimo ministro įsakymu Nr. 141 Emiliui
Šneideriui leista laikinai eiti pradinės mokyklos mokytojo pareigas
laisvai samdomo teisėmis nuo 1931 m. rugsėjo 15 d. iki 1932 m. liepos
1 d. su sąlyga įsigyti mokslo cenzą.
1932 m. birželio 16 d. Švietimo ministro įsakymu Nr. 66, kaip neturintis įstatymu nustatyto mokslo cenzo, Emilis Šneideris atleistas iš
tarnybos nuo liepos 1 d.
Iš mokytojo Emilio Šneiderio asmens bylos sužinome, kad jis jaunesniojo mokytojo cenzui įgyti Švietimo ministerijos Egzaminų komisijoje laikė lietuvių kalbos ir literatūros (mokytojų seminarijos dviejų
kursų) bei geometrijos (vidurinės mokyklos programos) egzaminus:
1927 m. gegužės mėn., 1928 m. sausio mėn., 1929 m. sausio mėn.,
1929 m. balandžio mėn., 1930 m. rugsėjo mėn. egzaminų sesijose. Geometrijos žinios buvo įvertintos „patenkinamai“, tačiau lietuvių kal-
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bos ir literatūros – „nepatenkinamai“. Rašinius rašė šiomis temomis:
„Nesėjęs – nepjausi“, „Kaimo mokytojo darbas“, „M. Valančius – lietuvių švietėjas“, „K. Donelaičio ponai ir būrai“.
1925 m. spalio 4 d. Alytaus apskrities Naujokų ėmimo komisijos
sprendimu Emiliui Šneideriui karinė prievolė atidėta, paliekant naujokų rezerve. Tarnyba kariuomenėje atidėta turbūt dėl to, kad dirbo
mokytoju prie Lenkijos–Lietuvos demarkacijos linijos, vadinamojoje
„pafrontės zonoje“. Jis Lietuvos kariuomenėje netarnavo.
Nuo 1925 m. Emilis Šneideris pas save išlaikė brolius ir seseris, iš
kurių du mokėsi Ricielių pradinėje mokykloje, o vienas lankė vidurinę
mokyklą Merkinėje. Emilį Šneiderį atleidus iš darbo Ricielių mokykloje, žmona ir dukrelė bei giminaičiai atsidūrė sunkioje materialinėje
padėtyje.
1927 m. vasario 2 d. Emilis Šneideris susituokė su Stase Šimkonyte (1908 06 14 – 1936 11 02), su kuria susilaukė vaikų: Irenos Petronės
(1933 02 22 – 2013 05 09), Vandos Lidijos (1934 07 10 – 1994 08 10)
ir Vytauto Arnoldo (1936 10 10 – 1972 11 10). 1928 m. gruodžio 19 d.
Stasė Šneiderienė priimta kandidate į Liškiavos šaulių būrį. Po paskutinio gimdymo komplikacijų Stasė Šneiderienė netrukus mirė Alytaus
apskrities ligoninėje. Ji palaidota Liškiavos parapijos kapinėse.
1932 m. rudenį
Emilis Šneideris apsigyveno Merkinėje ir pusmetį dirbo
Merkinės valsčiaus
savivaldybėje raštininku-praktikantu,
negaudamas jokio
atlyginimo.
Kaip
buvusį
mokytoją šelpė Merkinės
apylinkių
mokytojai ir palengvino
Emilio Šneiderio vaikai (po žmonos Stasės
mirties): Vanda,
Vytautas ir Irena.
Alytus,
1937 m. lapkričio mėn.
Iš A. Antanevičiaus
rinkinio
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Paukščių globos dienai skirtas renginys Merkinės pradinėje mokykloje. Centre
(sėdi) – Emilis Šneideris. 1934 m. kovo mėn. Iš A. Antanevičiaus rinkinio

Emilio Šneiderio šeimai išgyventi. Vėliau buvo priimtas dirbti raštininku su atlyginimu 75 litų mėnesiui.
Nuo 1935 m. gruodžio 11 d. Švietimo ministro įsakymu Nr. 129
Emilis Šneideris priimtas dirbti Alytaus apskrities I rajono pradinių
mokyklų inspekcijoje raštvedžiu, kur dirbo iki 1940 m. rugsėjo mėn.
pabaigos. 1938 m. liepos 4–30 d. laikinai pavadavo mokyklų inspektorių. 1940 m. spalio 1 d. paskirtas šios inspekcijos atsakinguoju sekretoriumi.
1934 m. kovo 5 d. Alytaus apskrities, Merkinės
valsčiaus valdybos naujo vidaus paso išdavimo byloje
rašoma, kad Emilio Šneiderio
tautybė – lietuvis, o tikyba –
evangelikas, jis mokėjo vokiečių kalbą.
1939 m. vasario 16 d.
Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos aktu
Nr. 135 už nuopelnus Lietuvai
Emilis Šneideris. Merkinė, 1934 m.
Nuotr. iš LCVA
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Emilis Šneideris apdovanotas DLK Gedimino ordino 2-ojo laipsnio
medaliu. 1939 m. birželio mėn. fotografijoje, kurioje Emilis Šneideris
su „Jaunosios Lietuvos“ organizacijos nario uniforma, matosi prisegti
du medaliai. Manytina, kad antras medalis – tai Lietuvos Nepriklausomybės 10-mečio paminėjimo.
1922 m. kovo 20 d. Emilis Šneideris įstojo į XIX Alytaus šaulių
rinktinės, Liškiavos šaulių būrį, balandžio 2 d. išrinktas į būrio valdybą – sekretoriumi. Pafrontėje esant įtemptai padėčiai, būrio valdybos
nariai ėmė pasirašinėti slapyvardžiais. Emilio Šneiderio slapyvardis –
E. Galiūnas.
1923 m. vasario 8 d. LŠS IV šaulių grupės štabas įsakė Liškiavos
šaulių būrio vadui Vaclovui Balčiui tuojau vykti į Gailiūnų kaimą, suorganizuoti būrį ir su pasirašytais šaulių pasižadėjimais bei sąrašais
atvykti pas grupės vadą. Vasario 26 d. susirinkę Ricielių kaimo gyventojai susirašė į šaulius ir nutarė reikalauti ginklų visiems 68 kandidatams „dėl apsigynimo nuo lenkų banditų“. Naujo Gailiūnų šaulių būrio
valdybos pirmininku išrinktas Emilis Šneideris-Galiūnas. Jis pranešė
IV šaulių grupės vadui, kad Neravų kaime apsistoję lenkų partizanai
ketino per Nemuną pulti Gailiūnus. Ricielių šaulių būrys pareikalavo iš IV šaulių grupės štabo 68 šautuvų, po 100 šovinių kiekvienam
šautuvui ir 100 granatų. IV šaulių grupės vadas 1923 m. kovo 20 d.
15 val. įsakė Liškiavos rajono šaulių vadui iki 20 val. jam pavestame
rajone surinkti ne mažiau kaip 30 žmonių, apginkluoti juos šautuvais
bei granatomis ir pačiam su minėtais šauliais ne vėliau kaip 23 val. atvykti į Leipalingį IV šaulių grupės štabo komandos viršininko žinion.
Liškiavos šaulių rajonui priklausė teritorija palei Nemuną nuo Žeimių
kaimo iki Mizarų kaimo ir gilyn į Lietuvą iki Merkinės–Leipalingio
plento; už Nemuno Liškiavos šaulių rajonui priklausė lenkų okupuota
teritorija priešais rajoną.
1924 m. sausio 20 d. Gailiūnų šaulių būrio susirinkime Emilis
Šneideris išrinktas į valdybą ir paskirtas švietimo komisijos pirmininku. 1924 m. spalio 19 d. šaulių būrio valdyba nutarė steigti būrio
knygyną (biblioteką), knygas skolinant iš privačių asmenų. Tvarkyti
šį reikalą pavesta Emiliui Šneideriui; knygas skaityti iš pradžių būtų
duodama tik būrio šauliams.
1924 m. gruodžio 28 d. Gailiūnų šaulių būrio visuotiniame susirinkime valdybos pirmininku slaptu balsavimu išrinktas Emilis Šneideris. Būrį sudarė Gailiūnų, Ringėliškės ir Liškiavos šaulių grandys.
Būrio bibliotekėlė buvo Ricieliuose pas mokytoją Emilį Šneiderį.
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1926 m. sausio 24 d. Liškiavos šaulių būrio visuotiniame susirinkime valdybos pirmininku išrinktas Emilis Šneideris. Balandžio 17 d.
valdybos pirmininkas prašė XIX Alytaus šaulių rinktinės vado kuo
greičiau būrį aprūpinti ginklais; pas jį Ricieliuose buvo būrio raštinė,
mokykla stovėjo penkių kelių kryžkelėje, lenkai už 3 km nuo mokyklos. „Žinokime, kad atsarga gėdos nedaro“, – rašė Emilis Šneideris.
1926 m. gegužės 16 d. Liškiavos šaulių būrio visuotinis susirinkimas
į XIX Alytaus šaulių būrių atstovų suvažiavimą išrinko Emilį Šneiderį
ir Valerį Ruckį.
1926 m. gegužės 12 d. Lenkijos valstybės maršalas Juzefas Pilsudskis Varšuvoje įvykdė karinį perversmą. Seni J. Pilsudskio kėslai
į Lietuvos žemes niekam nebuvo paslaptis. Todėl visoje Lietuvoje, o
ypač palei demarkacijos liniją, sustiprintas budrumas. Lietuvos šaulių
sąjungos 1926 m. gegužės 17 d. slaptame nurodyme XIX Alytaus šaulių rinktinės valdybai liepta surinkti ir pateikti žinias, kas iš rinktinės
šaulių sutinka vykti į mūšį pirmieji. Sutinkantys privalėjo pasirašyti.
Iš kitų šaulių reikėjo sudaryti dvi grupes: 1) saugoti geležinkeliams,
plentams, tiltams, telegrafo ir telefono linijoms, 2) saugoti įvairiems
sandėliams, stotims ir valdžios įstaigoms. Paskelbus valstybinę mobilizaciją, visų rūšių šaukiamo amžiaus šauliai privalėjo vykti į šaukimo
punktus. Nurodyme prašyta žinių, kiek šaulių mokėtų sprogdinti tiltus
ir geležinkelius. Stiprinti budrumą ir rinkti žinias apie lenkus nurodyta 1926 m. gegužės 31 d. instrukcijoje. Žinių XIX Alytaus šaulių
rinktinės valdybai kelis kartus pateikė Liškiavos šaulių būrio valdybos
pirmininkas Emilis Šneideris. Pasak jo 1926 m. liepos 26 d. pranešimo, ne mažiau kaip du kartus per savaitę pasirodydavo lenkų aeroplanai; kartais jie lakiojo arti demarkacijos linijos savo pusėje, kartais
perskrisdavo Lietuvos pusėn. Ar galima juos apšaudyti iš šautuvų? Į
Druskininkus atsiųsta lenkų partizanų. Pafrontėje sargybą ėjo iš karto
po 2, 4, 5 ar 6 lenkų kareivius. Kitame pranešime Emilis Šneideris su
apmaudu rašė, kad šauliai nepatenkinti, kai paskelbus karo padėtį, iš
jų buvo atimti ginklai; jis savo būrio šauliams buvo išdavęs 20 šautuvų.
1927 m. sausio 23 d. Liškiavos šaulių būrio visuotiniame susirinkime perrinkta būrio valdyba. Jos nariams pasiskirsčius pareigomis,
sekretoriumi tapo Emilis Šneideris. Vasario 3 d. sudarytame sąraše
Liškiavos būryje yra 42 šauliai.
Pagal 1929 m. sausio 30 d. LŠS Centro valdybos įsakymą, XIX
Alytaus šaulių rinktinės 293-iasis Liškiavos būrys nuo sausio 1 d. vadintinas 18-uoju Gailiūnų šaulių būriu, nes būrio centras ir dauguma
šaulių buvo iš Gailiūnų kaimo. Sausio 20 d. Gailiūnų šaulių būrio vi-
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suotiniame susirinkime perrinkta valdyba, kurios sekretoriumi paskirtas Emilis Šneideris.
Visuotinis šaulių susirinkimas 1929 m. balandžio 8 d. nutarė
18-ąjį Gailiūnų šaulių būrį vadinti 18-uoju Liškiavos šaulių būriu –
„dėl geresnio būrio gyvavimo ir jo plėtimo“. LŠS Centro valdyba senąjį vardą būriui oficialiai grąžino 1929 m. spalio 10 d. įsakymu (nuo
liepos 5 d.). Būrio valdybos sekretoriumi buvo Emilis Šneideris. Jis
1928–1929 ir 1929–1930 m. buvo išrinktas spaudos talkos vykdytoju.
1929 m. lapkričio 18 d. duomenimis, Liškiavos būryje buvo 110 šaulių.
1930 m. sausio 6 d. Liškiavos šaulių būrio visuotiniame susirinkime perrinkta būrio valdyba. Jos nariams pasiskirsčius pareigomis,
sekretoriumi tapo Emilis Šneideris.
1931 m. kovo 1 d. Liškiavos šaulių būrio visuotiniame susirinkime
perrinkta būrio valdyba, kurios pirmininku išrinktas Emilis Šneideris.
1932 m. Emilis Šneideris parašė kovose su lenkų partizanais
1923 m. žuvusių šaulių Jurgio ir Igno Grigų gyvenimo aprašymą „Liškiavos šaulių būrio a. a. šaulio Grigo Jurgio gyvenimas ir žuvimas“,
kuris buvo pateiktas Lietuvos šaulių sąjungos štabui:
Šaulys Jurgis Grigas gimė 1897 m. birželio 24 d. Janapolės kaime, Liškiavos valsč. Alytaus apskr. iš neturtingų tėvų Igno Grigo ir
Čerabiejūtės Agotos. Iš pat mažų dienų tarnavo pas svetimus, kad
užsidirbus duonos kąsneliui ir apsirengus.
Kai tik ėmė organizuoti Liškiavos valsčiuje šaulius, stojo į Liškiavos būrį, į šaulių eiles 1920 metais rudenį. Buvo drąsus šaulys.
Šauliu būdamas tarnavo
pas ūkininkus. Tarnaudamas uoliai dirbo tėvynės
labui pranešdamas daug
visokių žinių iš šlėktų (vietos lenkų) darbų, kurių ne
vienas buvo suimti. Tuomet
turėdavo jis keltis į kitą
kaimą tarnauti, nes visaip
buvo persekiojamas ir kai
kada kur užpultas ir apkultas. Šauliu būdamas tarnaGailiūnų (Liškiavos) šaulių
būrio šaulys Emilis Šneideris.
1929 m. Nuotr. iš LCVA
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vo šiuose kaimuose: Ulčičių, Žeimių, Kibyšių, Liškiavos miestelyje,
Liepiškių ir Vilkiautinio.
Jo tėvai turėjo pasistatę trobelę ant Daicheso žemės, prie pat
Nemuno, kur paskutiniu laiku ir gyveno.
A. a. šaulys Grigas Jurgis buvo darbštus ir paklusnus šaulys.
Visuomet uždėtas jam pareigas atlikdavo su noru ir pasiryžimu.
Taip pat su pasiryžimu laimėti dalyvauja Klaipėdos atvadavime
ir mūšį laimėjus, sugrįžo nesužeistas, sveikas ir linksmas į savo tėvų
namelį ant pat Nemuno kranto, už kurio kitas priešas – lenkas.
Tik viena savaitė praėjo kaip Jurgis parėjęs iš Klaipėdos, kaip
štai kitas priešas – lenkas, kuris mėgsta tik iš pasalų pulti, surinkęs
apie 200 Varviškės įgulos plėšikų, užpuola iš užnugario, iš nelauktos
pusės, nakties metu, 1923 m. vasario 26 dieną Liškiavos miestelį.
Nemunas buvo užšalęs. Tuojau apsupo Grigo namelį. Pabudęs Jurgis mato, kad visas namelis apsuptas lenkų plėšikų. Vis gi pasiryžo
kaip nors pabėgti, pasitikėdamas nakties tamsa. Nieko nelaukdamas, šoko laiptais ant pirkios aukšto ir praplėšęs stogo lentą, šoko
lauk, bet buvo suimtas.
Pačiame miestelyje buvo ne daug šaulių ir nieko negalėjo a. a.
Jurgiui padėti, nes užpuolimas buvo netikėtas iš užnugario ir lenkų
plėšikų didelis skaičius.
Pamatė tėvas, kad jo sūnų suėmė, išėjo atsisveikinti savo brangaus sūnelio ir tik spėjo pro ašaras ištarti: „Sudiev, mano brangus
sūneli“, kai buvo nukautas paleista išgamų kulipka. A. a. šaulio Jurgio Grigo tėvas Ignas Grigas gimė 1865 m. liepos 13 d. Gailiūnų kaime, Liškiavos parapijoje. Tėvai: Jokūbas Grigas ir Pranė Perekliūtė.
Vedžiojo a. a. Jurgį po miestelį, mušė ir įvairiais žiauriais būdais
kankino, kad išduotų savo draugus šaulius ir parodytų jų gyvenamas
vietas. Kankino nežmoniškais būdais: šautuvų buožėmis mušė, durtuvais badė, varstė po nagais adatas, gerklėn kaišiojo aštrius daiktus.
Nors daug jis kraujo praliejo, o dar daugiau neapsakomo skausmo turėjo kęsti, bet nieko neišdavė, pasiryžęs mirti vienas dėl savo
jaunos Tėvynės.
Apiplėšę Liškiavos gyventojus ir palikę daug sužeistų moterų ir
senelių, išsikraustė iš Liškiavos jau auštant, nes išgirdo savo sargybinių šūvius anoje pusėje Nemuno, kurie pastebėjo atžygiuojant Liškiavos būrio Gailiūnų kaimo skyriaus šaulius, gyvenančius taip pat
prie pat Nemuno. Skubinosi atgal su visu prisiplėštu žmonių turtu
– gyvuliais, drabužiais ir t. t. Įlūžusias karves palieka ant Nemuno
ledo, o kas paeina, tą gabena. Nepaliko ir nukankinto, vos gyvo a. a.
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Grigo Jurgio. Netoli jį vedė, tik per Nemuną, ir ten, kitoje Nemuno
pusėje, buvo tariamų lenkų brolių rankom nužudytas.
Anksti rytą ieškojo vieni kitų. Miestelis daug bjauriau atrodė,
negu po Didžiojo karo audros. Viskas ir visur išversta, sudaužyta
ir namai be lempų. Nepavyko jiems įsiveržti į Vienuolyno rūmus ir
bažnyčią. Vienuolyno durų neįveikė ir mestos granatos, o per langus
lipti bijojo, nors ten buvo užsidaręs tik vienas šaulys – zakristijonas
ir visi bažnyčios tarnai, ir klebonas Sidaravičius. Klebono pagrobė
karves ir arklius, kuriuos vėliau grąžino.
Buvo gautas leidimas a. a. Jurgį parsivežti iš anos pusės, t. y. iš
okupuotos Lietuvos. Moterys nuvažiavo su rogutėmis ir parsivežė.
Negalima buvo nei pažiūrėti į Jurgio kūną: visas ant vienų žaizdų,
o galvos visai nebuvo, tik prie jo rasta galvos kaušai ir smegenimis
išklota žemė.
Abu buvo palaidoti Liškiavos būrio šaulių, gausingai gyventojų
miniai susirinkus, Liškiavos kapinėse, ir visi pasiryžo atkeršyti už
savo brolius.
Liko brolis, sesuo ir sena paliegusi motina, kuri elgetauja, t. y.
vaikščioti nebegali, tik per didesnes parapijos šventes sėdi prie šventoriaus, kur ir gauna išmaldą.
Nors šaulio a. a. Jurgio tėvas a. a. Grigas Ignas ir nebuvo įsirašęs šaulių registracijos knygose, bet mielai padėdavo jauniems
šauliams, ir tokiu būdu, kad kartu žuvo su sūnumi (tą pačią dieną)
ir kartu palaidoti, tai būrys baigia statyti žuvusiems paminklą ir paminkle įrašė abu už šaulius, t. y. būrys skaito šaulio Grigo Jurgio
tėvą Igną irgi už šaulį, nes jis buvo tam darbe artimas ir padėdavo
visuomet šauliams.
Grigų gyvenimo aprašymą ir žuvimą aprašiau vadovaudamasis
buvusio pirmojo Liškiavos būrio vado J. Amšiejaus ir savo atsiminimais.
Šneideris Emilis
Ricieliai,
1932 m. balandžio 30 d.
1933 m. lapkričio 5 d. Merkinės šaulių būrio susirinkime į valdybą
išrinktas Emilis Šneideris. Jis 1934 m. gruodžio 30 d. būrio visuotinio
susirinkimo metu išrinktas į revizijos komisiją.
1935 m. pabaigoje Emilis Šneideris su šeima persikėlė gyventi
į Alytų, nuomojo butą Stoties gatvėje, vėliau – Birutės gatvėje. Jis įrašytas XIX Alytaus šaulių rinktinės 1-osios Alytaus šaulių kuopos na-
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Merkinės šaulių būrio artistai. Centre (sėdi) – Emilis Šneideris. 1934 m.
Nuotr. iš G. Lučinsko rinkinio

rių registracijos knygoje. Mirus šaulei žmonai Stasei, užuojautą 1-ojo
Alytaus šaulių būrio šauliui ir Alytaus miesto šaulių choro choristui
Emiliui Šneideriui 1936 m. lapkričio 12 d. žurnale „Trimitas“ pareiškė
būrio vadas, taryba, choro vedėjas ir choristai.
1934 m. gegužės 6 d. žiniose apie Lietuvos tautinio jaunimo sąjungos „Jaunoji Lietuva“ Merkinės skyriaus vadovybės sudėtį nurodyta,
kad tą dieną Emilis Šneideris įstojęs į šią organizaciją ir išrinktas skyriaus korespondentu. Taip pat žiniose pažymėta, jog jis dar priklauso
Vilniui vaduoti sąjungai. 1934 m. Merkinėje įsteigtas JSO (Jaunalietuvių sporto organizacija) klubas. Klubo valdybos pirmininku išrinktas
mokytojas Rapolas Lekavičius, reikalų vedėju – Petras Jakubauskas,
o sekretoriumi – Emilis Šneideris. Gyvendamas Alytuje, Emilis Šneideris priklausė „Jaunosios Lietuvos“ Alytaus skyriui.
1940 m. liepos 18 d. Emilis Šneideris, gyvendamas Alytuje, įstojo į „Lietuvos vokiečių kultūrinės sąjungos“ (vok. Kulturverband der
Deutschen Litauens) Marijampolės skyrių.
Tautosaką ir senienas Emilis Šneideris rinko nuo 1922 metų. Pradžioje senienas laikė ąsotyje. Jis stengėsi, kad Ricielių apylinkių vaikams pastatytų naują mokyklą, surinko 120 parašų, važiavo į Kauną.
Mokykla pastatyta per vienerius metus, atidaryta 1926-aisiais. Kaimo
žmonės su arkliais vežė akmenis, plytas. Mokyklos pamatuose įmūryti mokyklos statymo dokumentai. Mokykloje įrengtos patalpos muziejui ir kambariai mokytojams. Naujose patalpose muziejus didėjo,
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„Jaunosios Lietuvos“ organizacijos narys Emilis Šneideris. Alytus,
1939 m. birželio mėn. Nuotr. iš G. Lučinsko rinkinio

buvo vedama eksponatų apskaita, rengiamos ekspedicijos. Dominavo
numizmatika ir archeologija, bet turėta ir knygų. 1945 m. mokykloje
įsikūrė stribų būstinė. Tad „liaudies gynėjai“ sunaikino visus eksponatus.
Apie polinkį į kraštotyrą Emilis Šneideris 1940 m. rugpjūčio 17 d.
savo autobiografijoje taip rašė:
Turėjau pamėgimą rinkti tautosaką ir atvažiavęs į Dzūkiją susidomėjau tautosaka dar labiau. Kortomis nelošiau, tai visą laisvą
laiką sunaudojau dar šiems naudingiems darbams:
Surinkau ir užrašiau tautosakos virš 4 500 variantų, kurią įteikiau Tautosakos komisijai.
1924 m. prof. K. Būgos paraginimas rinkti žodžius žodynui taip
pat buvo įtrauktas į mano darbo planą ir kibau rinkti žodžius.
Rašytojo P. Rusecko kvietimas užrašinėti baudžiavos ir 1863 m.
sukilimo atsiminimus irgi buvo įtrauktas į mano darbo planą. Šių atsiminimų irgi esu nemažai užrašęs ir nusiuntęs rašytojui P. Ruseckui.
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Prie savo pradinės mokyklos įsteigiau muziejų, kur yra apie 477
egzemplioriai įvairių rinkinių. Kai kurie rinkiniai iš mano mažos algos nupirkti ir padovanoti mokyklos muziejui. Geri talkininkai buvo
pradinės mokyklos mokiniai.
Suregistravau visas buv. Liškiavos valsčiaus istorines ir šiaip
žymesnes vietoves ir aprašiau Šiaulių Kraštotyros draugijos leidžiamame žurnale „Gimtasai kraštas“ 1934 m. Nr. 3–4 ir Nr. 5 straipsnyje „Liškiavos senovė“.
Emilis Šneideris nemažai prisidėjo prie Petro Akiro-Biržio knygos
„Alytaus apskritis“ (Kaunas, 1931) rengimo. Joje paskelbta daug Emilio Šneiderio surinktos medžiagos apie Liškiavos valsčių (p. 448–466):
„Iš liaudies dainų rinkinio“, „Iš gavėnios giesmių rinkinio“, „Pasakos
ir pasakėlės“, „Dainos ir raudos“, „Geografijos ir istorijos klausimai“,
„Sodyba, trobesiai, jų dalys ir vidaus reikmenys“, „Vilkėjimas ir papuošalai“, „Valgiai ir gėrimai“, „Prietarai ir burtai“.
Iš „Iš liaudies dainų rinkinio“ pateikiama Emilio Šneiderio
1923 m. rugpjūčio 23 d. Ricieliuose užrašyta daina Nr. 205, kurią dainavo Stasė Šimkonytė (Šneiderienė).
Kukavo gegutė per girią lėkdama,
Verkė siratėlė slūžbelėj būdama,
Verkė siratėlė slūžbelėj būdama.
Oi slūžba, službele, službele dalala,
Oi kada išvargsiu tų didįjį vargelį,
Oi kada išvargsiu tų didįjį vargelį.
Močiutė jau sena, tėvelis po žeme,
Jaunasis brolelis po Varviške žuvo,
Jaunasis brolelis po Varviške žuvo.
Už Ančios lietuviai kovojo taip narsiai,
Už Dzūkų šalelį paguldė galvelį,
Už Dzūkų šalelį paguldė galvelį.
Močiute širdele, motinėle mano,
Kad būtai pagimdius pilku akmenėliu,
Kad būtai pagimdius pilku akmenėliu.
1923 m. pavasarį likviduojant lenkų partizanų lizdą, kuris buvo
susibūręs Varviškės k., Kapčiamiesčio valsč., Seinų apskr., žuvus vienam jaunuoliui, lietuvių partizanui, ši daina buvo labai visų dainuojama. Dar ir dabar ją dainuoja. Kieno ji sugalvota, nėra žinios. Kaip
toj dainoj apdainuojama, sako, taip ir esą. Tais laikais visa pafrontė
kentėjo nuo Varviškės, ir todėl ją likvidavus visi lengviau atsikvėpė.
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Ricielių pradinės mokyklos muziejaus ekspozicijos dalis. 1931 m.
Nuotr. iš G. Lučinsko rinkinio

Petro Akiro-Biržio knygoje ,,Alytaus apskritis“ Emilis Šneideris
aprašė ir savo įsteigtą muziejų.
Ricielių pradžios mokyklos muziejus
Renkant tautosaką 1922–1923 metais kilo mintis parankioti pas
žmones esamų senovės daiktų liekanų. Samdomuose butuose buvo
ankšta, mokykla tada nebuvo aprūpinta baldais, todėl nebuvo kur tas
dar mažas muziejus dėti. Visa, kas buvo surinkta, buvo laikoma vartojimui netinkamame ąsotyje. Vėliau, gavus mokyklai spintą, ėmiau
numeruoti kiekvieną radinį ir segti prie kartono lentelių.
1927–1928 mokslo metais perėjus į nuosavus naujus mokyklos
rūmus, muziejų galutinai sutvarkiau ir įtraukiau mokinius prie senienų rinkimo. Muziejus sparčiai padidėjo. Kad kiekvienas daiktas
turėjo šiokius tokius metrikus, buvo užvesti sąsiuviniai, kurių dabar
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yra viso 18. Be to, nuo to laiko pradėta lankyti istorinės vietos ir rankiot visa, ką galima paviršiuj rasti.
Ricielių pradžios mokyklos muziejus yra mišrus. Štai trumpai
apie kiekvieną jo skyrių:
I. Senovės pinigai įvairiausių valstybių ir laikų. Čia randama
lietuvių, lenkų, lietuvių-lenkų unijos laikų, rusų, vokiečių ir kitų senų
monetų; viso 36 monetos.
II. Senovės ginklai ir kiti seni daiktai. Čia sudėta įvairūs akmeniniai kirvukai, „poterkos“, antspaudai, durklai, papuošalai, titnaginio šautuvo spyna, titnaginių iečių ar vilyčių smaigaliai, talismanas,
arba laimės akmenukas su išraižytais nežinomais ženklais, Vytauto
Didžiojo paveikslėlis metalinėj įtvaroj – graižely su parašu: „500 Annyversary – Grand Duke of Lituanie“ ir kita, viso 28 egzemplioriai.
III. Rastieji daiktai Liškiavos piliakalnyje. Čia sudėti visi radiniai: neornamentuotos ir ornamentuotos koklių ir puodų šukės (kurių viena tokia: karvės galva, snukyje laiko kardą), stiklo pavyzdžiai,
akmens kirvukai, įvairūs dantys, kelios monetos ir kita; viso 81 egzempliorius.
IV. Rastieji daiktai Punios piliakalnyje. Čia yra tik ornamentuotos koklios – viso 27 egzemplioriai.
V. Okupacijos laikų radiniai. Čia įeina medaliai, seniūnų ženklai
ir iškabos, herbai ir kita; viso 11 egzempliorių.
VI. Suakmenėjimai. Čia yra kaip ir suakmenėjęs kiaušinis, grybas, korys, vietoj rastas gintaras ir kita, – viso 43 egzemplioriai.
VII. Įvairūs akmenėliai, kurie įdomūs savo forma, sudėtimi ar
šiaip kuo kitu, – viso 16 egzempliorių.
VIII. Radiniai Liškiavos bažnyčioj ir vienuolyne. Šis skyrius dar
jaunas ir turi viso tik 3 egzempliorius. Čia yra buvusios medinės bažnyčios liktorių, išdrožtų iš medžio liekanų.
IX. Senovės knygos – yra viso 4 egzemplioriai. Tarp jų yra viena
„graždanka“.
X. Liaudies išdirbiniai – viso 2 egzemplioriai.
XI. Fotografijos, vaizduojančios įžymesnes vietas, valsčiuj rengtas iškilmes, organizacijas, mokyklas ir kt.
XII. Pinigų kolekcijos iš okupantų laikų, kaip caro, kaizerio laikų monetos, ostmarkės, latvių, lenkų, Kerenskio, Lenino, bolševikų
pinigų kolekcijos, Lietuvos laikini centai ir kt.
Be XI ir XII skyriaus muziejuje yra 251 egz. rinkinių. Ruošiamas Liškiavos valsčiaus archeologinis žemėlapis.
Mokyt. Šneideris
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Dzūkijos nacionalinio parko leidžiamame laikraštyje „Šalcinis“
(1997 m., Nr. 25) Henrikas Gudavičius trumpai aprašė Emilio Šneiderio veiklą bei pateikė istorijos liudytojos atsiminimą:
„Šalcinio“ 24-ajame numeryje spausdinome Ricielių pradinės
mokyklos mokytojo Emilio Šneiderio straipsnių ištraukas. Apie Liškiavą, Vilkiautinį, Radyščių, Ricielius Emilis Šneideris rašė „Gimtajame krašte“ 1934 ir 1935 metais.
Ricielių devynmetėje mokykloje ir dabar veikia Kraštotyros muziejus. Kraštotyrininkams vadovauja mokytoja Marija VydūnaitėGrėbliūnienė. Bet šiame muziejuje jau nėra nė vieno Emilio Šneiderio surasto eksponato. Todėl, kad 1945 metais mokykloje buvo stribų
būstinė ir šie „liaudies gynėjai“ sunaikino visus prieškario muziejaus
eksponatus.
Apie muziejaus įkūrėją kraštotyrininką Emilį Šneiderį mokykloje taip pat liko nedaug prisiminimų, nėra net jo nuotraukos. Marija
Grėbliūnienė patarė pakalbinti Druskininkuose gyvenančią Moniką
Kalantaitę-Jankevičienę. Ji buvo Emilio Šneiderio mokinė, ji susirašinėjo su savo mokytoju, po karo emigravusiu į Kanadą.
Pasakoja Monika Kalantaitė-Jankevičienė (gim. 1921 m. Ricielių k.):
Emilis Šneideris buvo nepaprastai geras žmogus, labai draugiškas, labai mylėjo vaikus. Ir jam viskas rūpėjo, jis viską rinko, užrašinėjo, turėjo tokią gyslelę – kur benueitų, benuvažiuotų, pirmiausia
aplanko senutes – pačias seniausias. Jam labai rūpėjo senovė, Lietuvos praeitis...
Taip, jis buvo vokietis, iš Griškabūdžio. Jis baigė tris gimnazijos
klases ir tada nebuvo mokytojų, tai jį paskyrė į Ricielius. Labai gerai
mokino vaikus, bet ir kaimas jį mylėjo. Ir išrūpino, kad kaimui pastatytų naują mokyklą, surinko 120 parašų, važiavo į Kauną, į ministeriją, ir gavo leidimą, ir per vienerius metus pastatė. Visi valstiečiai
vežė akmenis, plytas su arkliais, o meistrai buvo tikri, gražiai buvo
įrengta – ir klasės, ir butai mokytojams, ir muziejus...
Jų šeima buvo labai neturtinga, jie buvo šeši vaikai – Alma, Elena, Meida, Otas, Vilius ir Emilis. Brolis Vilius gyveno čia, Ricieliuose,
kartu su Emiliu, vėliau jis buvo teisėjas. Šneideriai buvo liuteronai ir,
kai Emilis vedė Stasę Šimkonytę iš Ricielių, tai buvo truputį ir keista,
ir įdomu: jaunikis liuteronas, o jaunoji katalikė. Jos mama alpo – nenorėjo liuterono, o jo mama irgi nenorėjo...
Per karą išbėgo, jau karui baigiantis pasitraukė į Vokietiją, kaip
ir visi pabėgėliai, o paskui į Kanadą. Rašė man laiškus, bet nei vieno
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neišsaugojau, nes labai bijojau stribų, o jie darydavo kratas, baisu
kaip siautė. Nu, ką rašė? Rašė, kad gyvena gerai, žadėjo pasiimti ir
mane su vyru, jeigu tik bus galimybė, rašė – aš tau, Monika, kiek galėsiu padėsiu, nepamiršiu kokia buvai gera... Ai, graudu ir prisiminti,
kai jis buvo Vokietijoje, mes ir lašinių siuntėm, sako, tose pabėgėlių
stovyklose buvo labai mažos maisto normos.
Viskas praėjo, prapuolė, o gyvenimas prieš karą, Nepriklausomoj Lietuvoj buvo sunkus, bet buvo kažkokio tikėjimo, buvo tokių patriotų kaip Šneideris... Paskui išvežė mus į Sibirą...
Mano vyro tėviškė Gailiūnuose, ant kalno, prie tų ežerėlių, dar ir
dabar sodas likęs, tai nėr Lietuvoj gražesnės vietos, kaip ten gražu.
(Užrašė Henrikas Gudavičius).
Monika Kalantaitė-Jankevičienė išsaugojo keletą Emilio Šneiderio rankraščių. Spausdiname šias įdomias kraštotyrininko mintis, užrašytas prieš 72 metus.
Laikraštyje „Šalcinis“ (1997 m., Nr. 24, 25) išspausdinti Emilio
Šneiderio rašiniai: „Liškiavos senovė“, „Ricielių pradžios mokyklos
muziejus“, „Iš liaudies dainų rinkinio“ daina Nr. 205 (užrašyta Ricielių
k. 1923 m. rugpjūčio 23 d., dainavo Stasė Šimkonytė), „Iš gavėnios
giesmių rinkinio“ daina Nr. 2 (užrašyta Ringeliškės k. 1924 m. gegužės
27 d., dainavo Anelka Grigienė, 80 m. amžiaus). Reikia pastebėti, kad
šie rašiniai ir dainos jau buvo publikuoti Petro Akiro-Biržio knygoje
„Alytaus apskritis“ 1931 metais.
Tarpukario Lietuvos mokyklų muziejų veiklą tyrinėjo Nastazija Keršytė. 2003 m. pasirodė jos knyga „Lietuvos muziejai iki 1940
metų“. 1934–1936 m. buvo suorganizuota Lietuvos mokyklų apklausa,
norint sužinoti, kokius jos turi muziejus ar muziejinės reikšmės vertybių rinkinius. Paaiškėjo, kad daugiau nei 400 mokyklų turėjo muziejus.
Juos kurti skatino tautinės mokyklos pedagogikos koncepcijos. Nuo
1919 m. kertiniu tautinės mokyklos kūrimo akmeniu buvo pasirinktas savo krašto ir tautos pažinimas. Ši nuostata buvo tautos savisaugos išdava. Kraštotyra buvo įtraukta į mokyklų programas, mokymo
ir ugdymo procesą. Ji tapo metodikos priemone, tautinio auklėjimo
principu. Mokyklose buvo skatinamos šios pagrindinės kraštotyros
kryptys: tautosakos, istorijos, gamtos reliktų rinkimas, gamtos stebėjimai. Buvo organizuojama krašto senovės pažinimo, istorijos, gamtos
būreliai, kuopelės. Dažnai jų veiklą apvainikuodavo muziejus. Alytaus
gimnazijoje veikė Simono Daukanto istorijos mėgėjų būrelis. Vyravo
nuomonė, kad muziejus – mokyklos prestižo požymis, priemonė mokymui, ugdymui ir tautiniam auklėjimui. Jų įkūrimas mokyklose buvo
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Ricielių mokyklos pastatas (Druskininkų sav., Leipalingio sen.)
2018 m. rugpjūčio 11 d. A. Amšiejaus nuotr.

svarbus psichologinis faktorius, ypač reikšmingas kaimo jaunimui,
kadangi žadino jį domėtis tėviškės istorija ir gamta.
Nepriklausomos Lietuvos laikais mokyklose veikdavo mokykliniai muziejai, padėdavę per atskirų dalykų pamokas gaunamai informacijai papildyti ir įtvirtinti. Tokie muziejai padėdavo išspręsti vaizdinių mokymo priemonių stygiaus problemą ir paįvairindavo istorijos ir
kraštotyros mokymą. Mokyklų muziejų veiklos niekas nereglamentavo. Švietimo ministerija tik rekomendavo juos steigti, tačiau nekontroliavo, nes tai nebuvo privalomas dalykas. Jie atsirado ir gyvavo istorijos, literatūros ir kitų specialybių mokytojų iniciatyva.
Nastazijos Keršytės teigimu, nebuvo mokyklų muziejėlių turto
(kuris dažnai būdavo vertingesnis už kabinetų ir net bibliotekų) apskaitos, jie nebuvo įtraukiami į skelbiamas mokyklų ar švietimo ministerijos darbo ataskaitas, kadangi muziejėliams nebuvo skiriama lėšų.
Valdžios požiūris į mokyklų muziejus turėjo įtakos jų pobūdžiui ir būklei. Daugeliui mokyklų muziejams trūko patalpų, dažnai rinkiniai būdavo nepakankamai muziejiškai sutvarkyti, eksponatai išdėlioti klasėse ant stalų, suolų, spintose, pakabinti ant sienų be didesnės atrankos
ar sistemos, dažnai kartu su kitais mokinių darbeliais. Tik vienas kitas
muziejus galėjo didžiuotis gausiais rinkiniais, didesnėmis patalpomis,
tinkamai įrengta ekspozicija, aprašytais, sumetrikuotais ir suinventorintais eksponatais. Alytaus miesto taryba skyrė lėšų ir norėjo perkelti
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į miesto centrą Alytaus miškų ūkio mokyklos muziejų, kuris buvo gerai sutvarkytas ir kuriuo domėjosi vietos visuomenė: norėjo, kad šis
muziejus taptų gera mokymo priemone ir kitoms Alytaus mokykloms.
Muziejai daugiausia kūrėsi privačia iniciatyva, nesulaukdavo iš
valstybės nei tinkamo dėmesio, nei paramos, o dėl bibliotekų manyta
ir elgtasi visai kitaip. Iš karto finansuota ir kreiptas dėmesys iš valdiškų instancijų. Tiesiog suvokta bibliotekų svarba švietimui, o mokyklų
muziejais nesirūpinta. Net ir mokytojų profesinė sąjunga, rūpindamasi
kiekvienoje mokykloje įsteigti biblioteką ir 1920 m. įkūrusi Centrinę
biblioteką mokytojams, mokyklų muziejams teikė mažai reikšmės. Netvarkė jų statuso ar muziejinio darbo metodikos reikalų. Dalis daiktų
pražuvo, sunyko. Net buvo siūloma palikti mokyklų muziejams tik reikalingiausius mokymui pavyzdžius, o vertingus muziejinės reikšmės
daiktus atiduoti kraštotyros muziejams. Dėl šių ir kitų motyvų vienų
mokyklų muziejams daiktai, kitų – visi rinkiniai atiteko kraštotyros
ir valstybiniams muziejams. Į Alytaus kraštotyros muziejų buvo atiduoti Lazdijų gimnazijos muziejaus rankraščių, spaudinių, tautodailės,
numizmatikos, etnografijos rinkiniai. Daugelį jų surinko Seinų gimnazijos lietuvių literatūros istorijos ir stilistikos mokytojas kun. Motiejus
Gustaitis, važinėjęs su dviračiu po Seinų, Lazdijų apylinkes ir rinkęs
medžiagą lietuvių kalbos žodynui.
Lietuvių tautosakos rankraštyno duomenų bazėje nurodoma, kad
Lietuvių literatūros ir tautosakos institute Vilniuje yra saugomas Ricielių pradinės mokyklos mokytojo Emilio Šneiderio ir jo mokinių tautosakos rinkinys, kurį sudaro 1 374 puslapiai. Tekstai užrašyti lietuvių
kalba. Nr. 2585–2987 užrašyti Emilio Šneiderio mokinių. Raštas gerai
įskaitomas, rašyta juodu rašalu; parametrai – 21x35 cm.
Pavyzdžiui, tokį užminimą užfiksavo Emilis Šneideris 1935 m.
Merkinėje – „Liūter mūter ant balkio musia pasikorė“ (atsakymas –
lopšys).
1932 m. rugpjūčio 3 d. dienraštyje „Lietuvos aidas“ buvo išspausdinta žinutė „Archeologiniai radiniai“, kurioje rašoma, kad „neseniai
Ricielių kaimo ūkininkas Šimkonis išarė puodą šukių, anglių ir kaulų.
Paženklinęs tą vietą, pranešė mokytojui Šneideriui, kuris, ištyręs nurodytą vietą, rado, kad ten kadaise būta sodybos. Rado jis daug puodų
šukių, ornamentuotų ir paprastų, su skaldytu akmens mišiniu, gyvulių
ir paukščių kaulų ir tris geležinius peiliukus“.
Štai kaip tą patį faktą aprašo pats Emilis Šneideris straipsnyje „Liškiavos senovė“, kuris buvo išspausdintas leidinyje „Gimtasai
kraštas“ 1934–1935 m.:
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Ricielių kaime, netoli Juodelio ežero, į žiemius nuo Ricielių–Leipalingio kelio Šimkonio Kosto lauke, ant aukštumėlės, 1931 m. minimas ūkininkas man pranešė, kad ariant lauką išarė puodų šukių ir
kaulų ir, kad laukas toj vietoj tamsesnės žemės. Kadangi tuoj tą lauką
apsėjo rugiais, tad tyrinėjau tą vietą 1932.VII.20, prisilaikydamas
archeologo p. Tarasenkos nurodymais („Gimtoji senovė“). Tyrinėjamame plote 7 kv. metr. surinkau virš 100 įvairių kaulų – maisto
likučių, tris geležinius peiliukus, pusę skrituliuko iš akmens ar degto
molio, kuris vartotas, turbūt, papuošalu ir nemažai puodų šukių su
grūsto akmens priemaiša. Mažesnė dalis puodų šukių su gražiais ornamentais.
Tyrinėjamame plote pietų rytų kampe užtikau ir padarytą
ugniavietę. Laukas šioj vietoje smėlis, o ugniavietė išklota moliu, kurio paviršius įdegęs.
Visą medžiagą Emilis Šneideris perdavė Valstybinės archeologijos komisijos pirmininkui prof. K. Jablonskiui, kuris radinius priskyrė
XI–XII amžiui.
Istoriniai duomenys liudija, kad Emilis Šneideris nuo 1940 m.
rugsėjo mėn. pradžios buvo Alytaus Dzūkų muziejaus vadovu (dokumentuose pasirašinėjo „globėju“).
Jonas Miškinis atsiminimų knygoje „Manoji Dzūkija“ (London,
1966 m.), aprašydamas Dzūkų muziejų Alytuje, mini ir Emilį Šneiderį:
1940 m. bolševikams
okupavus Lietuvą, Alytaus Dzūkų muziejaus vedėjas J. Miškinis turėjo iš
pareigų pasitraukti. Muziejaus priežiūrą ir tvarkymą perėmė mokytojas
L. Nadzeika, o po kiek laiko
E. Šneideris, bet šiam repatrijavus Vokietijon, vedėju
buvo paskirtas mokytojas
V. Bartlingas. Komunistai
pareikalavo muziejų paversti propagandos centru. Įsakė tuojau įsteigti
Emilis Šneideris. Alytus,
1940 m. Nuotr. iš LCVA
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muziejuje Lenino ir Stalino kampelius. Muziejaus vedėją V. Bartlingą
išvežė į Sibirą, tai tada komunistai tapo muziejaus šeimininkai.
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos archyve saugomas šis
dokumentas, kurį pasirašė Emilis Šneideris:
Dzūkų muziejus
1940 m. rugsėjo mėn. d.
Pasirašę: Č. Janušas, J. Šiniauskas
Kauno Valstybiniam Kultūros muziejui
Į š. m. rugsėjo mėn. 12 d. raštą Nr. 574
Pranešu, kad Alytaus Dzūkų muziejuje iki šiam laikui jokių pareigų neturėjau ir jame nieko nesu dirbęs. Dirbo buvęs Alytaus miesto Nr. 1. pradžios mokyklos vedėjas Leonardas Nadzeika, kuris š. m.
rugsėjo mėn. 1 d. nusikėlė į Butrimonis. Jis gaudavo, rodos, mėnesiui
po 35 litus atlyginimo už darbą muziejuje. Muziejus būdavo sekmadieniais ir šventadieniais atidarytas nuo 1 val. iki 4 val. po pietų ir
tomis valandomis Nadzeika dežuruodavo.
Kiek teko pašvęsti Alytaus Dzūkų muziejui globoti ir prižiūrėti,
galėsiu pranešti vėliau, kada būsiu kiek jame dirbęs ir kai paaiškės
tikrosios pareigos. Dabar muziejus uždarytas ir negalima jo atidaryti, nes nėra tokioj tvarkoj, kad galima būtų kam rodyti.
Prieš man perimant muziejų vietos Kompartija ir Komjaunimas
turėjo porą kartų iš muziejaus paėmę visus tautiškus rūbus, juostų
ir gintarinių karolių. Rūbai buvo susiūti komplektais ir gražiai spintose sukabinti. Dabar viskas suardyta. Gavęs iš Švietimo Liaudies
komisariato raštą, kad esu paskirtas šio muziejaus globėju, parašiau
raštą, kad paimtus eksponatus į muziejų grąžintų – pridedu to rašto
nuorašą.
Rūbus grąžino, išskyrus vienus karolius, kuriuos jau pražudė.
Pridedu Komjaunimo narės ar tai kokios pareigūnės Grybauskaitės
raštą. Su muziejaus sargu sutarėme grąžintus rūbus, pasikvietus moterį, sutvarkyti kaip buvo ir vėl sukabinti į savo vietas. Sargui pasakiau, kad pasakytų, kad jokių eksponatų daugiau neskolinsime. Ta
pati Grybauskaitė š. m. rugsėjo mėn. 20 d. reikalavo paskolinti ir kai
negavo, vėliau vakare gavo sargas įsakymą pribūti į buvusius Šaulių namus pas sovietus ir politrukas Trofimovas pareikalavo rūbus iš
muziejaus duoti ir kadangi to sargas negalėjo jam be manęs pažadė-
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ti, prašė eiti mane pakviesti ir kadangi buvo jau naktį apie 11 val.,
sargas manęs kelti nėjo. Rugsėjo mėn. 21 d. gavau iš sargo politruko
Trofimovo žodinį įsakymą iki 10 val. išduoti rūbus ir apie tai pranešti
telefonu Nr. 100. Pasitaręs su mokyklų inspektoriais nutarėme dar
šį kartą duoti ir dalyką paaiškinus Valstybiniam Kultūros muziejui,
palaukti iš Kauno nurodymų, kaip elgtis ir daugiau tuo reikalu informacijų. Prašau tuo reikalu informacijų, nors aišku, kad iš muziejaus
galima būtų tik tam tikrais ir retais atsitikimais kai kas ir skolyti,
bet dabar tokioj padėty žmogus atskliūni, kad nebežinai kas daryti ir
vienas turi su visais įsipykti.
Valdybos nebėra, nes visi išsikėlę į kitas tarnybos vietas. Aš buvau davęs sutikimą apskrities viršininko įstaigai, kad mane įrašytų pranešdami apie šį muziejų Vidaus reikalų ministerijos Draugijų
skyriui.
Dabar duodu žinių apie save.
Aš esu etatinis tarnautojas ir einu Alytaus apskrities pradžios
mokyklų inspekcijoje raštvedžio pareigas, gaunu VII kategorijos atlyginimą. Žmona netarnauja. Nuo 1922 metų sausio 10 d. iki 1932
metų liepos 1 d. ėjau pradžios mokyklos mokytojo pareigas.
Būdamas mokytoju įsteigiau Ricielių pradžios mokykloje mokyklos muziejų, kur yra nemažai ir rinkinių kaip tokiame muziejuje.
Tuojaus negalėjau atsakyti dėl tarnybinių pareigų.
Em. Šneideris
Alytaus Dzūkų Muziejaus globėjas
Alytus, 1940.IX.24 d.
Emilis Šneideris buvo vedęs du kartus. Kaip jau minėta, pirmoji
žmona Stasė Šimkonytė 1936 m. mirė Alytuje. Antrą kartą vedė 1938
vasario 5 d. Kybartų mstl. Antroji žmona Erna (Kremer) Schneider
buvo gimusi 1910 m. kovo 10 d. Pojevonių mstl. (Vilkaviškio apskr.).
Šioje santuokoje gimė 2 sūnūs: Benno Leonard (1939 06 20 – 1984 04
08) Alytuje, o Reinhard Edwin gimė 1945 m. sausio 15 d. Ober Sarten
Kreis Soltan, Vokietijoje.
1941 m. sausio 10 d. Maskvoje buvo pasirašytas Sovietų Sąjungos
ir Vokietijos vyriausybių susitarimas dėl Vokietijos piliečių bei vokiečių tautybės asmenų perkėlimo iš Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos į Vokietiją, o lietuvių, rusų ir baltarusių tautybių asmenų – iš
Vokietijos į Lietuvą. Remiantis šiuo susitarimu, 1941 m. vasario 3 d.
prasidėjo jų repatriacija. Vasario–kovo mėn. iš Lietuvos į Vokietiją išvyko 53 000 gyventojų. Tarp Lietuvą palikusių žmonių nemažai buvo
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Emilis Šneideris su žmona Erna ir 5 vaikais prie namo savo ūkyje. Rodney
(Kanada), 1951 m. Nuotr. iš J. Schneider šeimos albumo

ir vokiečiais užsirašiusių lietuvių, kurie tik tokiu būdu galėjo išsigelbėti nuo sovietų teroro. Iš Alytaus išvažiavo apie 200 žmonių.
1941 m. pradžioje Emilis Šneideris su šeima persikėlė į Vokietiją.
Jie 1947 m. gruodžio 23 d. atvyko gyventi į Kanadą. Emilis Šneideris
dirbo samdomu darbininku. Vėliau įsigijęs žemės įkūrė tabako ūkį (fermą). Laisvalaikiu mėgo groti akordeonu ir dainuoti lietuviškas bei vokiškas dainas.
Emilis Šneideris išvykdamas į Vokietiją, o vėliau į Kanadą išsivežė ir išsaugojo tarpukario Alytaus organizacijų vėliavų. Toronto lietuvių klubui jis dovanojo šias vėliavas: Vilniui vaduoti sąjungos Alytaus
skyriaus ir Lietuvių tautiško jaunimo sąjungos „Jaunoji Lietuva“ Alytaus rajono.
Emilis Šneideris mirė 1957 m. birželio 19 d. Rodney mieste, Ontario provincijoje, Kanadoje, nuo širdies smūgio. Žmona Erna mirė 2008
m. birželio 27 d. Abu palaidoti Rodney miesto kapinėse.
Istorinėje literatūroje kai kurie autoriai klaidingai paskelbė Emilio
Šneiderio mirties datą. Kraštotyrininkas Juozas Kuckailis nurodė, kad
Emilis Šneideris mirė apie 1947–1948 m. Kanadoje („Leipalingio kalendorius“, 2001 m.), o Pranas Kulikauskas teigė, kad Emilis Šneideris
mirė apie 1980 m. („Kelias į archeologiją“, 2003 m.).
Lietuvos istorijos instituto 1999 m. išleistoje knygoje „Lietuvos
archeologijos istorija (iki 1945 m.)“ autoriai Pranas Kulikauskas ir
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Emilio ir Ernos Šneiderių kapavietė Rodney miesto kapinėse (Kanada). 2017 m.
birželio mėn. Nuotr. iš J. Schneider šeimos albumo

Gintautas Zabiela, gana laisvai interpretuodami faktus, apie Emilį
Šneiderį taip rašė:
1934–1935 m. leidinyje „Gimtasai kraštas“ E. Šneideris išspausdino straipsnį „Liškiavos senovė“. 1936 m., kai teko su juo susipažinti vienam iš šios knygos autorių, savo pavardę jis buvo jau
sulietuvinęs į Šneideraitį. Dirbdamas Ricielių pradžios mokykloje, E. Šneideris turėjo progos susipažinti su krašto istorija, dzūkų
folkloru, klausėsi senųjų padavimų, paslaptingų pasakojimų apie
Liškiavą ir ryžosi visuomenę supažindinti su jos senove. Straipsnio
pradžioje autorius pažymi, kad „Dainavos šalis yra garsi ne vien
tik savo gražia gamta ir charakteringa būtove, bet dar ir įvairiomis senovės liekanomis – paminklais, kurių čia nemažai yra“. Toliau jis rašo, „kad ir nepatyręs tos srities kraštotyrininkas, kaip jos
mėgėjas, noriu suteikti apie pastebėtus paminklus keletą žinelių“.
Iš šių eilučių matome, kad E. Šneideris domėjosi kraštotyra, lankė
istorinius paminklus. Savo straipsnyje aprašo piliakalnius, senuosius laidojimo paminklus, senas sodybas, akmens, geležies bei bronzos amžių pėdsakus, įvairius kitus paminklus. Plačiausiai jis aprašo
Liškiavos piliakalnį, padavimus apie jį, pilies liekanas, „Viedzmos“
mūrą, „Perkūno šventinyčią“ ir pagal T. Narbutą tapatina pilį su
Naujapiliu. Pamini ir Liškiavos miestelį, bažnyčią, domininkonų
vienuolyną ir kt. E. Šneideris pamini Papiškių, Radiščiaus kaimus
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ir po to pereina prie laidojimo paminklų. Jis rašo apie tokias vietas, kur randama žmonių kaulų ar kokių kitų žymių. Straipsnyje
randame žinių apie Aušrinės – Vilkiautinio kaimo krūsninius pilkapius, Snaigupės milžinkapius, Papiškių švedkapius ir prie Merkinės esančius pilkapius. Senovės sodybvietėje prie Ricielių kaimo
1932 m. liepos 20 d. E. Šneideris, laikydamasis archeologo P. Tarasenkos nurodytų metodų, surinko apie 100 kaulų, 3 geležinius
peiliukus, daug puodų šukių, dalį molinio verpstuko. Visą medžiagą perdavė Valstybės archeologijos komisijos pirmininkui prof.
K. Jablonskiui, kuris radinius priskyrė XI–XII a. E. Šneideris mini
surastus akmens, žalvario ir geležies amžiaus dirbinius, gautus iš
Liškiavos klebono Sidaravičiaus. Tai akmeniniai kirvukai, Ricielių
kaimo laukuose rasti geležiniai ietigaliai. Degėsių kaimo laukuose
buvusiuose krūsniniuose pilkapiuose E. Šneideris nurodo, kad „rasta geležinių durklų ir kitų radinių iš geležies, panašių į skrybėles, ir
puodų šukių“. Matyt, kad E. Šneideris menkai dar suprato archeologinių dirbinių paskirtį. Tikriausiai tai buvo skydų umbai arba antskrydžiai. Penktajame skyrelyje jis trumpai aprašo kitus paminklus:
„Papo kalną“, lauką, vadinamą „Vyšnynu“, „Slapiškių smėlyną“,
„Trako“ lauką ir kt. Be paminklų, nurodo, kad prie Ricielių mokyklos sklypo esančiame miške, po kelmu, rasta sidabrinių 1637 m. ir
1680 m. monetų. Straipsnyje iš viso aprašyta 13 įvairių radimviečių. Iš surinktų senienų mokykloje buvo įkurtas muziejus, kur buvo
apie 477 vienetus įvairių radinių. Šiuo muziejumi „labai domaujasi
ir stengiasi papildyti“ mokytojai ir gyventojai bei mokiniai (p. 213,
214).
Matyt, šis straipsnis buvo tas akstinas, po kurio E. Šneideris
buvo pakviestas dirbti į Valstybės archeologijos komisiją. Čia jis
1935–1936 m. kasinėjo keliose vietose daugiausia senkapius, dalyvavo Paulaičių bei Nikėlų kapinynų tyrinėjimuose. Detalesnių šių kasinėjimų ataskaitų nėra, tik trumpi komandiruočių ataskaitų užrašai
ar daiktų sąrašai. Matyt, E. Šneideris nelabai gerai susigaudė archeologinių kasinėjimų plonybėse ir gerai skirdavo tik kapų griaučius.
Greičiausiai dėl šios priežasties archeologijos paminklų apsaugą
patikėjus Vytauto Didžiojo kultūros muziejui, E. Šneiderio paslaugų
buvo atsisakyta. Lietuvos archeologijos istorijoje tai epizodinis tyrinėtojas, pagal darbo stilių – mėgėjas (p. 214).
Kurį laiką 1935–1936 m. jis gyveno Kaune, Aukštaičių g. 7 (kitur
nurodomas Kalniečių g. 7–7 adresas), dirbo Valstybės archeologijos
komisijoje, kur tvarkė žinias iš 1918–1934 m. spaudos (p. 213; išnašo-
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je nurodomas informacijos šaltinis: Kultūros paveldo centro archyvas,
f. 1, ap. 1, b. 133, l. 67a).
1935 m. liepos 2 d. Valstybės archeologijos komisijos pirmininkas
V. Pryšmantas nurodo, kad Senovės paminklų apsaugos skyriuje buvo
Emilis Šneideraitis (p. 184).
1936 m. rudenį J. Puzinas tyrinėjo Paulaičių ir Nikėlų kapinynus.
Kasinėjimuose dalyvavo P. Kulikauskas ir E. Šneideraitis (p. 226).
Pranas Kulikauskas ir Gintautas Zabiela „priskyrė“ Emiliui Šneideriui šiuos kasinėjimus (p. 214):
1935 m. tyrinėjo Plinkšių (Mažeikių r.) dvaro požemius.
1936 m. liepos 9–13 d. žvyrduobės ardomame Pumpėnų (Pasvalio r.) senkapyje ištirtas per 54 m2 plotas, rasta XVI-XVIII kapų.
1936 m. liepos 14–15 d. žvyrduobės ardomame Vabalninko (Biržų r.) kapinyne ištyrė 10 m2 plotą, rado du žmonių griaučius su įvairiais VIII–XI a. radiniais.
1936 m. liepos 16 d. Čypėnų (Biržų r.) žvyrduobėje tyrinėtas nenurodyto dydžio plotas, kapų nerasta.
1936 m. liepos 17 d. Marišiūnų (Biržų r.) žvyrduobėse tyrinėtas
nenurodyto dydžio plotas, kapų nerasta.
1936 m. liepos 18 d. karjero suardyto Ančiškių (Biržų r.) kapinyno pakraščiuose ištirtas 28 m2 plotas, kapų nerasta.
1936 m. liepos 27–31 d. Kelmės senkapyje, esančiame P. Ruzgio
gatvėje, ištirta mažiausiai 17 griautinių XV–XVII a. kapų su geležinėmis sagtimis, peiliais, ylomis, bronziniais žiedais, monetomis, apsagine sege, lokio nago amuletu, akmeniniu galąstuvu, verpstuku ir
kitokiomis įkapėmis.
2003 m. išleistoje knygoje „Kelias į archeologiją“ atsiminimų autorius Pranas Kulikauskas apie Emilį Šneiderį taip rašė:
1936 m. rudenį, berods spalio mėnesį, dr. J. Puzinas, kraštotyrininkas Emilis Šneideris ir aš traukiniu išvykome į Paulaičius, Švėkšnos valsč., Šilutės raj., tyrinėti ten esamo ir stipriai ardomo senkapio.
Apie čia Žiogų kalne aptinkamus radinius J. Puzinui papasakojo žinomas lingvistas ir germanistas K. Alminas-Alminauskis, kurio tėviškė čia ir yra. [...] (p. 151).
Liko keletas nereikšmingų įspūdžių: Emilis Šneideraitis juokėsi
iš manęs, kad prausiuosi tik šaltu vandeniu, esą praustis reikia šiltu,
veido oda bus elastingesnė ir lygesnė: „Tu prausiesi šaltu vandeniu,
todėl tavo veido oda stora...“. Nežinau, ar ji buvo stora, jaunystėje
tai visai nesvarbu, bet šaltu vandeniu prausiuosi ir dabar, šilto nepripažįstu. [...] (p. 152).

51

52

Gintaras Lučinskas

Šios knygos gale pateiktoje asmenų rodyklėje nurodoma:
Šneideris (Šneideraitis) Emilis Albertas (1904 – apie 1980),
kraštotyrininkas (p. 244).
Lietuvos archeologijos draugijos interneto svetainėje www.lad.lt
(prieiga per internetą 2021 02 02) skelbiama tokia informacija:
Emilis Šneideris (Šneideraitis).
Gimė 1904 m. Šakių r. sav., Marijampolės apskr., mirties data ir
palaidojimo vieta neaiški.
1918 m. baigė Griškabūdžio pradžios mokyklą.
1919–1920 m. mokėsi privačiai.
1921 m. baigė metinius Kauno mokytojų seminarijos kursus.
1922–1928 m. mokytojavo Ricieliuose (Lazdijų r.), įsteigė Ricielių šaulių būrį ir jam vadovavo, prie pradinės mokyklos buvo įsteigęs
muziejų.
1923–1925 m. ėjo 293 šaulių būrio valdybos pirmininko pareigas.
1932 m. apsigyveno Merkinėje, pusę metų dirbo valsčiuje raštininku, 1935–1940 m. – raštvedžiu pradžios mokyklų inspekcijoje,
Alytuje.
Nuo 1935 m. gruodžio 11 d. jis priimtas pradžios mokyklų inspekcijoje Alytuje raštvedžiu, kur dirbo iki 1940 m. rugpjūčio mėn.
Kurį laiką 1935–1936 m. gyveno Kaune, dirbo Valstybės archeologijos komisijoje, kur tvarkė žinias iš 1918–1934 m. spaudos.
1939 m. vasario 14 d. apdovanotas Gedimino ordino antro laipsnio medaliu.
Domėjosi kraštotyra, istorija ir priešistore, rinko tautosaką, senienas (jų pagrindu įsteigė mokyklos muziejų). Archeologijos srityje
žinomas kaip paminklų tyrinėtojas ir straipsnio apie Liškiavos senovę autorius.
Po 1940 m. apie E. Šneiderį žinių neturima.
Tyrinėjimai:
E. Šneiderio kasinėjimai buvo gana mėgėjiški, archeologinė
veikla – epizodinė. Kasinėjo Plinkšių (Mažeikių r.) dvaro požemius
(1935 m.), Ančiškių (Biržų r.), Vabalninko (Biržų r.) kapinynus, Kelmės miesto, Pumpėnų (Pasvalio r.) senkapius (1936 m.), Čypėnų,
Marišiūnų (Biržų r.) žvyrduobes.
Svarbesnės publikacijos:
1. Šneideris E. Kur Mindaugas vainikavosi // Diena. – 1934, Nr.
34, p. 6; Nr. 35, p. 6.
2. Šneideris E. Kur Mindaugas vainikavosi Lietuvos karaliumi //
Suvalkietis (Marijampolė). – 1934, Nr. 12; 13.
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3. Šneideris E. Liškiavos senovė // Gimtasai kraštas (Šiauliai). –
1934, Nr. 3/4, p. 167–174; 1935, Nr. 1, p. 199–203.
4. Šneideris E. Liškiavos senovė // Gimtasai kraštas (Šiauliai). –
1935, Nr. 1, p. 199–203.
Lietuvos kultūros paveldo paieškos interneto svetainė www.
epaveldas.lt nuotraukos „Merkinės miestelio vaizdas nuo piliakalnio,
1935 m.“ autorystę nurodo – Emilis Šneideris (Šneideraitis).
Kad skaitytojams būtų lengviau suprasti, kokį nevykusį „lepsusą“ (kurį galima prilyginti istorijos klastojimui, nes informacija netiksli ir klaidinanti) istoriografijoje ir mokslinėje literatūroje paskelbė
Pranas Kulikauskas ir Gintautas Zabiela (o juos kartoja ir kiti autoriai
bei leidėjai, nes netikslumai greit plinta), pateikiama trumpa biografija
Lietuvos kariuomenės karininko, pasienio policijos tarnautojo, kriminalisto Emilio Šneideraičio (A. Balaišis. „Lietuvos valstybės sienos
apsaugos karininkai 1918–1940 m.“):
Emilis Ferdinandas Šneideraitis neretai, jam pačiam nenorint,
būdavo skiriamas į įvairias svarbias pareigas, tačiau šventai tikėdamas, kad tai reikalinga Lietuvai, kantriai ir sąžiningai jas ėjo. Jis
buvo vienas iš pačių aktyviausių Lietuvos kariuomenės savanorių
kūrėjų, pasienio policijos vadovų, kriminalinės policijos valdininkų.
E. F. Šneideraitis gimė 1897 m. sausio 19 d. Burgaičių kaime, Kidulių valsčiuje, Naumiesčio (vėliau – Šakių) apskrityje. Baigė Ilukštos mokytojų seminariją ir prestižinę Aleksandro II karo mokyklą
Maskvoje. Po karo mokyklos baigimo 1917 m. rugpjūčio 1 d. buvo
suteiktas praporščiko laipsnis. E. Šneideraitis paskirtas į 157 pėstininkų pulką jaunesniuoju karininku.
Tuo metu, kai Rusijos valstybėje vykę procesai įtraukė ir kariuomenę, kūrėsi tautiniai daliniai Rusijos kariuomenės sudėtyje. Radęs
galimybę E. Šneideraitis pradėjo tarnybą Smolensko lietuvių batalione. Jis buvo paskirtas bataliono ginklininku. Po bolševikų perversmo
toks batalionas naujai valdžiai buvo nepriimtinas ir likviduotas. Pasinaudojęs proga E. Šneideraitis vargais negalais grįžo į Lietuvą ir iš
karto įsitraukė į Lietuvos ginkluotųjų pajėgų kūrimo darbą Lietuvos
Taryboje. Jau 1918 m. spalio 18 d. jis buvo paskirtas Lietuvos Tarybos
apsaugos komisijos sekretoriumi. Po Lietuvos Vyriausybės sudarymo
nuo 1918 m. gruodžio 1 d. ėjo Krašto apsaugos ministerijos rikiuotės
skyriaus biuro vedėjo pareigas. Susikūrus Vilniaus miesto karo komendantūrai, nuo 1918 m. gruodžio 23 d. buvo paskirtas komendantūros antruoju adjutantu. Kaip matysime, ir vėliau, jei reikėdavo, jis
be atsikalbinėjimų, sąžiningai ėjo pavestas pareigas.
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Vos po dviejų savaičių tarnybos komendantūroje, nuo
1919 m. sausio 6 d., buvo paskirtas Tauragės srities apsaugos viršininko pagalbininku (taip parašyta atestacijoje). Tuo metu sumanyta
iš Mažosios Lietuvos kilusių lietuvių suformuoti dalinį ir pavadinti jį
1-uoju pėstininkų Žemaičių batalionu. Tų pačių metų vasario 11 d.
E. Šneideraitis buvo paskirtas to bataliono susisiekimo viršininku.
Tačiau dėl daugelio priežasčių tokio bataliono sukurti nepavykus,
buvo suformuotas kitas dalinys, pavadintas Atskiruoju Šiaulių pėstininkų batalionu. Pradėjęs tarnybą šiame batalione, E. Šneideraitis
ėjo bataliono štabo viršininko ir 1-os kuopos vado pareigas. Bermontininkams užplūdus Šiaurės Lietuvą ir užėmus Šiaulius, batalionas
1919 m. rugsėjo 1 d. buvo likviduotas. Įsakymu kariuomenei E. Šneideraitis buvo perkeltas į 3-čią pėstininkų LDK Vytauto pulką, kuriame ėjo 4-os kuopos vado, vėliau – laikinai pulko adjutanto pareigas.
Įvedant Lietuvos kariuomenėje laipsnius, 1919 m. lapkričio 22 d.
E. Šneideraičiui buvo suteiktas vyresniojo leitenanto laipsnis. Pulko
sudėtyje dalyvavo kovose dėl Nepriklausomybės su bolševikais ir lenkais. Tarnybos lape užrašyta, kad nuo 1919 m. spalio 6 d. iki 1920 m.
liepos 7 d. buvo bolševikų fronte, o nuo 1920 m. liepos 7 d. iki 1921 m.
liepos 9 – lenkų fronte. 1921 m. balandžio 27 d. įsakymu kariuomenei buvo perkeltas tarnauti į Geležinkelių karo viršininko valdybą ir
paskirtas į tuo metu labai svarbias Virbalio stoties, esančios Kybartų
mieste, komendanto pareigas.
Tuo laikotarpiu Geležinkelių karo viršininko valdyboje įsigaliojo
tvarka dažnai, be regimos priežasties, keisti komendantų tarnybos
vietą. Per trumpą laikotarpį E. Šneideraitis buvo skiriamas Panevėžio stoties ir ruožo, Kauno stoties ir ruožo, Mažeikių stoties ir ruožo
komendantu. Tarnybos geležinkelių stočių komendantų metu buvo
suteiktas kapitono laipsnis. Eidamas paskutines pareigas sumanė
siekti aukštojo mokslo ir parašė prašymą išleisti į atsargą. Tuo metu
tęsėsi kariuomenės mažinimas ir 1922 m. balandžio 10 d. jis buvo
išleistas į pėstininkų karininkų atsargą. Įstojęs į Latvijos universiteto
Humanitarinį fakultetą ten baigė keturis semestrus.
Tolesnė E. Šneideraičio veikla susieta su tarnyba Vidaus reikalų
ministerijai pavaldžioje pasienio policijoje. Turėdamas didelę kovinę
ir tarnybinę patirtį buvo priimtas į Klaipėdos krašto pasienio policijos Šilutės komisariatą komisaru. Klaipėdos krašto pasienio policijos
vadu tapus pulkininkui Ignui Musteikiui, tarnyba buvo pradėta tvarkyti kariniais pagrindais. Atsisakyta prasižengusius tarnyboje bausti
piniginėmis baudomis, užtat įvestos bausmės kaip kariuomenėje. Tar-
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nyboje pradėta daugiau remtis atsargos karininkais. Pasienio policijos kapitonui J. Neringui pasitraukus iš pasienio policijos kapitono
pareigų, į šias pareigas, kurios iš tikrųjų buvo Klaipėdos krašto pasienio policijos vado pavaduotojo, buvo paskirtas Šilutės komisaras
atsargos kapitonas E. Šneideraitis. Tai jau buvo pakilimas tarnyboje.
Po 1926 m. valstybės perversmo paskyrus I. Musteikį Vidaus
reikalų ministru, Klaipėdos krašto pasienio policijos vado pareigas
pradėjo eiti E. Šneideraitis – dar vienas šuolis tarnyboje. Jam vadovaujant įvyko nemažai teigiamų poslinkių: pirmiausia, įsigijus ir
įvedus į rikiuotę tikrą karo laivą „Prezidentas Smetona“, pagaliau
pažaboti Baltijos jūroje siautę kontrabandininkai, nuosekliai buvo
tobulinama pasienio policijos sistema, didinamas pasienio apsaugos sargybinių skaičius, tačiau kartais pasitaikydavo impulsyvių,
nepaaiškinamų poelgių, apie kuriuos sužinodavo Piliečių apsaugos
departamento vadovybė. Tačiau antrasis asmuo Klaipėdos krašto
pasienio policijos valdyboje kapitonas Bronius Stasiulis nenuspėjamu elgesiu nepasižymėjo. Tuo galėjo būti viena priežasčių, kodėl
1930 m. pradžioje taip greitai padaręs karjerą Klaipėdos krašto pasienio policijoje E. Šneideraitis buvo atleistas.
Tolesnė tarnyba Vidaus reikalų ministerijos sistemoje siejosi su
kriminaline policija. Iki pirmosios sovietų okupacijos E. Šneideraitis
buvo skiriamas į atsakingas pareigas: kriminalinės policijos I valdybos viršininku (1929 m. pabaigoje), Vilkaviškio miesto
ir apskrities policijos vadu
(1930 m. gegužės 1 d.), Pasienio policijos Zarasų baro
viršininku (1931 m. lapkričio 1 d.), Pasienio policijos
Ukmergės baro viršininku
(1931 m. gruodžio 1 d.). Vėliau tarnavo tik kriminalinėje policijoje.
Po sovietų okupacijos
tolesnis E. Šneideraičio likiLietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris, atsargos vyr. leitenantas,
policijos tarnautojas Emilis Šneideraitis. XX a. 4-as dešimtmetis.
Nuotr. iš V. Zabielsko rinkinio
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mas nežinomas. Lietuvos Ypatingojo archyvo duomenimis, jam nebuvo sudaryta sekamoji ar net baudžiamoji byla. Duomenų, kad jis
būtų represuotas, nėra.
Leidinyje „Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953“ (Vilnius, 2007 m.) karininko Emilio Šneideraičio biografijoje nurodyti dar
tokie faktai: apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (1928 m.) ir DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu (1928 m. gegužės 25 d.); 1934 m. kovo 1 d. dėl ligos iš tarnybos atleistas; 1937 m.
liepos 13 d. dėl sveikatos paleistas į dimisiją; žmonos vardas – Marija.
Šiame leidinyje pateikta ir karininko Emilio Šneideraičio nuotrauka.
2019 m. vasario 11 d. interneto svetainėje www.voruta.lt publikuota alytiškio kolekcininko Šarūno Šimkevičiaus apybraiža „Kolekcininko pasakojimai apie Emilį Šneiderį“. Šioje publikacijoje jis aptarė
ir „archeologo“ Emilio Šneiderio-Šneideraičio „atsiradimą“:
Norėčiau paminėt ir dar vieną istoriką, kuris neabejotinai įtakojo mano tekstą – tai alytiškis kraštotyrininkas Gintaras Lučinskas.
Gintaras jau seniai garsėja savo straipsniais ir knygomis apie Dzūkijos istoriją. Todėl nesistebiu, kad jis susidomėjo ir Emilio Šneiderio
asmenybe. Jo tyrimų rezultatas yra tai, kad Gintaras surado dokumentus, kurie liudija, kad visos autoritetingiausios Lietuvos paveldo
institucijos, kaip Kultūros paveldo departamentas, Lietuvos archeologijos draugija, www.epaveldas.lt Emilio Šneiderio atžvilgiu pasielgė nelabai gražiai – „sukergė“ jį su visai kitu asmeniu ir padarė
iš dviejų asmenų vieną – ir taip Šneideris tapo Šneideraičiu. Tačiau
šiuo atveju Gintaras pasielgė visai ne kaip konkurentas ir informavo
apie savo tyrimus mane. Žinoma, pažadėdamas sumalti į miltus ir
mane, jei tik aš prisijungčiau prie neišmanėlių draugijų ir klaidinčiau
savo raštais besidominčius istorija.
Aš ilgai galvojau, kaip galėjo atsitikti, kad Šneideris tapo Šneideraičiu. Pradžioje maniau, kad gal jis pasirašinėjo savo straipsnius
kaip Šneideraitis. Bet patikrinau svarbiausias jo publikacijas – jis
pasirašinėjo pavarde – Emilis Šneideris. Dar ėmiausi tikrinti jo smulkesnes publikacijas – gal nors jau ten Šneideraitis buvo jo slapyvardis. Bet vargu, ar klaidinančių straipsnių rengėjams buvo žinomos
smulkesnės Emilio Šneiderio publikacijos. Emilis nemažai rašė žurnalui ,,Trimitas“. Apibendrinant mano sukauptą informaciją, galima
teigti, kad šiame žurnale jis tikrai mažai pasirašinėjo savo pavarde.
Aptikau tik vieną žinutę, pasirašytą pavarde. Dažniausiai jo vartotas slapyvardis – Siredienš. Tai yra jo pavardė, tik parašyta atvirkščiai. Dalis jo publikacijų buvo visai nepasirašytos. Pasirašinėdavo ir
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S. E., o kiti jo vartoti slapyvardžiai – Šaulys, Kregždė, Koresp., Liškiavietis.
Todėl kol kas vadinkim tai mįsle. Nes bendra tarp tų dviejų asmenų tik vardai. Tačiau neseniai aš įsigijau keletą tarpukario Latvijos
fotografijų, kuriose buvo nufotografuoto asmens pavardė – Šneiders.
Tad nesiimsiu spręsti Šneideraičio mįslės, bet geriau pajuokausiu,
kad ateityje Lietuvos paveldo institucijos gali iš Emilio Šneiderio padaryt ir Šneidersaitį. Žinoma, juokai juokais, bet vis dažniau tenka
nusivilt netikslumu informacijų, kurias spaudoje pateikinėja sėdintys
moksliniuose institutuose.
Galima manyti, jog atsargos karininkas Emilis Šneideraitis galėjo
kasinėti Plinkšių (Mažeikių r.) dvaro požemius (1935 m.), Ančiškių
(Biržų r.), Vabalninko (Biržų r.) kapinynus, Kelmės miesto, Pumpėnų
(Pasvalio r.) senkapius (1936 m.), Čypėnų, Marišiūnų (Biržų r.) žvyrduobes – tai atsiminimuose aprašo Pranas Kulikauskas ir Gintautas
Zabiela. Taip pat tikėtina, kad Emilis Šneideraitis 1935–1936 m. gyveno Kaune, dirbo Valstybės archeologijos komisijoje, kur tvarkė žinias
iš 1918–1934 m. spaudos.
Apibendrinant šioje publikacijoje pateiktus visus duomenis, galima užtikrintai teigti, kad:
Emilis Šneideris pavardės niekada nekeitė į Šneideraičio;
mokytojas, šaulys Emilis Šneideris (1904–1957) klaidingai tapatinamas su karininku, policininku Emiliu Šneideraičiu (1897–?);
Emilis Šneideris su archeologiniais kasinėjimais 1935–1936 m.
Šiaurės Lietuvoje nieko bendra neturi;

Emilis Šneideris prie Vilniui vaduoti sąjungos Alytaus skyriaus vėliavos.
Kanada, 1948 m. balandžio 28 d. Nuotr. iš J. Schneider šeimos albumo
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Emilis Šneideris prie Lietuvių tautiško jaunimo sąjungos „Jaunoji Lietuva“
Alytaus rajono vėliavos (abi pusės). Kanada, 1948 m. balandžio 28 d.
Nuotr. iš J. Schneider šeimos albumo

Emilis Šneideris 1935–1936 m. negyveno Kaune, nedirbo Valstybės archeologijos komisijoje, kur netvarkė žinių iš 1918–1934 m.
spaudos;
Emilis Šneideris mirė Kanadoje 1957 m., bet ne 1947–1948 m., ir
ne 1980 m.
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Emiliui Šneideriui tenka nuopelnas, kad jis per sovietų okupaciją
ir karą išsaugojo dviejų lietuviškų organizacijų vėliavas.
Tenka apgailestauti, kad kiti autoriai Dzūkijos krašto žymaus
šviesuolio Emilio Šneiderio biografijoje prirašė nebūtų dalykų, neišvengdami netikslumų. Rašant tiesiog privalu atsakingiau patikrinti
biografijos faktus, remtis tik dokumentais, nenuginčijamais faktais,
o ne laisvai interpretuoti. Svarbu yra tai, kad „laiko dokumentai“
(archyvinė medžiaga, nuotraukos, periodinė spauda) kalba patys už
save, dažnai nereikalingi papildomų paaiškinimų ar komentarų. Todėl
belieka tikėtis, kad Lietuvos kultūros paveldo institucijos klaidinančius faktus iš Kultūros paveldo departamento, Lietuvos archeologijos
draugijos, www.epaveldas.lt interneto svetainių pašalins.
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(2013) leidybos organizatorius. Knygų Pogrindinė „Geležinio Vilko“ organizacija Alytaus apskrityje (1940–1941) (2009), Žuvę už Lietuvą. Laisvės kovos
Dainavos krašte 1918–1923 metais (2010), Vermachto nusikaltimai Dzūkijoje
1941 m. birželį (2011), Varviškės „respublika“ (1920–1923) (2013), Lietuvos
kariuomenės brigados generolas Klemensas Popeliučka (2015) autorius.
Alytaus miesto savivaldybės 2012 m. Kultūros premijos laureatas. Dalyvauja
įvairių lietuviškų visuomeninių organizacijų veikloje.

Gintaras Lučinskas
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RAŠYTOJOS BRONĖS BUIVYDAITĖS
PĖDSAKAI ALYTUJE
Mums įaugt, kaip ramunėlei
Tik į grumstą juodą...
Ir gyvybės, ir stiprybės
Savas grumstas duoda...
Bronė Buivydaitė

Kas gi ta moteris poetė, pirmoji Lietuvoje išleidusi eilėraščių rinkinį? Kokia rašytoja išleido pirmąjį romaną apie mokinių ir mokytojų
santykius? Įdomu, ar į šiuos literatūros istorijos klausimus sugebėtų atsakyti gabiausi nūdienos mokiniai. Tikriausiai reikėtų mokytojo
pagalbos. Juk nuo rašytojos, poetės, dramaturgės Bronės Buivydaitės
gimimo prabėgo 125 metai. Galbūt jos vardą užgožė nauji kūrėjai ir
įvairių kūrinių gausa. Prieš šimtą metų (1921 m.) pasirodęs Bronės
Buivydaitės (Tyrų Duktė slapyvardžiu) eilėraščių rinkinys „Vasaros šnekos“ buvo pirmoji moters poetės knyga lietuvių literatūroje.
1934 m. dienos šviesą išvydo jos romanas „Atversti lapai“. Tai pirmas lietuvių literatūros istorijoje prozos kūrinys mokykline tematika. Rašytojos kūrinių galima surasti bibliotekose. Tačiau jau nebėra
jos mokinių, kurie liudytų, kokia ji buvo mokytoja. Biografijoje pati
rašytoja rašo: „Mano svajonė išsipildė – tapau mokytoja“. Mokytoja
B. Buivydaitė kažkada Alytaus vaikus mokė lietuvių kalbos ir literatūros. Džiaugiuosi, kad rašydama Alytaus švietimo istoriją suradau ir
galėjau pakalbinti Bronės Buivydaitės mokinius. Straipsnio tikslas –
priminti, kas yra rašytoja Bronė Buivydaitė, kokius puslapius ji, kaip
mokytoja, įrašė Alytaus švietimo istorijoje.
Būsimoji rašytoja ir mokytoja gimė, kaip ir Juozas Tumas-Vaižgantas, Svėdasuose. Į šį pasaulį atėjo lietuviškos spaudos draudimo
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Bronė Buivydaitė
apie 1930 m.

metais, 1895 m. gruodžio 8 d. Stepono Buitvydo-Buivydo ir Karolinos
Matelytės-Buivydienės šeimoje buvo pirmasis kūdikis, po jos gimė dar
dvi dukros: Elena ir Stefanija. Tėvas – smulkusis amatininkas, siuvėjas,
motina – smulkioji amatininkė, namų šeimininkė. Kai Bronytei buvo
penkeri, tėvai pardavė namus Svėdasuose ir nusipirko kitus Anykščiuose, netoli bažnyčios, prie Šaltupio upelio. Tėvo siuvamoji mašina
tarškė nuo ryto iki pusiaunakčio, nes reikėjo pamaitinti ir aprengti vis
didėjančią šeimyną. Jis labai norėjo išmokyti savo dukras, bet jautė,
kad ir daug dirbdamas, nesugebės visų trijų išleisti į mokslus. Vieną
šiltą liepos mėnesio dieną motina su trimis nedidelėmis mergytėmis
išlydėjo vyrą į stotį. Jis išvyko į Pietų Afriką, tikėdamasis užsidirbti
pinigų ir prasigyventi. Bronytė jau buvo paūgėjusi, kai iš tėvo gavo
pirmuosius pinigėlius. Netrukus šeimą pasiekė skaudi žinia – Afrikoje tėvas mirė, nesulaukęs nei keturiasdešimties metų. Vadinasi, trimis
dukterimis teko rūpintis motinai. Gerai, kad mergytėms padėjo močiutė Marija (tėvo motina), tuo metu garsi žolininkė.
Močiutė nuvedė Bronytę pas daraktorių. Per vieną žiemą mergaitė sėkmingai baigė visus mokslus. Dar šiek tiek pasimokiusi pas
atostogaujantį klieriką, išlaikė keturių klasių egzaminus. Labai norėjo
mokytis toliau, bet reikėjo padėti mažesnėms sesutėms. Bronytė baigė
„Saulės“ buhalterijos kursus Kaune. Porą metų dirbo prekyboje Kaune ir Anykščiuose. Tačiau noras mokytis ir tapti mokytoja niekada
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neapleido. Per trejus metus baigė Utenos keturklasę mokyklą su pagyrimu. Čia pabudo rašytojos talentas, išspausdino keletą vaizdelių.
Prasidėjo Pirmasis pasaulinis karas. Bronė su kitais pabėgėliais
pasitraukė į Rusiją. 1915–1918 m. mokėsi lietuvių gimnazijoje, aštuonias klases baigė sidabro medaliu. Voroneže jos mokytoja buvo Sofija
Čiurlionienė-Kymantaitė, kuri pastebėjo Bronės Buivydaitės talentą ir
paskatino domėtis vaikų teatru bei kurti pjeses vaikams.
1918 m. Bronė grįžo į Lietuvą, tolimesniems mokslams neturėjo
lėšų. Atsitiktinai pakliuvo į Skuodą, kur buvo steigiama progimnazija
ir reikėjo mokytojų. Atėjo laikas išsipildyti svajonei – ji tapo mokytoja. Ruošimasis pamokoms, rašomųjų darbų taisymas užimdavo beveik visą laisvą laiką. Tačiau sužibo jos, kaip režisierės ir dramaturgės,
talentas – su bendradarbe Stase Tallat-Kelpšaite pastatė Liudo Giros
veikalą „Kerštas“. Po metų Bronė Buivydaitė iš Skuodo persikėlė
į Veiverių vidurinę mokyklą, kad, būdama arčiau Kauno, galėtų lankyti teatrą. Dirbdama Veiveriuose, parašė libretą operai „Jūratė ir Kastytis“.
1925 m. Bronė Buivydaitė pradėjo dirbti Panevėžio mokytojų seminarijoje. Čia darbavosi beveik dešimtmetį, įrašė prasmingus puslapius šios institucijos ir miesto istorijoje. Mokytojų seminarijoje subūrė dramos mėgėjų būrelį, įsteigė Vaikų teatro draugijos skyrių, kuris
peraugo į Panevėžio vaikų teatrą. Išgarsėjo kaip rašytoja, atskiromis
knygelėmis buvo išleistos jos pjesės „Mėlynas drugelis“, „Stebuklingoji radasta“ ir kt.
Pajutusi didžiulį kūrybinių jėgų antplūdį, Bronė Buivydaitė atsisakė pedagoginio darbo ir atsidėjo vien kūrybai. Nuo 1934 m. iki pirmosios sovietinės okupacijos jos kūrybinė veikla buvo produktyviausia.
Meilė vaikams paskatino parašyti dvi apysakas iš paauglių gyvenimo:
„Auksinis batelis“, „Trys bičiuliai“, apsakymus: „Ministerio giminaitis“, „Paskutinė“, „Migla“, „Senatvės šypsena“, „Velnias“ (jis buvo
išverstas į latvių kalbą ir išspausdintas žurnale „Zeltene“ 1938 m.),
išleido poezijos knygas „Po žilvičiais“, „Pagiry maža trobelė“ ir kt.
***
Bronės Buivydaitės gyvenimo kelias vingiavo per sunkius mūsų
tautai dešimtmečius, atnešdamas ir jai nelengvus išbandymus. Pirmojo pasaulinio karo metais Voroneže siekė mokslo, grįžusi į Lietuvą,
įgyvendino svajonę – dirbo mokytoja, išgarsėjo kaip rašytoja, dramaturgė. Atžlegėjo sovietų tankai, netrukus prasidėjo Antrasis pasaulinis
karas. Rašytojos vyras, keleto knygelių ir straipsnių pedagogine te-
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B. Buivydaitė prie
savo namelio

matika autorius Juozas Mičiulis, 1941 m. spalio mėnesį Alytuje įkūrė
Mokytojų seminariją ir pradėjo joje direktoriauti. Naujoji „mokytojų
kalvė“ turėjo papildyti išretėjusias mokytojų gretas. Per juodąjį birželį
buvo iš Alytaus ištremta apie 200 žmonių, iš jų daug mokytojų, inteligentų. Tų pačių metų rugpjūčio mėnesį Vidzgirio miške prasidėjo
masinis Alytaus žydų naikinimas.
***
1942 m. į karo ir netekčių audros nusiaubtą Alytų atvyko rašytoja
Bronė Buivydaitė-Mičiulienė ir įsidarbino gimnazijoje, kuri glaudėsi
keliuose pastatuose ir dirbo dviem pamainomis.
Gimnazijai vadovavo iškilus pedagogas, gabus lituanistas Stasys
Barzdukas. Mokinių atmintyje jis išliko jaunas, gražus, inteligentiškas,
labai apsiskaitęs, visada tvarkingai apsirengęs: su kostiumu, su liemene ir visada su kaklaraiščiu. Klasę valdė žvilgsniu, daug dėmesio skyrė
gramatikos mokymui, mokinių rašto kultūrai.
Kaip ir anksčiau, berniukai ir mergaitės mokėsi atskirose klasėse.
Muzikos mokytojo Stasio Navicko vadovaujamas gimnazijos choras
turėjo maždaug 300 dainorėlių. Dėl sunkių karo meto sąlygų mokytojas atsisakė pučiamųjų orkestro, o jo vietoje įsteigė kamerinį styginį
orkestrą. Dar veikė gimnazijos bažnytinis choras, kuris giedodavo sekmadieniais per mokinių pamaldas Šv. Angelų Sargų bažnyčioje.

65

66

Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė

Gimnazijoje visada dirbo daug iškilių lietuvių kalbos mokytojų,
rašytojų ar būsimųjų rašytojų (Viktoras Alekna, Stasys Barzdukas,
Kazys Bradūnas, Konstantinas Bajerčius, Vytautas Maknys ir kt.). Šį
gražų inteligentų būrį papildė Bronė Buivydaitė-Mičiulienė. Joje po
ilgesnės pertraukos tarsi vėl pabudo pedagogės talentas ir ji visas savo
jėgas atidavė mokiniams.
Dar nebuvo išleistas rinkinys „Per pasaulį keliauja žmogus“,
o Alytaus gimnazijos 1943 m. vasario 16 d. minėjime jau buvo suruošta
muzikinė kompozicija su B. Brazdžionio eilėraščių tekstais. Sausakimšoje gimnazijos salėje susirinkusieji tuomet išgirdo nemažai dar niekur
neskaitytų eilėraščių, vėliau kartotų iš lūpų į lūpas. Tais pačiais metais
direktoriaus Stasio Barzduko rūpesčiu buvo suorganizuotas gimnazijos choro koncertas buvusiuose Šaulių namuose. Skambėjo patriotinės
dainos, chorui dirigavo mokytojas Stasys Navickas. Koncertas buvo
kartojamas net du kartus.
Dramos būrelis, vadovaujamas lietuvių kalbos mokytojos, rašytojos Bronės Buivydaitės-Mičiulienės, pastatė ne vieną spektaklį. Buvo
inscenizuotas Žemaitės „Petras Kurmelis“, komedija „Mūsų gerasis“,
Vydūno „Ne sau žmonės“, abiturientų išleistuvių spektaklis „Lietuvių
vestuvės“ su liaudies dainomis, šokiais, papročiais.
Aidint šūviams, mūzos nenutilo. Esant ekstremalioms sąlygoms,
buvo rengiami koncertai, vaidinimai, įvairūs susitikimai, visa tai pakylėdavo žmones nuo pilkos kasdienybės ir leisdavo nors trumpam
pamiršti esamą situaciją.
1944-ųjų vasarą Alytus jau buvo sovietų gniaužtuose. Gimnazijos
direktorius Stasys Barzdukas ir muzikos mokytojas Stasys Navickas
su šeimomis dar suspėjo pasitraukti į Vakarus. Prancūzų kalbos mokytojas Jonas Šukys buvo suimtas ir nuteistas mirties bausmei sušaudant
už novelių rinkinį apie sovietines represijas. Mokytojas išliko gyvas ir,
iškentėjęs kančias sovietiniuose lageriuose, grįžo į Lietuvą.
1944 m. Alytaus gimnazija buvo perorganizuota į dvi gimnazijas: 1-ąją (berniukų) ir 2-ąją (mergaičių). Mergaitės mokėsi senosios gimnazijos patalpose, kurią, kaip ir anksčiau, dažniausiai vadino
„Arklide“. Pirmąja Alytaus 2-osios (mergaičių) gimnazijos direktore
tapo Stefanija Žičkauskaitė-Haškerienė. Direktorė padirbėjo trumpai, nes 1945 m. mokytojo aušrininko, 1863 m. sukilimo dalyvio duktė atsisveikino su darbu ir laisve – su vyru ir trimis dukromis buvo
įgrūsta į gyvulinį vagoną ir atsidūrė Kuibyševske (Tadžikijos SSR).
Į ištremtos direktorės vietą buvo paskirta Larisa Perfenčikaitė-Kunčinienė.
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Šioje gimnazijoje darbavosi ir mokytoja Bronė Buivydaitė-Mičiulienė. Skaudūs įvykiai atsiliepdavo jos jautrioje širdyje, bet prieš
mokines stengdavosi išlikti rami. Mergaičių gimnazijos auklėtinės labai mylėjo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoją. Daugelis jau tada
žinojo, kad jų mokytoja yra išleidusi ne vieną prozos ir poezijos knygą
labai paslaptingu slapyvardžiu Tyrų Duktė.
Mokinių atmintyje išliko šviesus labai kultūringos, taktiškos, elegantiškos ir taurios dvasios mokytojos bei auklėtojos B. BuivydaitėsMičiulienės paveikslas. Mokytoja savo išvaizda rodė pavyzdį mokinėms: visada idealiai prižiūrėtos rankos, akinančiu baltumu spindinti
palaidinukė, tvarkinga šukuosena ir taisyklinga laikysena.
Mokymosi sąlygos buvo sunkios: dažnai trūkdavo sąsiuvinių,
niekas neleido naujų vadovėlių. Mokinės dažniausiai skolindavosi vadovėlius iš savo draugių, mokėsi iš klasėje paruoštų užrašų. Baisiausia
tai, anot buvusių mokinių, kad dažnai klasėje tekdavo sėdėti nevalgius, o žiemą – dar ir šaltose patalpose. Mokytojos meilė ir dėmesys
buvo neįkainojamas dalykas.
Nė viena mokinė neprisimena, kad mokytoja būtų pakėlusi balsą
ar smarkiai subarusi. Vieną kartą didžiausia klasės išdykėlė užsiropštė
ant krosnies. Kitos nekantriai laukė, ką pasakys mokytoja, o ji kuo ramiausiai atsisėdo ir pasakė: „Kiekviena turite teisę klausytis pamokos
iš tokios vietos, kuri atrodo patogiausia.“ Vargšė mokinukė nusikepurnėjo nuo krosnies, o visa klasė ir mokytoja leipo juokais.
Mokytoja B. Buivydaitė-Mičiulienė buvo griežta. Pakakdavo
vieną kartą atskirti sakinyje kableliais veiksnį nuo tarinio – iškart rašydavo dvejetą. Vėliau mokinės buvo dėkingos auklėtojai už tvirtas
gimtosios kalbos žinias. Stojant į aukštąsias mokyklas, vargo su lietuvių kalba nė vienai nebuvo. Ypač mokinės mėgo literatūros pamokas. Mokytoja mokėjo sudominti, naudojo daug papildomos literatūros, papasakodavo ką nors įdomaus iš rašytojų gyvenimo. Ji visuomet
norėjo pamatyti, kurių mokinių mintys savitos, kūrybingos, atviros
fantazijai.
Dirbdama Alytaus mergaičių gimnazijoje, B. Buivydaitė-Mičiulienė parašė ir pastatė dviejų veiksmų pjesę „Pabaigtuvės“ tautosakos
motyvais. Mokinių atmintyje išliko jos režisuoti spektakliai, į kuriuos
ji būtinai įtraukdavo visą klasę. Čia atsirasdavo ką veikti ir „ne artistams“. Vieni vaidino, kiti šoko, treti dainavo. Dar kiti dalyvavo „masinėse“ scenose, likusieji atitraukdavo scenos užuolaidą, rūpinosi užkulisiniais reikalais, nurodydavo žiūrovams vietas ir palaikydavo rimtį
salėje. Toks darbas ugdė mokinių draugystę, kuri išliko ilgus metus.
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Rašytoja Bronė Buivydaitė

Be to, ji režisavo veikalus, kuriuose vaidino jos bendradarbiai mokytojai. Apmetusi veikalo mintį, charakterizavusi vaizduojamą tarpsnį,
leisdavo vaidmenų atlikėjams savarankiškai interpretuoti personažus.
Mokytoja mokė ne tik gimtosios kalbos, bet ir stengėsi sudominti
menu, o jos vadovaujamas dramos būrelis turėjo didžiulės įtakos mokinių estetiniam auklėjimui. Su savo auklėtinėmis ji mielai dalyvaudavo įvairiose išvykose: gėrėjosi Punios apylinkėmis, garsiuoju piliakalniu, pėsčiomis traukdavo dulkėtais Dzūkijos keliais, sunkvežimiu
nuvyko į Kauną, Anykščius, Vilnių.
Mokytojaudama Alytuje, B. Buivydaitė-Mičiulienė pradėjo rengti
paskaitų ciklą „Moteris ir menas“, „Moteris ir meilė“, „Mūsų klaidingi
idealai“ ir kt. Rašė eilėraščius, kuriuos vėliau sudėjo į rinkinį „Paukščiai vėtroj“.
Mokinės prisimena, kaip mokytoja B. Buivydaitė-Mičiulienė
skirstė moteris pagal savo „klasifikaciją“: moterys – lėlės, moterys –
žaisliukai, moterys – žąsys ir moterys – žmonos. Dauguma jos mokinių tapo „moterimis – žmonomis“. Iš rašysenos ir rašymo manierų
mokytoja įdomiai spėdavo mokinių charakterius ir pagal tai kiekvienai
numatė tinkamiausią profesiją.
***
1946 m. sausio mėn. Alytaus mokytojų seminarijos direktorius
Juozas Mičiulis buvo atleistas iš užimamų pareigų, nes jo vadovaujama institucija buvo vadinama „banditų lizdu“. Tai atsitiko tada, kai
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nemažai mokytojų ir mokinių pasitraukė į aktyvią partizaninę kovą.
Daugiau pedagoginio darbo jam dirbti buvo nelemta. Jis atsidūrė karo
nualintame Vilniuje. Vėliau buvo areštuotas ir po ilgų kankinančių tardymų nuteistas 10 metų kalėti lageryje. Bausmę atliko Karelijos Mordovijos lageriuose.
Vyrui išvykus iš Alytaus, Bronė Buivydaitė-Mičiulienė kurį laiką
dirbo gimnazijoje. 1948 m., stengdamasi išvengti suėmimo ar tremties,
atsisakė mėgstamo darbo. Alytus buvo paskutinė jos mokytojavimo
vieta. Grįžimas į Anykščius buvo sunkus ir varginantis, tačiau Bronė
turėjo vienintelį tikslą – pasiekti vietovę, kurioje užaugo, kur gyveno
motina. Slapta sugrįžusi į Anykščius, kurį laiką glaudėsi pas pažįstamus, viešai nesirodydavo. Kai pavyko prisiregistruoti, apsigyveno
tame pačiame namelyje pas mamą, kur kiekvienas kampas priminė
anas nelengvas, bet vis dėlto šviesias dienas. Laiškuose seseriai Stefanijai, gyvenusiai Kanadoje, guodėsi, kad „rūpesčiai ėda dienas ir saulės šilumą sugeria“.
Stengdamasi išvengti skurdo, buvusi mokytoja ir rašytoja savo
nedideliame sklypelyje prie namų augino daržoves ir jas pardavinėjo turguje. Dažnai žingsniuodavo į traukinių stotį ir, vaikščiodama po
vagonus, pardavinėjo uogas. Daugelį metų slaugė sunkiai sergančią
motiną. Kaip rašytoja, tais vėtrų metais buvo nublokšta į užmarštį.
Tai buvo sunkiausias jos gyvenimo laikotarpis – išblaškyta šeima,
nuolatinė baimė dėl represijų, o buities sąlygos irgi nebuvo palankios
kūrybai. Šeštajame dešimtmetyje, kiek nuskaidrėjus Lietuvos padangei, Bronė Buivydaitė grįžo į literatūrą. 1969 m. pasirodžiusi apysaka „Pro vaikystės langą“ buvo išskirtinis įvykis tiek pačios rašytojos
biografijoje, tiek lietuvių vaikų literatūroje. Kaip teigė kūrybos vertintojai, tai buvo pati reikšmingiausia knyga – „neabejotina Bronės
Buivydaitės kūrybos viršūnė“ (V. Kuzmickas).
Poetei, prozininkei, dramaturgei teko kurti didelių vėtrų ir permainų sąlygomis. Gyvenime ir kūryboje sugebėjo išlikti savimi. Nelengvos buvo paskutinės Bronės Buivydaitės dienos: be artimųjų šilumos, prigesus akių šviesai. Nepaisant to, moteris galėjo pasidžiaugti
puikia atmintimi ir šviesiu protu.
Ak tu, Dieve, kaip sunku
Eit gyvenimo taku...
Su žiedais ir be žiedų
Sielai vienodai gūdu...
Iš B. Buivydaitės dienoraščio
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Bronė Buivydaitė – Tyrų Duktė niekada nesiskundė likimu. Ji liko
ištikima savo idealams. Anapilin iškeliavo 1984 m. sausio 29 d. Jos paskutinis pageidavimas buvo išpildytas. Į mielą Anykščių žemelę atgulė aprengta tautiniais drabužiais. Tuo metu ji buvo vyriausia Lietuvos
rašytoja. Palaidota senosiose kapinėse šalia artimųjų. Kapą ženklina
paminklinis akmuo su portretiniu bareljefu ir epitafija „Išėjau į šviesą,
kad praregėčiau tiesą“.
Elvyra BiliūtėAleknavičienė

ELVYRA BILIŪTĖ-ALEKNAVIČIENĖ (g. 1948 m. Tolkūnų k., Alytaus r.) –
pedagogė, rašytoja, visuomenininkė, kultūrininkė. Kūrybos tematika įvairi: pedagoginė publicistika, švietimo istorija, iškilieji dvasininkai, laisvės kovotojai,
tremtiniai ir kt. Parašė ir išleido šias knygas: Gerumo šviesa (1996), Amžinybės
sparnai (1997), Meilės giesmė (1999), Gyvybės lopšys (2000), Tolstantis aidas
(2001), Vilties angelas (2002), Pradinės mokyklos mokytojų rengimo ir švietimo raida Lietuvoje 1940–1957 (2004), Aušros sūnus (2006), Gaivusis šaltinis
(2007), Alytaus švietimo arimuose (2010), Ledinės ašaros (2018). Taip pat
išleistos knygos Alytaus istorinė raida (2004) su bendraautoriais ir Prakalbintas šimtmetis (2018) su bendraautoriumi. Yra parašiusi ir išleidusi mažesnės
apimties informacinio pobūdžio leidinių, parengusi lankstinukų, keleto knygų
redaktorė.
Pedagogikos, kultūros, švietimo, tremties tematikos straipsnius publikuoja žurnaluose „Pedagogika“, „Ateitis“, istorijos paveldo metraštyje „Terra Jatwezenorum“, įvairiuose almanachuose, vietinėje, šalies ir užsienio spaudoje.
Dalyvauja konferencijose ir renginiuose įvairiose Lietuvos vietose, o nuo
2007 m. iki dabar – tarptautinėse konferencijose Seinuose, Punske (Lenkijoje)
ir skaito pranešimus pagal savo kūrybos tematiką.

Lietuvos partizanų
RAŠYTOJOS
baudžiamosios
BRONĖS BUIVYDAITĖS
operacijos
PĖDSAKAI
Lazdijų ALYTUJE
apskrityje 1944–1952...

Rimantas Zagreckas

Lietuvos partizanų baudžiamosios
operacijos Lazdijų apskrityje
1944–1952 metais
(Leipalingio valsčius)
Straipsnio tikslas – remiantis statistiniais duomenimis nustatyti bendriausius pokario Lietuvos partizanų antikolaboracionistinės
veiklos bruožus ir dėsningumus Lazdijų apskrities valsčiuose ir visoje Pietų Lietuvoje.
Įvadas
Lietuvos viešojoje informacinėje erdvėje vykstančiose diskusijose
nemažėja dėmesys Lietuvą palietusiems XX a. vidurio įvykiams. Gana
dažna šių ginčų tema yra kolaboracionizmas. Kova su kolaboravimu
(civilių gyventojų pagalba kraštą okupavusiai priešiškai valstybei)
– viena sudėtingiausių problemų, su kuria susiduria kiekvienos okupuotos šalies pasipriešinimo judėjimas. Jos vertinimas komplikuotas
pirmiausia dėl to, kad okupacijos metu eiliniai žmonės dažniausiai
bando ieškoti atramos abiejose konflikto pusėse. Pokario Lietuvoje
gyventojų bendradarbiavimą su naujais okupantais vertinti sunku ir
dėl to, kad kai kurie iš jų labai dažnai tą darydavo tik priverstinai,
o prievarta čekistinėje praktikoje labai menkai atsispindi jų sudarytuose dokumentuose. Ji kur kas geriau pastebima išlikusių gyvų liudininkų pasakojimuose.
Kolaboravimo pavyzdžius vertinti sudėtinga dėl to, kad pokario Lietuvos partizanams tekdavo realiame gyvenime matuoti atskirų žmonių kolaboravimo mastą ir tuo pagrindu priimti atitinkamus
sprendimus.
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Straipsnio temai analizuoti naudojama sovietinių represinių institutų (KGB ir NKVD) sukaupta medžiaga apie jų kovą su Lietuvos
pasipriešinimo judėjimu Lazdijų apskrityje. Abi minėtos institucijos
veikė pagal vieningo centro nustatytus reikalavimus ir visų Lietuvos
apskričių KGB ir NKVD skyriai kaupė analogiško pobūdžio dokumentus. Skirtumas tik tas, kad Lazdijų valsčiui skirtuose dokumentuose yra daugiau pasienio kariuomenės padalinių aktų.
1944 metai
Per Lietuvą 1944 m. vasarą persiritęs SSRS–Vokietijos karo frontas atnešė daug sumaišties visoje Lazdijų apskrityje: dauguma valsčių
centrų apnaikinta, sugriauta 70 proc. Lazdijų miesto1. Viešame gyvenime įtampa taip pat neatslūgo, gal net sustiprėjo. Bene daugiausiai
negatyvaus vertinimo susilaukė priverstinis vyrų ėmimas į Raudonąją
armiją ir šį nepasitenkinimą žmonės reiškė ne tik veiksmais (jaunuoliai
slapstėsi, o paklusę dažnai persigalvodavo ir stengėsi pabėgti), bet ir
atviromis kalbomis. Gyventojai per daug neslėpė neigiamo požiūrio
į sugrįžusią Raudonąją armiją, jos valdžią ir tai čekistų tarpusavio susirašinėjime aiškiai įvardijama2. Lietuvių akimis pirmais akivaizdžiais
kolaborantais tapo per vokiečių okupaciją Lietuvos teritorijoje veikusių sovietinių ginkluotų grupių (raudonųjų partizanų), Lietuvos komunistų partijos (toliau LKP(b) nariai ir komjaunuoliai, nes tik jie gavo
teisę kurti pirmuosius žemutinės grandies valdžios institutus. Todėl
kiek simboliška, kad Leipalingio valsčiuje dokumentuose randama, jog
pirmąja ginkluoto pasipriešinimo auka iš bendrapiliečių tarpo turėjo
tapti valsčiaus partorgas ir žemės komisijos pirmininkas Petras Kamarūnas. Lietuvos laisvės armijos (toliau LLA) Leipalingio partizanų
grupė, vadovaujama Broniaus Vaišnoro, 1944 m. lapkričio 11 d. atėjo
prie miestelyje Alėjos gatvėje gyvenusio P. Kamarūno namų ir bandė
išsikviesti jį pasikalbėti. Šiam atsisakius, incidentas nesibaigė taikiai:
partizanai nušovė pro šalį važiavusį valsčiaus vykdomojo komiteto žemės komisijos narį ir „darbo jėgos mobilizacijos“ skyriaus viršininką

1

2

LKP Lazdijų aps. skyriaus sekretoriaus 1945-05-16 raštas LKP CK sekretoriui A. Sniečkui,
LYA, f. K-41, ap. 1, b. 1214, l. 264.
„(…) [Lazdijų] apskrities gyventojų dauguma – tai kontrrevoliucinis nacionalistinis
elementas (…)“, NKGB Seinų aps. sk. viršininko kapitono Pavelkovo ir NKVD Seinų aps.
sk. viršininko majoro Ščiokino 1944-11-24 pranešimas LSSR valstybės saugumo liaudies
komisarui Guzevičiui ir Vidaus reikalų liaudies komisarui J. Bartašiūnui, LYA, f. K-41,
ap. 1, b. 1213, l. 154.
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Antaną Paulėką, o P. Kamarūnas tą kartą atsipirko tik išdaužtais savo
namo langais3. Visgi, tai buvo bene paskutinioji likimo dovana Leipalingio partorgui. Matyt, jis buvo visiškai nepriimtinas daugumai vietos
žmonių, o tuo labiau pogrindžiui: per 1944 m. lapkričio 26 d. Didžiasalio kaime vykusį LLA narių pasitarimą Lazdijų apskr. LLA vadas
A. Vilkelis aktyviai reikalavo likviduoti P. Kamarūną ir pogrindžiui
to padaryti nepavyko tik todėl, kad šis 1945 m. kovo 1 d. prie Ricielių
kaimo kilus Leipalingio stribų ir raudonarmiečių atsitiktiniam tarpusavio susišaudymui žuvo4.
1945 metai
Per pirmuosius du mėnesius mirtimi pasibaigusių partizanų išpuolių prieš kolaborantus neregistruota nei vieno (kaip ir per paskutinį pasibaigusių metų gruodžio mėnesį). Iš galimų priežasčių labiausiai
tikėtinomis atrodo tai, kad didžiausios paskubomis susibūrusių ginkluotų vyrų pastangos buvo sutelktos į kovą su priešo karine jėga,
o dauguma naujųjų kolaborantų dar buvo menkai pastebimi, dažniau
rodytis viešumoje juos kaustė baimė. Jei jie ir galėjo tikėtis nedaugelio
gyventojų paramos, tai labiau teoriškai, nes praktikoje to nesimatė visiškai: pavyzdžiui, kaimyninio Kapčiamiesčio valsčiaus visų apylinkių
pirmininkai nakvoti suvažiuodavo į Kapčiamiestį, į darbą kaimuose
grįždavo tik išaušus5. Kita vertus, jau 1945 m. pavasario pabaigoje
čekistų valdžia pažymėjo, jog nepaisant to, kad verbuoti į agentų tinklą sekėsi „labai sunkiai“ ir verbuojamieji „kategoriškai atsisakinėjo
bendradarbiauti“, „mūsų agentūrinis tinklas uždengė beveik kiekvieną apskrities kaimą6“. Pirmaisiais savo veiklos mėnesiais įgytą patirtį

3

4

5

6

NKVD Seinų aps. sk. viršininko Ščiokino 1944-11-20 spec. pranešimas LSSR liaudies
komisarui J. Bartašiūnui, LYA, f. K-1, ap. 1, b. 1213, l. 144. Oficiali pažyma apie A. Paulėko
mirtį žr. LVIA, f. 2000, ap. 11, b. 56, l. 73.
Čekistų ataskaitose daug pavyzdžių apie įvykius, kai iš pradžių be perspėjimo buvo
paleidžiami šūviai, o po to aiškinamasi, kas nušautas. Žr. NKVD Leipalingio sk. įgaliotinio
Z. Denisevičiaus 1945-03-05 apklausos protokolą, LYA, f. K-41, ap. 1, b. 1214, l. 184–185v.
Oficiali pažyma apie P. Kamarūno mirtį žr. LVIA, f. 2000, ap. 11, b. 57, l. 203.
LKP (b) Lazdijų vlsč. sekretoriaus pranešimas LKP (b) CK sekretoriui A. Sniečkui, LYA,
f. K-41, ap. 1, b. 1214, l. 264v.
NKVD Seinų aps. sk. viršininko Ščiokino ir NKVD Seinų aps. Kovos su banditizmu
sk. viršininko jaun. l-to Losevo pranešimas LSSR vidaus reikalų liaudies komisarui
J. Bartašiūnui apie kovą su partizanais ir antitarybiniu pogrindžiu per 1945 m. 1 ketvirtį (be
datos), LYA, f. K-41, ap. 1, b. 1214, l. 242. Kol truko partizaninis karas, KGB/NKVD siekė,
kad kiekvienos apskrities agentūriniame tinkle būtų apie 300–400 agentų ir informatorių;
pasienio zonoje šį skaičių dar papildė pasienio kariuomenės agentūra [RZ].
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Leipalingio čekistai apibendrino pareikšdami, kad bolševikams primesti savo valdžią vietos gyventojams įmanoma tik karine jėga ir jos
valsčiuje nepakanka7.
Atsirado ir pirmos nuėjusių bendradarbiauti su naująja valdžia
Lietuvos piliečių aukos, bet kalbėti apie tikslesnę šių aukų statistiką
1945 m. žiemą ir pavasarį gana sudėtinga. Viena vertus, yra čekistų pareiškimų, kad iki 1945 m. gegužės mėnesio Leipalingio valsčiuje žuvo arba be žinios dingo 31 žmogus (visi jie – partinis-sovietinis
aktyvas8), bet konkrečių dokumentuotų atvejų rasta tik 14 (be to, 8 iš
jų – pasaloje žuvę stribai arba milicininkai, t. y. ne karo lauko teismų
galimai nuteisti civiliai9). Sprendžiant iš analogų kitur (pvz., Rudaminos valsčiuje fiksuota 12, Šventežerio – 18 aukų kartu su mūšiuose
žuvusiais stribais), tas kur kas didesnis skaičius (t. y. 31), greičiausiai,
reiškia arba kriminalinių nusikaltimų įtraukimą į statistiką, arba darbo
su duomenimis paviršutiniškumą.
Lyginant su kitais Lazdijų apskrities valsčiais (palyginimui pateiktas ir kaimyninės Alytaus apskrities Alovės valsčius), Leipalingis
kiek išsiskiria, bet tas atotrūkis tikrai nėra didžiulis (žr. grafiką Nr. 1).
Turint omenyje tai, kad 1945 m. pirmąjį pusmetį visoje Lazdijų apskrityje stabilių aukštesnio lygmens partizanų valdžios organų
nebuvo (kūrėsi atskiri būriai ir neginkluoto pasipriešinimo centrai,
dažniausiai pasiskelbiantys LLA dalimi10, bet kažkokį ryšį, juolab
nuolatinį, su centrine LLA vadovybe vargu ar turėjo) ir kova su kolaboravimu šiuo pradiniu laikotarpiu buvo labiau „apačių“ reakcija,
nei pasipriešinimo vadovų „politika“, t. y. ne aukštame vadovavimo
lygmenyje koordinuojami veiksmai. Neaptikta ir ryškesnių, pavienių
faktų, kurie leistų kalbėti apie kažkokį smulkesnio regiono ypatumą,
padėtis kovos su kolaboravimu fronte visur buvo daugmaž panaši.
Per pirmąjį pusmetį partizanai sušaudė 24 asmenis, tarp kurių 8
buvo stribai ir 4 žemės reformos komisijos nariai, o aukščiau minėtas
NKGB Leipalingio vlsč. skyriaus viršininko maj. Dolženkos ir NKVD Lazdijų aps. skyriaus
viršininko Losevo 1945-05-17 pranešimas LSSR NKGB komisarui Guzevičiui ir NKVD
komisarui Bartašiūnui, LYA, f. K-41, ap. 1, b. 1214, l. 267.
8
Ten pat, l. 266.
9
(…) kas liečia Leipalingio valsčių, tai ten banditai daugiausia siekia naikinti liaudies gynėjų
būrio karius (…), Ščiokino ir Losevo pranešimas J. Bartašiūnui apie kovą su partizanais ir
antitarybiniu pogrindžiu per 1945 m. 1 ketvirtį, LYA, f. K-41, ap. 1, b. 1214, l. 242.
10
Pavyzdžiui, L. Kliukinsko-Levo, A. Kiseliausko-Karvelio, J. Neifalto būriai Lazdijų aps.
vakarinėje dalyje ir juos vienijusi Perkūno rinktinė. Kova su kolaboravimu jiems buvo
antraeilis uždavinys, jie dar tikėjosi jėga užkirsiantys kelią steigtis bet kokiems naujosios
valdžios institutams valsčių centruose ir kaimo vietovėse.
7
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Grafikas Nr. 1. Partizanų antpuolių aukos Lazdijų aps. valsčiuose per 1945 pirmą
pusmetį. 1. Kapčiamiesčio, 2. Lazdijų, 3. Rudaminos, 4. Sangrūdos, 5. Šventežerio, 6. Veisiejų, 7. Alovės (Alytaus aps.), 8. Leipalingio

P. Kamarūnas – partorgas. Likusius atvejus bent dalinai paaiškinančios medžiagos nepavyko rasti. Belieka tikėti, kad tie atvejai irgi mūsų
tyrimų objektas, kad ne į kriminalistų suvestines, o į čekistų renkamą
statistiką jie pateko pagrįstai, t. y. tariamai ar iš tikrųjų vykdė kažkokią
ginkluotam pogrindžiui visiškai nepriimtiną veiklą ir jų mirtis turėjo
„politizuotas“ priežastis.
1945 m. antrasis pusmetis valsčiuje prasidėjo „ramia“ vasara,
išsiskiriančia žemais tiek pačių partizanų, tiek prieš juos nukreiptų
SSRS kariškių veiksmų rodikliais (žr. grafiką Nr. 2).

Grafikas Nr. 2. Partizaninio karo aukos 1945 m. Leipalingio valsčiuje

Grafike matomas „atoslūgis“ gali piršti klaidingų išvadų. Abiejų kreivių maži skaičiai rodo ne „įvykių nebuvimą“, bet atvirkščiai
– ypač didelį spaudimą partizaniniam judėjimui ir tai sietina su įvykiais Lenkijoje, kur 1945 m. vasarą SSRS kariuomenė puolė Augustavo miškuose pasislėpusius Armijos Krajovos dalinius11. Šiam puolimui
11

Plačiau žr. Radziwonowicz, T., Bojaryn-Kazberuk, T. 2017. Obława Augustowska 1945.
Okoliczności i ofiary w dokumentach archiwalnych. Suwałki.
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būtina kariuomenė (tankų korpusas) buvo sutelkta ir Kapčiamiesčio
bei Leipalingio valsčiuose, o rudenį jos nebeliko (Lazdijų apskrityje iš
stambesniųjų liko tik NKVD 94 ir laikinai – 86 pasienio pulkų padaliniai12). Kariuomenės išvedimas pirmiausiai turėjo įtakos rudens laikotarpio pokyčiams Leipalingio valsčiuje (žr. grafiką Nr. 3).

Grafikas Nr. 3. Partizanų antpuolių aukos Lazdijų aps. valsčiuose per 1945 antrą
pusmetį. 1. Kapčiamiesčio, 2. Lazdijų, 3. Rudaminos, 4. Sangrūdos, 5. Šventežerio,
6. Veisiejų, 7. Alovės (Alytaus aps.), 8. Leipalingio

Nepaisant to, kad Lazdijų ir Leipalingio valsčių rodikliai antrajame pusmetyje vienodi, jų turinys visiškai skirtingas. Lazdijų valsčių
iliustruojantis stulpelis didžiąja dalimi yra vienkartinio įvykio Nekrūnų kaime atspindys. Mūsų istoriografijoje šis atvejis praktiškai
neaptartas ir viena to neaptarimo priežasčių gali būti duoklė politkorektiškumui: šiuo konkrečiu atveju kolaboravimas turėjo stiprų
tautinės nesantaikos prieskonį. Nekrūnų kaimas (apie 1 km nuo Lazdijų miesto centro) iš esmės buvo rusiškas13. Jo gyventojų santykiai
su kaimyninio lietuviško Kuklių k. žmonėmis ypač pablogėjo po to,
kai praėjus frontui 1944 m. rugpjūčio 19 d. „Smeršas“ suėmė Kuklių
apylinkės seniūną Juozą Riekų, o per tardymus prieš jį liudijo daug
Nekrūnų kaimo gyventojų14. Atėjus rudeniui, naująja vietos valdžia
tapęs Kuklių apylinkės pirmininkas Semionas Bondarevas iš Neravų
k. iš sovietų gavo 16 šautuvų aktyvui apginkluoti ir nei vieno nedaNKVD Lazdijų apskrities skyriaus viršininko Zavarzino 1945-11-09 pranešimas
Marijampolės operatyvinio sektoriaus viršininkui Ancifirovui ir LSSR NKVD kovos su
banditizmu skyriaus viršininkui Burylinui, LYA, f. K-41, ap. 1, b. 1215, l. 95.
13
Lazdijų apskrityje gyvenę rusai sentikiai daugiausia telkėsi Nekrūnų, Puodiškių (Lazdijų
vlsč.), Pavieliūnų (Šventežerio vlsč.) kaimuose. Per karą vokiečiai Lietuvoje 1943 m.
buvo įkūrę „Rusų biurą“. Minėtų kaimų atstovai 1944 m. sausį turėjo išsirinkę įgaliotinius
„Rusų biure“, kurie rūpinosi Vlasovo armijos papildymu kadrais, žr. NKGB Seinų aps. sk.
viršininko Pavelkovo 1944-09-13 ataskaitą LSSR NKGB komisaro pavaduotojui Rudakovui apie padėtį Seinų [Lazdijų] apskrityje, LYA, f. K-41, ap. 1, b. 1218, l. 37.
14
LSSR KGB Ypatingų bylų tyrimo skyriaus tyrėjo maj. I. Š. Čiukalino parengta archyvinės
bylos Nr. 41465/3 apžvalga, LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-17519, t. 5, l. 385.
12
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vė savo pavaduotojui Leščinskui, nes įtarė jį ryšiais su partizanais15.
Daug kaimo gyventojų tapo prosovietinių pažiūrų, nors ir ne aktyvistais (namuose ginklų neturėjo, apsiribojo Stalino portretais ant
sienų). Jie nepritarė gretimų apylinkių gyventojų tarpe vyravusioms
nuostatoms, šaukiamojo amžiaus vyrai išėjo tarnauti į Raudonąją
armiją16. Buvęs Kuklių seniūnas J. Riekus 1944 m. rugpjūčio 29 d.
iš kalėjimo pabėgo ir stojo į šiame krašte garsaus partizano Albino Kisieliausko-Karvelio vadovaujamą būrį. 1945 m. lapkričio 13 d.
A. Kisieliauską čekistai nušovė, kai jis svečiavosi pas žmoną Kuklių kaime. Po savaitės ginkluoti Kuklių ir gretimų Grikapalio, Nemajūnų, Stankūnų, Mikučių, Laibogalių kaimų vyrai (t. y. Kalniškių
mūšio lietuviškos pusės dalyvių vado J. Neifalto ir A. KisieliauskoKarvelio vadovaujamų LLA partizaninių pajėgų dalis), pasinaudoję
Nekrūnuose dislokuoto raudonarmiečių dalinio išvykimu, surengė
keršto akciją, per kurią sušaudė 15 Nekrūnų kaimo gyventojų (atviriau kolaboracionistines nuotaikas reiškusias Lapuchinų, Muravjovų,
Tichonovų, Nikiforovų ir Samuchovų šeimas17).
Tuo tarpu Leipalingio valsčiuje 1945 metų antroje pusėje partizanų antpuoliai palietė 10 vienas nuo kito nutolusių kaimų, didžiausios represijų sulaukusios socialinės grupės (10 iš 22)
tai: stribai, apylinkių adminstracijų darbuotojai bei jų šeimų nariai. Lazdijų ir Leipalingio valsčiuose daugiausia aukų (po 15 kiekviename) pareikalavo įvykiai lapkričio mėnesį. Apibendrinant
visus 1945 metus galima pastebėti, kad Lazdijų apskrityje nuo
pat partizaninio karo pradžios išsiskiria Leipalingio valsčius, nežiūrint to, kad patizanų pajėgos čia nebuvo ypač organizuotos
(pirmasis stambus junginys – B. Šimkonio-Šarūno būrys, vienijęs daugiausia Liškiavos k. apylinkių vyrus, buvo sumuštas ir išsklaidytas dar 1945 m. vasario mėnesį, o vėliau stambesnius ir
stabilius junginius A apygardos rėmuose šiame regione jau kūrė
J. Vitkus-Kazimieraitis ir tai vyko tų pačių metų vasarą ir rudenį).

15

16

17

S. Bondarevo 1969-06-23 apklausos protokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-17519, t. 5,
l. 172v–173.
Žr. Zinaidos Vasiljevnos Tichonovos-Polosinos 1969-10-22 apklausos protokolą, LYA,
f. K-1, ap. 58, b. P-17519, t. 5, l. 359–367.
Žr. Lazdijų vlsč. mirčių registravimo aktų knygą, LVIA, f. 2000, ap. 1, b. 37, l. 163–165.
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1946 metai
1946 m. pirmoji pusė atnešė svarbių pokyčių į Suvalkijos ir Dzūkijos partizanų judėjimo organizaciją. 1945 m. antrojoje pusėje ir
1946 m. pradžioje įdėtos partizaninių junginių vienijimo pastangos
vainikuotos 1946 m. balandžio mėn. Leipalingio vlsč. Ricielių kaime
vykusiu Tauro ir A apygardų vadų pasitarimu, per kurį buvo įkurta
Pietų Lietuvos partizanų sritis ir Dainavos apygarda. Lazdijų apskrityje susiformavusi Šarūno rinktinė buvo perduota Tauro apygardai.
Šių įvykių fone vykusi pasipriešinimo judėjimo kova kito tiek kiekinių
rodiklių, tiek skirtingo intensyvumo atskirose vietovėse požiūriu: nors
Lazdijų apskrityje aukų padaugėjo (išimtis – Leipalingio vlsč.), tai visos pietinės Lietuvos išpuolių epicentras išryškėjo Alytaus apskrityje,
t. y. anapus Tauro apygardos ir Šarūno rinktinės veikimo ribų – Dainavos apygardos teritorijoje. Kaip vaizduojama grafike Nr. 4, kuo toliau
nuo šio epicentro, tuo požiūris į kolaboravimą buvo mažiau pabrėžiamas. Mažiausia aukų buvo ten, kur turėjo (turint galvoje atstumus)
labiau pasireikšti netoli Marijampolės įsikūrusios Tauro apygardos
vadovybės įtaka, t. y. Rudaminos ir Sangrūdos valsčiuose18.
Vargu, ar tai sietina su gamtine aplinka. Greičiau tai arba pasienio
zonos (ir didesnės kariuomenės koncentracijos) įtaka, arba, kaip minėta, Tauro ir A apygardų bei Dzūkų grupės vadų skirtingų požiūrių
ir skirtingo turinio partizaninių veiksmų atspindys19. Tokia prielaida
keltina (toliau į vakarus – Marijampolės apskr. valsčiuose statistinės tendencijos panašios į Rudaminos ir Sangrūdos), bet ji nevienareikšmė, jai prieštarauja 1946 m. antrosios pusės įvykiai, kai tą pačią
1946 m. lapkričio 7 d. Šventežerio valsčiaus Barčių, Mikyčių ir Teizininkų kaimuose bei Veisiejų valsčiaus Gegutės, Klepočių, Šlavantų ir
Vytautų kaimuose partizanai sušaudė 35 asmenis (9 Šventežerio ir 28
Veisiejų valsčiuose; žr. grafiką Nr. 5). Šventežerio valsčiuje 1946-1005 išpuolio prieš Staigūnų k. naujakurių šeimas metu žuvo 15 žmonių.
Visai prie sienos esančiuose Kapčiamiesčio, Rudaminos, Lazdijų
ir Sangrūdos valsčiuose masinių išpuolių per 1946 m. antrąjį pusme18

19

Aktyvumo kovos su kolaboravimu fronte nereikėtų painioti su partizanų aktyvumu apskritai, pasipriešinimo judėjimas – daugiakryptė kova [RZ].
Leipalingio ir Kapčiamiesčio valsčių sandūroje veikęs NKVD informatorius Vitkas
1946-05-31 pasakojo, kad buvo sutikęs 3 A. Būčionio-Ąžuolo partizanus, kurie pareiškė,
kad vado įsakymu jie išsiskirstė po 2–3 žmones ir iki atskiro parėdymo nepuldinės rusų
kariškių ir sovietinio partinio aktyvo, žr. Informatoriaus Vitko agentūrinį pranešimą, LYA,
f. K-30, ap. 1, b. 1144, l. 112.
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Grafikas Nr. 4. Partizanų antpuolių aukos Lazdijų ir Alytaus aps. valsčiuose per
1946 m. pirmą pusmetį. 1. Kapčiamiesčio, 2. Lazdijų, 3. Rudaminos,
4. Sangrūdos, 5. Šventežerio, 6. Veisiejų, 7. Leipalingio, 8. Alovės, 9. Seirijų,
10. Alytaus, 11. Miroslavo valsčiuose

Grafikas Nr. 5. Partizanų antpuolių aukos Lazdijų ir Alytaus aps. valsčiuose per
1946 m. antrą pusmetį. 1. Kapčiamiesčio, 2. Lazdijų, 3. Rudaminos,
4. Sangrūdos, 5. Šventežerio, 6. Veisiejų, 7. Leipalingio, 8. Alovės, 9. Seirijų,
10. Alytaus, 11. Miroslavo, 12. Daugų, 13. Butrimonių valsčiuose

tį nebuvo. Tokiam statistinių rodiklių nevienodumui Šarūno rinktinės
teritorijoje galėjo turėti įtakos ir Pietų Lietuvos partizanų srities vado
J. Vitkaus-Kazimieraičio bei Leipalingio bataliono vado A. BučionioĄžuolo žūtis (abu žuvo Leipalingio valsčiuje, atitinkamai 1946 m. liepos 2 d. ir 1946 m. spalio 4 d.), todėl neišvengiamai sutriko ir vieningas vadovavimas visai Šarūno rinktinei. Ypač daug eilinių partizanų
žūčių Leipalingio valsčiuje nebuvo (žr. grafiką Nr. 6)20.
Apibendrinant 1946 metus, galima teigti, kad, nepaisant Šventežerio ir Veisiejų valsčių išimties, šiuo laikotarpiu kovos su kolaboravimu požiūriu ir toliau išsiskiria Dainavos apygarda (vadas D. JėčysĄžuolis).

20

Partizanų žūties statistika neparodo bendrojo „iškritusių“ iš pasipriešinimo judėjimo
asmenų skaičiaus, pastarąjį gautume tik pridėję visus suimtuosius [RZ].
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Grafikas Nr. 6. Partizaninio karo aukos 1946 m. Leipalingio valsčiuje

Grafikas Nr. 7. Partizanų antpuolių aukos Lazdijų ir Alytaus aps. valsčiuose per
1947 m. pirmą pusmetį. 1. Kapčiamiesčio, 2. Lazdijų, 3. Rudaminos, 4. Sangrūdos,
5. Šventežerio, 6. Veisiejų, 7. Leipalingio, 8. Alovės, 9. Seirijų, 10. Alytaus,
11. Miroslavo, 12. Daugų, 13. Butrimonių valsčiuose

1947 metai
1947-ųjų pirmasis pusmetis atnešė mažiau aukų ir Alytaus, ir
Lazdijų apskrityse, išskyrus Leipalingio valsčių, kur statistiniai rodikliai nedaug pakito21 (žr. grafiką Nr. 7).
Valsčiuje pasikeitė tik tai, kad didžiąją aukų dalį dabar sudarė
nebe pavieniai asmenys, o ištisos šeimos – 10 iš 18 žuvusių civilių. Šeimas (Černiauskų iš Abarauskų k., Čibirų iš Stračiūnų k. ir Šimkonių
iš Ricielių k.) nužudė A. Grušausko-Siaubo junginio (vėliau vadintas
Juozapavičiaus tėvūnija) partizanai ir tokia statistika verčia daryti iš-

21

Tikėtina, kad tai susiję su Tauro apygardos vado S. Staniškio-Antanaičio įsakymu Nr. 24,
kuriame nurodoma dėl didėjančios rusų kariuomenės koncentracijos Lietuvoje partizanų
operatyvinę veiklą nutraukti ir sustiprinti propagandą, žr. MGB Lazdijų skyriaus viršininko
Litvinovo pranešimą LSSR valstybės saugumo ministrui Jefimovui, LYA, f. K-30, ap. 1,
b. 1144, l. 152–153. Į Antanaičio vadovavimo laikotarpį mūsų istoriografijoje žiūrima kaip į
šiokio tokio nuosmūkio, pasyvumo laikmetį, ką surinkta statistika, greičiausiai, ir atspindi
[RZ].
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Grafikas Nr. 8. Partizanų antpuolių aukos Lazdijų ir Alytaus aps. valsčiuose per
1947 m. antrą pusmetį. 1. Kapčiamiesčio, 2. Lazdijų, 3. Rudaminos,
4. Sangrūdos, 5. Šventežerio, 6. Veisiejų, 7. Leipalingio, 8. Alovės, 9. Seirijų,
10. Alytaus, 11. Miroslavo, 12. Daugų, 13. Butrimonių valsčiuose

vadą, kad šio regiono partizaniniame judėjime vis labiau įsigali principas taikyti kolektyvinę atsakomybę22, 23.
Kur kas dramatiškesni įvykiai vyko metų antrajame pusmetyje.
Remiantis tik statistiniais rodikliais, kaip vaizduojama grafike Nr. 8,
Leipalingio, Šventežerio ir Veisiejų valsčiai tapo įvykių centru visoje
„Dainavos“ apygardoje.
Veisiejų valsčiuje 1947-07-15 Šarūno rinktinės I kuopos vado
Kalniaus vadovaujama kolaboravimu apkaltintų asmenų sušaudymo
operacija prie Veisiejų ežero esančiuose Dainaviškių ir Paveisininkų
kaimuose pareikalavo 17 aukų (sušaudytos 4 šeimos). Lygiai po mėnesio 1947 m. rugpjūčio 15–17 dienomis Leipalingio valsčiaus Gerdašių, Mikalinos, Viktarino, Vilkanastrų, Senkonių, Valančiūnų ir Ricielių kaimuose sušaudyta 11 šeimų ir, mūsų žiniomis, pavieniui gyvenę
S. Kacejūnas (Viktarino k.) ir J. Navickas (Senkonių k.), iš viso 52
asmenys. Tai, bene, pati didžiausia ir pati kontroversiškiausia šių apylinkių partizanų įvykdyta tokio pobūdžio operacija, kurios atgarsiai
daugelio vietos gyventojų atmintyje išliko iki šių dienų. Tačiau neaišPartizanų ryšininkas Vytautas Čiočys-Neris per tardymą pasakoja, kad Juozapavičiaus
tėvūnijos skyriaus vadas A. Stravinskas-Jokeris su savo būrio nariais liepė jam sužinoti,
kada Baltašiškių k. gyventojos Kašėtienės (įtarta bendradarbiavimu su Druskininkų
čekistais) dukra Aldona grįš namo, nes jie planavo sušaudyti būtent visą šeimą, žr. V. Čiočio
1949-11-25 apklausos protokolą, LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-18869, t. 1, l. 46.
23
1947 m. vasario 21 d. apie 3 km nuo Baltašiškių k. J. Grušausko-Siaubo būrio partizanai
surengė pasalą ir sugavo Leipalingio komsorgą E. Naujalį. Verbuodami rusų k. nemokančią
agentūrą, Leipalingio čekistai E. Naujalį kviesdavosi vertėju. Su J. Grušausku-Siaubu
gerus ryšius turėjęs čekistų agentas „Perletas“ pranešė, kad E. Naujalis gyvas ir partizanų
tardomas, žr. MGB Lazdijų aps. viršininko Litvinovo ataskaitą apie MGB Lazdijų sk.
agentūrinę-operatyvinę veiklą 1947 m. kovo mėnesį, LYA, f. K-41, ap. 1, b. 1224,
l. 114. Keltina prielaida, kad tarp šio pusmečio aukų galėjo būti nemažai čekistų mėgintų
verbuoti, užverbuotų arba E. Naujalio klaidingai paminėtų žmonių [RZ].
22
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ku, kodėl išpuolį surengti pasirinkta būtent tomis dienomis. Čekistų
teikiama versija – ji galėjo būti atsakas į Dainavos apygardos štabo sunaikinimą 1947 m. rugpjūčio 11 d. ir apygardos vado D. Jėčio-Ąžuolio
žūtį – nepatikima: per mažai laiko, naujienoms pasiekus Šarūno rinktinę, būtų aptartas taikinių sąrašas ir parengtas operacijos planas. Galbūt įvykiams turėjo įtakos neseniai A. Ramanausko-Vanago vykdyta
Šarūno rinktinės vizitacija (dar D. Jėčiui-Ąžuoliui adresuota jos ataskaita, siųsta 1947-ųjų rugpjūtį), per kurią rinktinės II kuopos vadas
J. Ptakauskas-Liepa buvo apkaltintas neveiklumu24. Be to, iki šiol
negalime įvardinti nei žmonių, kurie sudarė pasmerktųjų sąrašą (didžiausia atsakomybė tenka J. Ptakauskui-Liepai, nes, išskyrus Ricielius, visi išvardinti kaimai buvo jo dalinio veiklos ribose), nei sprendimo vykdytojų (išliko tik partizano A. Vaikšnoro-Uolos liudijimas,
kad Gerdašių kaime veikė K. Treigio-Šturmo skyriaus 4 partizanai su
pačiu Šturmu priešakyje25)26. Iškart po to įvykį šiek tiek tyrę čekistai
tik šabloniškai nurodo, kad išpuolio aukomis pasirinkti tie, kas tardomi davė parodymus apie partizanų slapstymosi vietas arba kitaip
padėjo nustatyti juos ir jų ryšininkus27. Negausūs atrasti faktai rodo,
kad, tikėtina, aukščiau minėtas J. Navickas buvo pasieniečių agentas
Šerkšnas28, V. Vyšniauskas iš Vilkanastrų k. – MGB informatorius
Pialis, užverbuotas MGB Leipalingio sk. leitenanto Kasačiovo; Ricielių
kaime sušaudytoje K. Subačiaus šeimoje buvusi jo duktė Anelė, matyt,
neištvėrusi kankinimų išdavė keletą partizanų ir ryšininkų, asmeniškai
nurodė kelis bunkerius (1947 m. rugpjūčio 10 d. pabėgo iš Leipalingio
areštinės ir kartu su šeima žuvo iš partizanų rankų)29. Tačiau, kita ver24
25
26

27

28
29

Kašelionis, B. 2018. Dainavos krašto partizanai. Vilnius, p. 162.
A. Vaikšnoro 1949-02-28 apklausos protokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 43116/3, t. 1, l. 29 v.
Apmąstymams turime netiesioginį liudijimą, kad akcijos sumanymas greičiausiai negimė
siaurame rate. 1948 m. gegužę suimtas Vytenio tėvūnijos ryšininkas Jonas Rutkauskas iš
Mikalinos kaimo per tardymą pasakojo, kad jis buvo pakviestas (tik nespėjo atvykti, nes
buvo suimtas) dalyvauti „partizanų pasitarime“, per kurį būtų sprendžiamas klausimas
dėl šeimų, įtariamų ryšiais su MGB, likvidavimo, ir prognozavo, kad „bus sušaudyta tiek
išdavikų, kiek ir 1947 m. rugpjūtį“. Žr. MGB Lazdijų sk. viršininko pavaduotojo Zemelevo
1949-06-03 pranešimą LSSR valstybės saugumo ministrui Kapralovui, LYA, f. K-41, ap. 1,
b. 1232, l. 52
Žr. MGB Lazdijų aps. skyriaus viršininko Pšeničnikovo 1947 m. rugpjūčio (tikslesnės datos nėra) pranešimą LSSR valstybės saugumo ministrui Jefimovui, LYA, f. K-11, ap. 1,
b. 1675, l. 229
Žr. prierašą partizanų išpuolių registracijos žurnale, LYA, f. K-11, ap. 1, b. 1697, l. 101.
MGB Lazdijų aps. skyriaus viršininko Pšeničnikovo 1947 m. rugpjūčio mėnesio
pranešimas LSSR valstybės saugumo ministrui Jefimovui, LYA, f. K-11, ap. 1, b. 1675,
l. 227; MGB Lazdijų aps. sk. viršininko 1947-08-20 pranešimas LSSR valstybės saugumo
ministrui Jefimovui, LYA, f. K-41, ap. 1, b. 1225, l. 34–38.
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tus, vadų priimti sprendimai nebuvo absoliučiai tikslūs: išlikusių gyvų
kelių amžininkų nuomone [ją neigiančių faktų nepavyko rasti – autoriaus pastaba], partizanai klaidingai manė, kad Gerdašių kaime sušaudytos daugiavaikės Uoslių šeimos galva Kostas galėjo turėti kokių
nors reikšmingų ryšių su čekistais30, o dėl šios klaidos gyvybę prarado
ne tik septyni Uoslių šeimos nariai, bet ir, tikėtina, tame pačiame kaime apsigyvenusio jų žento Stasio Petrausko keturių asmenų šeima31.
Būtent dėl šio įvykio Leipalingio valsčiaus statistikoje aukų skaičius
Gerdašių kaime buvo didelis. Per visą pokario kovų laikmetį partizanai
čia įvykdė tik du antpuolius (po pusantrų metų, 1949 m. balandžio
30 d., to paties K. Treigio-Šturmo vadovaujamų vyrų grupė čia nužudė Leopoldą Augustinavičių ir daugiavaikę jo šeimą32) ir pagal aukų
skaičių (27 aukos, dvi iš jų – septynerių ir dvejų metų L. Augustinavičiaus vaikai) šis kaimas labiausiai nukentėjo.
Analizuojant Leipalingio valsčiaus 1947 m. antrosios pusės partizanų išpuolių aukų sąrašą pastebima, jog valsčius iš esmės buvo dviejų junginių, t. y. Puščios (oficialūs pavadinimai – Šarūno rinktinės II
kuopa, vėliau Vytenio tėvūnija) ir Žaliamiškio (oficialūs pavadinimai
– Šarūno rinktinės I kuopa, vėliau Juozapavičiaus tėvūnija33) partizanų veiklos teritorija (junginius skyrė kelias Druskininkai–Leipalingis).
Per minėtą pusmetį Puščios partizanai sušaudė 69 asmenis (kelių šei-

30

31
32

33

Tokią versiją pateikė vėliau suimtas sušaudymo dalyvis partizanas A. Vaikšnoras-Uola;
A. Vaikšnoro 1949-02-28 apklausos protokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 43116/3, t. 1,
l. 29–30.
Žr. Leipalingio vlsč. mirčių registravimo knygą, LVIA, f. 2000, ap. 11, b. 45, l. 65.
Žr. valsčiaus mirčių registravimo knygą, LVIA, f. 2054, ap. 1, b. 4, l. 130–131.
B. Kašelionis savo tyrime apie Šarūno rinktinės partizanus teigia, kad tai agento Andrejevo šeima, žr. Dainavos partizanai. Šarūno rinktinė. Vilnius, 1999, p. 173. Ši versija
neatmestina, bet dėl šaltinių trūkumo klausimas lieka atviras. Yra informatoriaus Gardino
[greičiausiai, Sventojansko arba Lipliūnų k. gyventojas, dirbęs sielių plukdymo kontoroje
– RZ] liudijimas, kad L. Augustinavičius labai nemėgo partizanų, dėl to Gardinas siūlė
čekistams bandyti jį verbuoti, žr. informatoriaus Gardino agentūrinį pranešimą, LYA,
f. K-30, ap. 1, b. 1148, l. 254v. Šią informaciją čekistai gavo maždaug tuo metu, kai jų
rankose buvo 1949-02-26 sužeistas ir į nelaisvę paimtas Vytenio tėvūnijos partizanas Alfonsas Vaikšnoras-Uola. Jis tardymo metu Lazdijų MGB tardytojui išvardino jam žinomus
partizanų rėmėjus ir ryšininkus, tarp jų ir L. Augustinavičių, kuris padėdavo partizanams
Baltarusijoje pardavinėti jų įvairiais būdais įsigytus arklius. Vienas svarbiausių klausimų
šioje istorijoje: kiek galima pasitikėti ir ką galėtų reikšti Lazdijų aps. MGB viršininko
paplk. Zemelovo 1949-04-05 pasirašyta visiškai slapta pažyma, kad tiriant A. VaikšnoroUolos partizanavimo faktus ir J. Urbono pagalbą partizanams (pažyma yra šių asmenų
bendroje byloje), dėl operatyvinių sumetimų L. Augustinavičiaus tardyti negalima?
Žr. LYA, f. K-1, ap. 58, b. 43116/3, priedas, vokas Nr. 9, l. 6.
Šarūno rinktinės sudėtyje nuo 1946-12-13. Žr. Juozapavičiaus tėvūnijos vado įsakymo
Nr. 1 vertimą į rusų k., LYA, f. K-41, ap. 1, b. 1833, l. 134.

83

84

Rimantas Zagreckas

mų narius, tarp jų Didžiasalio k. gyvenusią Oną Vaitulevičienę, jos dukrą ir devynerių, septynerių bei ketverių metų anūkus), o Žaliamiškio
vyrai per tą patį laikotarpį nušovė 20 asmenų. Dauguma jų, tai asmenys, kurių kolaboracionizmas kelia mažiau abejonių, pvz.: apylinkės
pirmininkas A. Kubilius, kooperatyvo vedėja A. Stabingaitė, vykdomojo komiteto pirmininkas P. Lazarenko, Leipalingio komsorgas K. Sidunovas arba sovietinių represinių struktūrų darbuotojai (pvz.: MGB
įgaliotinis I. Šurko, MGB operatyvininkas N. Veretilo).
Turimais duomenimis, Puščios partizanų tarpe negailestingumu
mažamečių atžvilgiu išsiskyrė J. Ptakauskui-Liepai pavaldaus K. Treigio-Šturmo grupė (reikia pabrėžti, kad maždaug tuo pačiu laikotarpiu
ir tarp Žaliamiškio vyrų susikūrė brutalumu pasižymėjusi grupelė, kuri
telkėsi greta partizano J. Polocko-Tigro, vėliau pasukusio išdavystės keliu, kai 1949 m. lapkričio 11 d. Tigras, nušovęs kelis savo bendražygius,
pasidavė Leipalingio čekistams ir tapo jų agentu-smogiku).
1947-ieji – didžiausių pastangų stabdyti krašto sovietizavimą susidorojant su kolaboracionistais laikotarpis tiek Leipalingio valsčiuje, tiek
visoje Lazdijų apskrityje. Gal ir keista, bet neatrodo, kad jis būtų susijęs
su aktyviai veikiančių partizanų žūties statistika (žr. grafiką Nr. 9).

Grafikas Nr. 9. Partizaninio karo aukos 1947 m. Leipalingio valsčiuje

1948 metai
Iš grafike Nr. 10 pateiktų duomenų aiškėja, kad aukų skaičius
sumažėjo visame regione, o Leipalingio valsčiuje bene daugiausiai34,
nors pastarajame rodiklis išliko santykinai didelis.
Pokytį lėmė ne tiek išpuolių skaičiaus sumažėjimas, kiek faktas,
jog rečiau buvo sušaudomi visi šeimos nariai (per pirmąjį pusmetį
Puščios partizanai sušaudė Virbalų šeimą iš Vilkininkų k., Žaliamiš34

Leipalingio rodiklis kur kas mažesnis, nes pastarųjų minėjimas paremtas tik vienu šaltiniu
– įrašais valsčių gyventojų mirčių registravimo knygose, jog jie „nušauti banditų“ [RZ].
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Grafikas Nr. 10. Aukos per 1948 m. pirmą pusmetį. 1. Kapčiamiesčio, 2. Lazdijų,
3. Rudaminos, 4. Sangrūdos, 5. Šventežerio, 6. Veisiejų, 7. Leipalingio, 8. Alovės,
9. Seirijų, 10. Alytaus, 11. Miroslavo, 12. Daugų, 13. Butrimonių, 14. Simno valsčiuose

kio partizanai – Jurkonių šeimą iš Ringėliškių kaimo). Toks „politikos“ pasikeitimas galėtų būti siejamas su J. Ptakausko-Liepos žūtimi
(žuvo 1947-12-14). Naujas vadas P. Vilkelis-Labutis Barzdukas (Šarūno rinktinės Vytenio tėvūnijos vadu išbuvo iki žūties 1949-03-09),
matyt, turėjo visai kitokį požiūrį į kovos prioritetus, tvirtesnę vadovo
ranką ir mažiau toleravo minėtoje A. Ramanausko-Vanago ataskaitoje kritikuotą demokratiją sukarintuose daliniuose. Kita vertus, iki
šiol surinkti šaltiniai verčia patvirtinti aukščiau minėtą versiją, jog
akivaizdų kolaboravimą labiau atspindi Žaliamiškio partizanų (t. y.
Šarūno rinktinės Karininko Juozapavičiaus tėvūnijos) teritorijoje
sušaudytų asmenų socialiniai portretai, pavyzdžiui, 1948 m. sausio
7 d. Leipalingyje nušautas mokytojas komunistas Petras Račkauskas,
1948 m. balandžio 19 d. ten pat valsčiaus tarybos deputatas, grūdų sandėlio vedėjas Florijonas Petrauskas, 1948 m. vasario 18 d. Savanorių
kaime MGB leitenantas Juozas Ragelis. Vytenio tėvūnijos teritorijoje
sušaudytų ūkininkų kolaboravimo faktai išlieka migloti, pavyzdžiui,
apie 1948 m. sausio 13 d. Druskininkėlių kaime žuvusį Juozą Zubricką
arba 1948 m. gegužės 30 d. Vilkininkų kaime nušautą Praną Tamulionį
žinome tik tiek, kad jie buvo stribų giminaičiai. Aprašytos tendenci-

Grafikas Nr. 11. Partizaninio karo aukos 1948 m. Leipalingio valsčiuje
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jos nesikeičia ir metų antroje pusėje, išskyrus tai, kad mažėja bendras
aukų skaičius, t. y. juntamas prasidėjęs partizaninio karo nuosmūkis.
1949 metai
Mūsų nagrinėjamu aspektu partizaninis karas valsčiuje šiuo laikotarpiu pasižymi dviem ypatybėmis: gretimose teritorijose kova su
kolaboravimu rimo. Tą patį galima būtų pasakyti ir apie Leipalingį,
jeigu ne du dideli išpuoliai. Pirmąjį įvykdė Vytenio tėvūnija 1949 m.
balandžio 26–30 dienomis Galstų, Gerdašių, Savanorių ir Varnėnų kaimuose (išpuolį parėmė Kapčiamiesčio valsčiuje veikusios Mindaugo
tėvūnijos partizanai, tuo pat metu Vytautų kaime sušaudę dvi šeimas
– 7 aukos). Antrąjį Vytenio ir Juozapavičiaus tėvūnijų kovotojai įvykdė 1949 m. spalio 31 – lapkričio 1 dienomis Guobinių, Lipliūnų, Mikalinos, Paliepių, Senkonių ir Valančiūnų kaimuose (Vytenio tėvūnija)
bei Panemunėje, Ricieliuose (Juozapavičiaus tėvūnija – 5 aukos).

Grafikas Nr. 12. Partizaninio karo aukos 1949 m. Leipalingio valsčiuje

Žvelgiant į šių abiejų didelių akcijų ir visų likusių metų duomenis
matyti, kad ir toliau išlieka didelis disbalansas tarp Puščios ir Žaliamiškio partizanų veiksmų ir vargu, ar tai susiję su kovotojų skaičiaus
skirtumais abiejose tėvūnijose. Reikalui esant į operacijas buvo įtraukiami vad. rezerviniai partizanai, t. y. legaliai gyvenę asmenys.
Kaip 1949-ųjų specifiką galima įvardinti tai, kad aukų statistikoje
daugėja asmenų, susijusių su kolūkių steigimu. Kaip ir visoje Lietuvoje įsibėgėjus kolektyvizacijai, Dzūkijos partizaninis judėjimas atsidūrė
antikolūkinės veiklos smaigalyje. 1949 m. rugpjūčio 3 d. Šarūno rinktinės štabas išleido direktyvą Nr. 193/4c dėl stojančiųjų į kolūkius likvidavimo ir kolūkių turto naikinimo. Direktyvoje partizanų daliniams
nurodoma: tiems, kurie jėga verčiami stoti į kolūkius „(...) sistemingai
įteikinėti raštiškus įspėjimus (...)“, kad sovietinei valdžiai jie galėtų
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tvirčiau argumentuoti savo nenorą atsisakyti asmeninio ūkio, o nepaisančius perspėjimų ir laisvanoriškai stojančius laikyti „išdavikais,
įsijungusiais į tėvynės griovimą“ ir „juos likviduoti“, t. y. bausti mirties bausme35. Deja, mūsų surinktų duomenų nepakanka konkrečiais
pavyzdžiais nupiešti ryškesnį šios politikos vaizdą Leipalingio valsčiuje, bet turint galvoje direktyvos pasirodymo laiką ir faktą, jog nuo
1949 m. gruodžio mėnesio smurtinių mirčių skaičius labai sumažėjo,
darytina išvada, jog Leipalingio valsčiuje ryšium su kolūkių kūrimu
žuvo santykinai nedaug žmonių.
1950–1952 metai
Partizaninio karo baigiamuoju laikotarpiu, kaip ir reikėtų tikėtis,
statistiniai rodikliai yra žemi, todėl juos sujungėme (žr. grafiką Nr. 13).
Aktyvių partizanų liko nedaug, dėl to natūralu, kad fiksuojamos
tik pavienės aukos. Čekistų surinkta informacija išsamesnė gal dėl to,
kad išlikę kovotojai nebuvo atsitiktinai į kovą įsitraukę žmonės. Peršasi
išvada, kad sprendimai nebuvo kovų pabaigos „desperacija“, kaip mėginta tą pristatyti ypač sovietinio laikotarpio literatūroje. Pavyzdžiui,
iš to „negausaus“ paskutiniųjų metų aukų būrelio Šarūno rinktinės
štabo KLT sprendimu nušautas Vileikių kaime gyvenęs P. Šoliūnas,
kuris, partizanų žiniomis, artimai bendravo su Veisiejų MGB skyriumi, 1951 m. nušautas Vytautas Vasiliauskas buvo Leipalingio stribas,
1952 m. rugsėjo 6 d. Lipliūnų kaime nušautas V. Vaikšnoras – komjaunuolis, svarstytina ir B. Kašelionio nuomonė, jog 1952 m. liepos
6 d. Jovaišių kaime žuvusi Alvina Tuminskienė buvo MGB informatorė Janina.
Individualios atsakomybės netaikymo
(šeimų sušaudymo) problema
Vienas aštresnių antikolaboracionistinės kovos klausimų yra
tikrų ar tariamų išdavikų šeimų naikinimas. Šį reiškinį ypač kėlė ir
tebekelia ideologiniai Lietuvos partizaninio judėjimo priešininkai.
Konkrečių atvejų analizė verčia pripažinti, kad partizanai gana dažnai taikė kolektyvinės atsakomybės principą. Baudžiamąją praktiką
35

Pas 1949-11-11 nušautus partizanus A. Stravinską-Jokerį ir P. Valentukevičių-Gruodį
rastų dokumentų apžiūros protokolo kopija, LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-17855, l. 126; direktyvos vertimą į rusų k. žr. LYA, f. K-1, ap. 58, b. 36665/3, t. 2, l. 158.
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Grafikas Nr. 13. Aukos per 1950–52 m. pirmą pusmetį. 1. Kapčiamiesčio,
2. Lazdijų, 3. Rudaminos, 4. Sangrūdos, 5. Šventežerio, 6. Veisiejų, 7. Leipalingio,
8. Alovės, 9. Seirijų, 10. Alytaus, 11. Miroslavo, 12. Daugų, 13. Butrimonių,
14. Simno valsčiuose

atspindintys jų oficialūs dokumentai (įvairūs karo lauko teismų darbą reglamentuojantys arba aptariantys aktai) rodo, kad aukštesnioji
vadovybė tam lyg ir priešinosi, bet labai aiškios ir griežtos nuostatos
šiuo požiūriu neturėjo. Yra KLT protokolų, liudijančių, kad nuspręsta
sušaudyti „visą šeimą“, bet turima ir tarpusavio susirašinėjimo pavyzdžių, kuriuose tokia praktika stipriai kritikuojama. Alytaus apskrityje
pirmoji sušaudyta šeima buvo komjaunimo sekretoriaus Jacunsko šeima iš Miroslavo, partizanų sušaudyta 1945 m. vasario 12 d., Miroslavo
puolimo metu.
Lazdijų apskrityje pirmomis aukomis tapo Pranė ir Jonas Dominikiai iš Savanorių kaimo, dėl nenustatytų priežasčių išvesti iš namų
ir sušaudyti 1945 m. gegužės 24 d. Leipalingio valsčiuje baudimas šeimomis prasidėjo sąlyginai vėlai: 1945 m. lapkričio 8 d. buvo sušaudyti
Ona ir Antanas Sinkevičiai iš Diržų kaimo, 1945 m. lapkričio 25 d.
Stefa ir Juozas Vaitulevičiai iš Didžiasalio. Vėliau tokių atvejų daugėjo, bet jų dalis bendroje sušaudytųjų statistikoje kurį laiką išliko sąlyginai maža. 1946 m. Leipalingio valsčiuje iš viso sušaudytos 4 šeimos.
Trijose iš jų (Mackevičių, Šalkauskų iš Kamorūnų k. bei Rakauskų iš
Vilkininkų k.36) po vieną šeimos narį dirbo stribu, apie ketvirtos Aranauskų šeimos iš Vilkininkų k. sušaudymo motyvus neturime jokios
informacijos.

36

Žr. NKVD Lazdijų aps. sk. viršininko Irašino specpranešimą LSSR vidaus reikalų liaudies
komisarui J. Bartašiūnui, LYA, f. K-41, ap. 1, b. 1216, l. 71, Irašino pranešimą LSSR Kovos
su banditizmu sk. viršininkui G. Burylinui, ten pat, l. 126, neįvardinto asmens pranešimą
apie padėtį Lazdijų apskrityje, ten pat, l. 227, NKVD Lazdijų aps. Kovos su banditizmu
sk. viršininko pavaduotojo Guselnikovo informacinę suvestinę apie kovą su partizanais
Lazdijų apskrityje, ten pat, l. 279.
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1946 m. kovo 15 d. Leipalingio vlsč. Kamorūnų kaime Siaubo būrio partizanai sušaudė stribą Šalkauską Joną ir jo tėvą Vincą, o kartu
gyvenančią Vinco žmoną Antosę paliko gyvą. Čekistų dokumentuose
rašoma, kad moterį paliko gyvą, nes „ji nebuvo tikroji sūnaus stribo
motina“37.
Viena vertus, Leipalingio valsčiuje pasitaikę atvejai patvirtina
Alytaus apskrities tyrimo metu padarytą išvadą38, kad pagal rašytinę partizanų teisę (pirmiausia Karo lauko teismų protokolai), dažnai
buvo taikomas visos šeimos nubaudimas mirtimi, išskyrus mažamečius (jaunesnius nei 14 metų amžiaus vaikus), paauglius ir vaikus bei
senyvo amžiaus žmones ar invalidus. Tiksliau kalbant, iki šiol nerasta KLT protokolų, kuriuose tokia nuostata būtų fiksuota. Kita vertus,
praktikoje tokių aukų buvo (Leipalingio valsčiuje per visą partizaninį
karą nušauta ar kitokiu būdu nužudyta 13 vaikų iki 13 metų amžiaus
imtinai – visi jie tik Vytenio tėvūnijos teritorijoje) ir tai jau verčia kelti klausimą dėl KLT nuosprendžio vykdytojų bei žemutinės grandies
vadų atsakomybės už netinkamą įsakymo vykdymą, o kartais ir šių
vadų atsakomybę (K. Treigio-Šturmo pavyzdys).
Iš aukščiau aptartų atvejų matyti, kad Leipalingio valsčiuje mirties bausme nuteistų kolaborantų ir jų šeimų narių skaičius yra didelis
kaip ir likusioje Dainavos apygardos dalyje, bet išsiskiria daugiavaikių
(daugiau nei 2 vaikai) skaičiumi. Dokumentų apie Šarūno rinktinės
vadų reakciją į šiuos konkrečius įvykius rasti nepavyko, bet literatūroje užfiksuota tuometinio Leipalingio klebono A. Deltuvos neigiamas
požiūris, išsakytas per pamokslą 1949 m. lapkričio pirmąjį sekmadienį,
būtent į Vytenio tėvūnijos vado K. Treigio-Šturmo veiksmus39. Sunku
pasakyti, ar dėl to, kad K. Treigys-Šturmas tomis dienomis ir žuvo, ar
dėl A. Deltuvos kreipimosi, bet vėliau statistika visiškai pasikeitė.
Po 1949 m., kai sušaudytų šeimų skaičius Leipalingio valsčiuje
pasiekė piką (1949 m. sušaudyta 12 šeimų), staigiai šios praktikos
buvo atsisakyta. Apibendrinant tenka pripažinti, kad didžioji tokių
atvejų dalis lieka neištirta, nes neišliko jokių dokumentų (patys čekistai neretai nurodo, kad dažnai apie konkretų atvejį jiems nepa37

38

39

Irašino specpranešimas J. Bartašiūnui LYA, f. K-41, ap. 1, b. 1216, l. 71. Kita vertus, šis
atvejis vertintinas atsargiai, nes tai ne pačių partizanų, o čekistų surašytas paaiškinimas,
galėjęs atspindėti ne vietos kovotojų, o jų pačių (saugumiečių) kultūrines nuostatas, t. y.
partizanų veiksmų motyvai galėjo būti visai kiti.
Zagreckas, R. 2017. „Lietuvos partizanų baudžiamosios operacijos Alytaus apskrityje
1944–1952 m.“, in: Genocidas ir rezistencija, t. 1(41).
Žr. Jarmala, A. 2004. Čia mūsų šaknys. Veisiejų bažnyčia ir jos kunigai. Kaunas, p. 114, 131.
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Šarūno rinktinės partizanų vizitacija. Pirmoje eilėje iš kairės pirmas – Dainavos
apygardos vadas A. Ramanauskas, antroje eilėje pirmas iš kairės – rinktinės
vadas B. Labėnas, paskutinis – vėlesnis vadas J. Gegužis (apie 1948 vasarą).
Aldonos Vilutienės archyvas

vyko surinkti jokios informacijos dėl pačių teroro aktų gausos) ir
apibendrinimai turi būti atsargūs. Pavyzdžiui, 1946 m. rugsėjo 7 d.
94 PP pasieniečiai šukavo Snaigupės kaimą (Leipalingio vlsč.). Kai
priartėjo prie Aleksonių sodybos, į juos buvo pradėta šaudyti. Per
kilusį susišaudymą namas užsidegė, jame sudegė sodybos šeimininkas, jo žmona su kūdikiu, jame buvę partizanai Jonas Rėkus-Lietutis
ir Juozas Česnulis-Klevas. Čekistų sudarytoje kartotekoje Aleksoniai įvardinti kaip partizanų „nužudytieji“, o jų namai – partizanų
„sudeginti“40 .
Kalbant apie visų šeimų šaudymą, atkreiptinas dėmesys į faktą,
kad SSRS NKVD/MGB visus jiems neįtinkančius asmenis (anksčiausias pavyzdys – 1941 m. trėmimai), taip pat ir pokario Lietuvos partizanus, stengėsi eliminuoti šeimomis. Tiesioginį ginkluoto pasipriešinimo dalyvį siekė nušauti, o tremties ar kitokių represijų sulaukdavo
visa partizano, rėmėjo ar ryšininko šeima. Tokia SSRS „pasiūlyta“
antipartizaninės kovos taktika negalėjo nesulaukti veidrodinio atspindžio, ypač pasipriešinimo dalyvių žemutinėje grandyje, kur būdavo

40

Palyginti: nepasirašytą pranešimą LSSR vidaus reikalų ministrui J. Bartašiūnui, LYA,
f. K-41, ap. 1, b. 1217, l. 148, ir čekistų sudarytą partizanų nukautų asmenų sąrašą.
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Šarūno rinktinės partizanai. Priekyje – Ūkio skyriaus viršininkas P. Galvydis,
2 eilėje pirmas iš dešinės rinktinės vadas S. Gimbutis, antras – P. Pajarskas (1949
antra pusė). Genocido aukų muziejaus nuotr.

daugiau emocijų ir mažiau šalto apskaičiavimo. Visgi ieškant atsakymo dėl susidorojimo su kolaborantais ne individualiai, bet ištisomis
jų šeimomis, svaresnis žodis turėtų priklausyti psichologijos ir ypač
sociologijos (tiksliau, socialinės psichologijos) mokslams41, nes dokumentuose nebylūs susitarimai atviru tekstu nefiksuojami.
Išvados
1. Pokario partizanų nukautų tikrų ar tariamų kolaborantų
statistika Leipalingio valsčiuje dinamiška: 1944–1945 m. vyrauja
daugmaž visiems Pietų Lietuvos regionams būdingi rodikliai, 1946–
1947 m. pirmąjį pusmetį (laikotarpis, kai Šarūno rinktinė priklausė
Tauro apygardai) skaičiai gana maži, padėtis panaši kaip ir Sangrūdos ar Rudaminos valsčiuose, kur dominavo Tauro apygardos partizanų būriai. Vėliau (Šarūno rinktinę perdavus Dainavos apygardai)
valsčiaus rodikliai panašūs kaip ir likusiuose Dainavos apygardos
teritorijos valsčiuose.

41

Žmonių elgsenos kopijavimo koncepcija, žr., pvz., Pineda, Jaime A. (Ed.) Mirror Neuron
Systems. The Role of Mirroring Processes in Social Cognition. Atlanta. 2009.
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2. Partizanams įvykdžius išpuolį prieš tariamą ar tikrą kolaborantą (kolaborantus), paprastai čekistai vykdė atsakomąsias operacijas.
Tokiais atvejais išaugdavo suimtųjų, bet ne žuvusiųjų partizanų skaičius. Pastarųjų daugiau žūdavo po gerai suplanuotų čekistinių-karinių
operacijų.

Rimantas Zagreckas

RIMANTAS ZAGRECKAS (g. 1960 m.) Vilniaus universiteto Istorijos fakultete įgijo istorijos ir socialinių mokslų mokytojo diplomą (magistras). Dirbo
Kaune, Lietuvos žemės ūkio akademijos (dab. Lietuvos žemės ūkio universitetas) Istorijos katedroje, Politologijos katedroje, Vilniaus universiteto Mokslinės
bibliotekos rankraščių skyriuje. Nuo 1996 m. Mokslo ir enciklopedijų leidybos
centro Istorijos ir socialinių mokslų redakcijos vyresnysis mokslinis redaktorius, atsakingas už istorijos, sociologijos ir politologijos tekstų parengimą „Visuotinei lietuvių enciklopedijai“.
Nuo 2015 m. dirba Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro
Istorinių tyrimų programų skyriuje. Pastaraisiais metais tyrinėja Holokausto
įvykius 1941 m. Lietuvos kaime ir pokario pasipriešinimą Lietuvoje.
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Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė

Adolfas Ramanauskas-Vanagas
Šiluose. Kaip buvo priimtas
sprendimas pulti Merkinę
Istorija gyva tol, kol ji prisimenama. Laikas tolina buvusių istorinių įvykių datas ir prisiminimus. Pasakojimai einantys iš lūpų į lūpas
gali virsti legendomis. Istorinius įvykius tiksliausiai galima atkurti remiantis to meto rašytiniais šaltiniais, ypač jeigu juos paliko tų istorinių
įvykių dalyviai. Tad prisiminkime Merkinės mūšio istoriją.
1945 m. gruodžio 15 d. Merkinėje (Varėnos r.) įvyko viena didžiausių partizaninio karo puolamųjų operacijų, istorijoje menama
kaip Merkinės mūšis. Šiam mūšiui vadovavo su sovietine okupacija
kovojusios Lietuvos valstybės vadovas, tuo metu ėjęs A apygardos
Merkio rinktinės vado pareigas – Adolfas Ramanauskas-Vanagas. Jis
paliko autentiškus liudijimus, mūšio dienomis rašytus Merkio rinktinės kronikos knygoje-dienoraštyje, kituose to meto dokumentuose.
Šie rašytiniai šaltiniai leidžia jau vėliau, 1952–1955 metais, jo aprašytą
Merkinės mūšį atsiminimuose „Partizanų gretose“ praplėsti, papildyti, parodyti šio mūšio priešistorę, konkrečias susiklosčiusių aplinkybių
detales.
Merkio rinktinės kronikos knygos įžanginiame lape Vanagas užrašė:
Ši kronikos knyga vedama pagal Dzūkų grupės Vado įsakymą
Nr. 1, tikslu palikti istorijai medžiagą apie Merkinės ir kitų būrių
vestą partizanų kovą prieš raudonąjį bolševizmą. Čia pateikiamos
žinios yra tikros. Saugumo sumetimais, kai kurios vietovės ir asmenys minima slapyvardėmis.
[A. Ramanausko Vanago parašas]
Rinktinės Vadas
Dz. miškai
1945 m. rugsėjo mėn. 27 d.
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Vanago kelionė į šilus
1945 m. birželio 14 d. NKVD daliniai apsupo Varčios mišką, esantį tarp Alovės ir Daugų miestelių, ir puolė ten įsikūrusių Adolfo Ramanausko-Vanago kuopos apie 90-ties partizanų stovyklą. Šiame miške,
be Vanago kuopos, tuo laiku buvo dar Vaclovo Voverio-Žaibo ir Kosto
Barausko-Vėžio būriai.
1945 m. birželio 23 d. įvyko antrasis Varčios mūšis, kuriame kovėsi A. Ramanausko, J. Čapliko, Jauneikio, K. Barausko ir Dusevičiaus
vadovaujami partizanų būriai. Dėl po šių kautynių vykusių masinių
NKVD kariuomenės siautėjimų partizanai buvo priversti iš Varčios
persikelti į kitus miškus. Tačiau enkavėdistai pradėjo atakas kitose vietose. Vanagas Merkio rinktinės kronikoje rašė, kad jo pasiekta
planinga ir stipri partizanų veikla buvo sutrikdyta. Tačiau jis rankų
nenuleido ir dėjo didžiules pastangas surasti ir vėl suburti partizanus
organizuotai ir planingai kovai su okupantais. Šiuo tikslu Vanagas per
dieną nueidavo 20 ir daugiau kilometrų, dažnai atsidurdavo labai sunkiose ir pavojingose situacijose, tačiau savo veiksmų neatsisakė. To
meto dienoraščiuose jis rašė:
Susižinoti su visais išsiblaškiusiais vyrais buvo gana sunku. Visur vyko masinės gaudynės. Partizaninis judėjimas buvo smarkiai
suvaržytas. Pirmiausia pavyko susisiekti su išblaškytais Ryliškių
apylinkių partizanais. <...> Šis būrys turėjo veikti Ryliškių–Bugonių apylinkese. Būrio vadu paskyriau vyrų išsirinktą jauną, drąsų ir
energingą vyruką...
Paskui keli vyrai palydėjo mane iki Meškasalio kaimo, kur pirmiausia susitikau Toleikį (Joną Bielevičių iš Meškasalio kaimo). Rokas su kitais mane lydėjusiais partizanais grįžo į Ryliškių apylinkes.
Merkinės, Alovės ir Nemunaičio valsčiuose rusai siautėjo kaip
pašėlę, partizanams jie nedavė atsikvėpti nei dieną, nei naktį. Po
Vabalių, Pilkionių, Noškūnų ir kitus miškus išsiblaškę vyrai niekaip
negalėjo tarp savęs užmegzti ryšio.
Toleikis suvedė mane su Tarzanu, Geniu, Mašalėliu ir dar dviem
partizanais, taip pat kilusiais iš Meškasalio kaimo. Su jais pabuvau
maždaug savaitę. Rusai taip šėlo, kad mes vargais negalais tegalėdavome iš miško išslinkti ir pasirūpinti truputį maisto. Orai buvo lietingi. Neturėjome nei ką pasikloti, nei kuo užsikloti. Drabužių išsidžiovinti taip pat nebuvo kaip, nes ugnies užsikurti negalėjome. Ne kartą
girdėjome, kaip netoliese miško takeliais praeidavo rusai.
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Persikėlėme į tokią mažą salelę raiste prie vieškelio. Salelė iš
visų pusių buvo apsupta vandens. Susiradome sausą įėjimą per išvirtusius eglių stuobrius. Čia jau buvo gerokai saugiau. <...>
Palengva užmezgėme ryšį ir su Davainiškių partizanais. Dabar
šiam būriui vadovauti paskyriau jau anksčiau tokias pareigas ėjusį
Tarzaną (Javaišį iš Meškasalio kaimo). <...>
Man rūpėjo kuo greičiausiai susižinoti ir su kitais. Toleikis su
Tarzanu mane palydėjo, o toliau jau vienas mišku pasiekiau Vabalių
kaimą. Jame man buvo žinomas vienas punktas, kuriame baigė gydytis Lengvenis. Čia radau būrio vadą Zigmą Jockų ir Putiną. Jie
tomis dienomis gyveno mažame bunkerėlyje, įrengtame skiedryne.
Bunkeriuko ventiliacija buvo prasta, jame labai greit pristigdavo
oro. Tai buvo požeminis partizanų „rūmas“, kurį dabar pirmą kartą pamačiau ir drauge su vyrais vieną dieną pagyvenau. Tuomet aš
dar nė sapnuot nesapnavau, kad ateityje daug metų teks panašiuose,
sveikatą ardančiuose „rūmuose“ gyventi ir dirbti.
Netrukus turėjau ryšį su Giriniu, Ūseliu, Tėveliu, Traukumi, Studentu, Savanoriu ir kitais šio būrio partizanais. Šiam būriui jau iš
anksčiau vadovavo Jockus. Vyrus paskirsčiau grandimis, atsižvelgdamas į pačių pageidavimus. Grandys turėjo veikti atskirose vietovėse, palaikyti ryšį tarp savęs ir su būrio vadu.
Po to patraukiau į Merkinės valsčių, Masališkių kaimą. Ten susitikau su visu Masališkių būriu, kuriam vadovavo Ivanauskas, jo
pavaduotojas buvo Gegutis (Vincas Ivanauskas). Susirinkome visi į
būrio vado kluoną — čia būrio vyrai davė priesaiką. Nuo šiol Masališkių būrys visiškai perėjo mano priklausomybėn.
Išvykę su Gegučiu ir Studentu, užmezgėme ryšį su Burokaraisčio būriu, kuris taip pat sutiko pereiti mano priklausomybėn. Šiam
būriui vadovavo buvęs moksleivis, jaunas, energingas vyrukas iš Burokaraisčio kaimo, vardu Vitas.
Po priesaikos su keliais vyrais išžygiavau į šilus. <...>
Vanagas šiluose
Šiluose susitikome su Lankininkų partizanų būriu, kurio dauguma
narių dar gyveno legaliai. Būrys perėjo mano priklausomybėn ir davė
priesaiką. Šiam būriui vadovavo Siaubas (Juozas Volungevičius).
Vanagas rašo, kad po kelių dienų jis jau buvo partizanų stovykloje prie Vabalių kaimo. Čia susitiko su štabo nariais Daktaru (Antanu
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Kulikausku) ir Jūrininku (Albertu Perminu). Jie, okupantų siautėjimo
metu, buvo nublokšti į šiuos kraštus ir slėpėsi Nedzingėje pas kunigą
Zigmą Neciunską, turėjusį Elytės slapyvardį, ir iš jo turėjo žinių, kad
ryšio su Vanagu ieško partizanų vadas Kazimieraitis (pulkininkas ltn.
Juozas Vitkus, buvęs Kauno karo mokyklos lektorius, Adolfui Ramanauskui dėstęs inžineriją).
Vanago susitikimas su Kazimieraičiu.
Pirmosios Vanago vadavietės šiluose
Greitai buvo organizuoti pirmieji Vanago ir Kazimieraičio susitikimai. Gavęs iš Kazimieraičio pasiūlymą pereiti jo žinion, Vanagas
mielai su tuo pasiūlymu sutiko. Nuo tada prasidėjo jų bendra aktyvi
veikla prieš sovietinius okupantus, organizaciniai partizaninių struktūrų vienijimo, laisvės kovos strategijos, taktikos formavimo, spaudos
leidybos ir kiti labai svarbūs darbai. Vanagas, vadovaudamas partizanų koviniams vienetams, dažnai vykdavo į tarnybinius pasitarimus
pas Kazimieraitį, įsikūrusį kairiajame Merkio krante.
A apygardos vadas Kazimieraitis raštišku įsakymu Vanagą paskyrė A apygardos Merkio rinktinės vadu. Tame įsakyme buvo ir nurodymas savo vadavietę Vanagui įkurti šiluose.

A. Ramanausko-Vanago 1945 m. žieminis bunkeris Kasčiūnuose, atstatytas
1997 m. A. Ramanauskaitės-Skokauskienės ir LPKTS Varėnos skyriaus
pirmininko Vytauto Kaziulionio iniciatyva
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Merkio rinktinės dienoraštyje, kurį kruopščiai tuo metu vedė Vanagas, užrašyta, kad pirmieji Vanago bunkeriai-vadavietės Merkinės
šiluose 1945 m. buvo iškasti Lankininkų kaime, gyventojo Kuliešiaus
ir Puvočių kaime gyventojo Glavicko žinioje.
Apie pirmąjį bunkerį Lankininkų kaime Vanagas rašė taip: <...>
Nuvykome pas vieną gyventoją [Kuliešių] ir paprašėme leisti jo žinioje įsirengti slėptuvę. Labai apsidžiaugiau, nes šeimininkai mielai
sutiko. Bunkeriuką įrengėme bulvių lauke taip, kad įlindimo anga
buvo iš Merkio upės kranto... Apačioje priklojome sausų šiaudų. Turėjome mažytę žibalinę lemputę.
Vieną kartą po žygio grįžau su Gegučiu į vadavietę ir radau ją
gerokai apsemtą. Studentas miegojo, nors jau irgi buvo apšlapęs.
Griebėmės remonto darbų. Atkasėme bunkeriuko viršų. Kai pajudinome šiaudus, pakilo toks baisus puvėsių tvaikas, kad mes nutarėme
išsižadėti ir pačio bunkeriuko. Su visa manta persikėlėme į čia pat
esantį mišką ir įsirengėme naują slėptuvę to paties gyventojo žinioje.
Dirbome šešiese. Prie mažyčio keliuko netoli miško pakraščio per
vieną dieną iškasėme puikų bunkeriuką. Gerai jį užmaskavome.
Po kelių savaičių Puvočių kaime buvo iškastas antras, atsarginis
bunkeris.
Nusprendžiau, kad turėti vieną bunkerį yra per maža. Pradėjome galvoti apie atsarginį. Mūsų numatytas gyventojas (Glavickas)
sutiko, kad jo žinioje būtų iškastas bunkeris. Šį ūkininką parinko
Siaubas (Juozas Volungevičius). Išrinktoje vietoje nedelsdami ėmėmės darbo. Šeimininkas net išsigando, kai pamatė išraustą didžiulę
duobę ir smėlio kalną. Kai baigėme maskuoti bunkerį, vėl pasikvietėme šeimininką. Dabar jis buvo patenkintas mūsų darbu, nes vieta,
kurioje įsirengėme bunkerį, atrodė visiškai taip kaip anksčiau. <...>
Šiam bunkeriui išrinkome slapyvardį „Birutė“ [Vanago žmonos vardas].
Kazimieraičiui ir Daktarui parodžiau pirmuosius du bunkerius,
kurie tuo metu jau buvo padaryti. Kazimieraičiui ypač patiko „Birutė“.
Abu bunkeriai buvo vasariniai. Vanagas rašo, kad jie gerai tiko
darbui. Tačiau vasara ėjo į pabaigą, artėjo 1945-ųjų žiema. Artinosi
žiema. Būtinai reikėjo įrengti dar vieną slėptuvę, pritaikytą žiemos
sąlygoms. Dabar jau ir pats buvau pažįstamas su vietos gyventojais,
– rašo Vanagas.
Paprašęs leidimo ir jį gavęs, tokį bunkerį Vanagas planavo įsirengti Juliaus ir Kotrynos Jakavonių sodyboje, Kasčiūnų kaime. Bunkeris
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buvo iškastas 1945 m. lapkričio pabaigoje. Merkio rinktinės dienoraštyje Vanagas rašo, kad nors ši vadavietė dar nebuvo pilnai įrengta ir
vyko vidaus darbai, tai 1945 m. lapkričio 28 d. dalį „Birutėje“ esančios
mantos jis jau perkraustė į žieminį bunkerį Kasčiūnuose.
Kazimieraičio persikėlimas į Vanago vadavietę Lankininkų kaime
Kazimieraitis buvo įsikūręs kitoje, kairėje Merkio pusėje. Kazimieraičio štabe dirbo septyni partizanai. Norėdamas palengvinti buitinį Kazimieraičio štabo partizanų gyvenimą, susitaręs su globėjais
Kuliešiais, Vanagas pakvietė Kazimieraitį su visais štabo vyrais iki
stipresnių žiemos šalčių pagyventi jo vadavietėje, Lankininkų kaime. Pats Vanagas persikėlė į „Birutės“ bunkerį, kuriame tęsė pirmojo
partizaninio laikraščio „Trečias skambutis“ leidybą bei kitus darbus.
„Birutėje“ kartu su Vanagu tuo metu gyveno partizanai Jurgis Čaplikas-Strazdas ir Vincas Ivanauskas-Gegutis.
Su Kazimieraičiu buvo sutarta, kad Vanago persikėlimas į Lankininkų kaime esančią vadavietę įvyks gruodžio 5 d. A. RamanauskasVanagas Merkio rinktinės dienoraštyje 1945 m. gruodžio 5 d. fiksuoja
šį persikėlimo faktą ir aprašo įvykį, kuris lėmė sprendimo pulti Merkinę priėmimą:
XII.5. ...Vanagas nuvyko sutvarkyti namų (bunkerio Lankininkų kaime) dėl K(Kazimieraičio). Viskas buvo tinkamai paruošta ir
Vanagas grįžo laiku į sutartą vietą (Kazimieraičio) pasitikimui. <...>
Apie 23 val. Vanagas parvyksta į savo ,,namus“. Pakeliui susitinka
Gegutį, kuris vyko jo ieškoti. Laimingai atpažinsta vienas kitą tik
iš balso. Gegutis klausia Vanago, ar jis nieko blogo nenujaučia. Vanagas pareiškia, kad nuotaika visiškai gera, nes viskas sutvarkyta.
Toks Gegučio pastatytas klausimas paveikia Vanagą ir mintimis tuoj
pagalvoja, kad bus atsitikus nelaimė ir gal su V-B. (Vanago žmona Birutė, partizanė slapyvarde „Vanda“). Gegutis tuoj praneša, kad jau
gyvųjų tarpe nėra Šerno, Jurgino, Kardžio ir dar kokio tai Perlojiškio. Juos visus prieš kelias valandas pakirto kruvinųjų bolševikų kulipkos. Toks pranešimas Vanagą labai sujaudina, nes dar nepraėję 24
valandos, kai jis asmeniškai kalbėjosi su P. Šernu. Jis daug turėjo pasiryžimų ir uždavinių, bet dabar jau nebėra gyvųjų tarpe. Ir keistas
dalykas. Tik kelios valandos po katastrofos ar dar mažiau Merkyje
buvo sugauta plaukiant didelė maldaknygė. Tai kaip tik ir buvo kurio
nors iš jų tarpo. Jų buvo nuplėšti viršeliai ir nors plaukė vandeniu,
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kai kurie lapai dar nebuvo kiaurai peršlapę. Iš to jau Vanagas ir kiti
sprendė, kad nelaimė įvyko kur nors netoli. Tuoj buvo duotas aliarmas. Vanagas su Gegučiu ir Tigru sprendė: pasilikti vietoj ar tuoj pat
keltis į kitą saugesnę vietą. Nutarta pasilikti <...>
Kita diena praėjo visiškai ramiai. Rusai pagal pasakojimus pasirodę už 6 km.
Susitvarkyta su raštais. Vakare Vanagas su Gegučiu nuvyko pas
Kazimieraitį (į Lankininkų kaime esančią vadavietę, kur dar tik vakar Kazimieraitis su štabu buvo apgyvendinti Vanago). Po pasitarimo ir Vanagui duoto uždavinio išsiaiškinti Šerno žuvimo aplinkybes
bei duomenis apie galimai pakliuvusius dokumentus į priešo rankas,
prieita išvados darniai ir su kitomis Rinktinėmis pradėti „ofenzyvą“
(strateginį puolimą) iki sniego pirmos pastovesnės dangos.
Šiandien Vanagas eina miegoti su parengiamosiomis mintimis
ofenzyvos organizavime. Labai įdomu, kokie bus rezultatai. Jie gali
būti įvairūs. Būtų gera išlikus gyvam.
Taip Lankininkų kaime esančiame bunkeryje buvo priimtas sprendimas pulti Merkinę. Po to vyko partizanų kovinių vienetų lankymas,
įvairūs susitikimai, organizaciniai, taktikos ir strategijos parengimo
Merkinės mūšiui darbai, kurie atsispindi Vanago rašytame Merkio
rinktinės dienoraštyje bei kituose jo rankraščiuose.
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Petronėlės Arbačiauskienės-Čyraitės liudijimas
Įdomus yra Petronėlės Arbačiauskienės-Čyraitės iš Puvočių kaimo liudijimas. Ji gražia dzūkų tarme pasakoja, kaip 1945 m. gruodžio
mėnesį, prieš Merkinės mūšį, pas Čyrus į Puvočių kaimą atėjo Vanagas
ir Siaubas (Juozas Valentukevičius). Ji sako, kad Vanagas pasikvietė
ją ir paklausė, ar ji pažįsta Merkinės kunigą. Petronėlė atsakė, kad pažįsta: „gi einu į bažnyčią ir matau jį ten bažnyčioje“. Tada Merkinėje
dirbo kunigas V. Sladkevičius. Vanagas paklausė, ar ji galėtų perduoti
kunigui laišką. Moteris sutiko. Tada Vanagas paprašęs jos, kad laišką
kunigui perduotų ne ji pati, o kas nors kitas, kuo ji visiškai pasitiki ir
kas gerai pažįsta kunigą. Čyraitė pasakojo, kad uždarą laišką, kietai
sulankstytą į „kietą kortelę“, kunigui perdavė jos gera pažįstama: „tai
padarė moteris, kurios pavardė Jakubauskienė“.
Kaip vėliau paaiškėjo, Vanagas savo laiške įspėjo kunigą, kad
gruodžio 15 d. partizanai puls Merkinę, ir prašė, kad kunigas, kaip
įprasta ryte, neatrakintų bažnyčios. Pasak Čyraitės, atsakydamas
į Vanago laišką, kunigas ant sulankstyto laiško viršaus patvirtino laiško gavimą ir davė Jakubauskienei knygelę pavadinimu „Nepaliaujamos pagalbos Švč. Dievo Motinos Litanija“, kurioje buvo įdėtas šventas paveikslėlis. Visa tai kunigas prašė perduoti Vanagui. Gavusi tai iš
Jakubauskienės, P. Čyraitė taip ir padarė. Vanagas ant gautos knygelės užrašė: „Gavau laiminančią dovaną Merkinės puolimo išvakarėse.
1945 12 15. Vanagas“.
Petronėlė taip pat pasakojo, kad į jos tėvų sodybą gruodžio 14 d.,
Merkinės puolimo išvakarėse, susirinkę Vanago partizanai turėjo neplanuotą susirėmimą su stribais Lankininkų kaime. Stribai iš Merkinės
atvažiavo plėšti partizanų globėjo Kuliešiaus namų. Globėjas šaukėsi
partizanų pagalbos. Jie negalėjo palikti žmogaus bėdoje ir dalis partizanų išvyko į Lankininkų kaimą. Kai partizanai sugrįžo pas Čyrus, ten
jau buvo susirinkusių daug vyrų. Vanago numatytose vietose, pagal
jo sudarytą planą, pas kaimynus taip pat rinkosi partizanai Merkinės
puolimui. Čyraitė pasakojo, kad tą dieną buvo labai daug sniego, todėl
jų sodyboje, kur rinkosi partizanai, matėsi daugybė pėdsakų. Čyraitė
paklausė Vanago: „O jeigu ateis stribai, pamatys tiek pėdsakų ir klaus,
iš kur jie, ką jiems atsakyti?“ Tada Vanagas ją nuramino ir tokiu atveju
liepė sakyti, kad buvo atėję partizanai, kad jų buvę labai daug ir jie
nuėję pas kaimynus. Tada Vanagas su partizanais apsilankė pas visus
kaimynus ir paliko daugybę pėdsakų.
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Gruodžio 15-osios rytą pasirodė stribai. Jie iš karto ėmė klausinėti, iš kur tie pėdsakai. Čyraitė atsakė, kaip jai buvo liepęs Vanagas.
Tada jie puolė tikrinti kaimynus, o šie, Vanago pamokyti, atsakinėjo
stribams tą patį.
Neplanuotas partizanų susirėmimas su stribais, įvykęs gruodžio
14 d., kaip rašė Vanagas Merkio rinktinės dienoraštyje, įvyko netoli
vadavietės Lankininkų kaime, kurioje laikinai buvo įsikūręs Kazimieraitis su štabu. Vienas štabo pareigūnas tą dieną norėjo eiti į kaimą,
bet pamatęs stribus, grįžo į bunkerį. Grėsė pavojus, kad stribai, grįždami į Merkinę, gali pastebėti pėdsakus ir atsekti iki bunkerio. Todėl Kazimieraitis su pareigūnais pasiėmė svarbiausius dokumentus ir
užlipę ant kalno, visai iš arti, stebėjo stribus. Vanago pirmos grupės
partizanams susidūrus su stribais ir pasigirdus šūviams, Kazimieraitis su vyrais pradėjo trauktis tolyn ir susidūrė su kita Vanago partizanų grupe, skubančia į pagalbą saviesiems. Pasikalbėjęs su Vanagu,
Kazimieraitis, stribams pasitraukus į Merkinę, pasiėmė iš Lankininkų
kaimo laikinosios vadavietės visą inventorių ir skubiai persikėlė per
Merkį į kairiąją jo pusę, į naują vadavietę.
Merkinės miestelio puolimas
1945 m. gruodį Adolfas Ramanauskas-Vanagas Merkio rinktinės
dienoraštyje užrašė:
Šeštadienis. 15 d.
Apsistojam pas du ūkininkus. Pasiunčiama žvalgyba Merkinėn.
Vyrai ilsisi, ir džiovinami batai. Keliami vyrai apie 9 val. Tvarkomasi.
Galutinai paskirsto Vanagas žmones. Labai sunku, nes vyrai tik susirinkę, sunkiai susigaudo kam kas priklauso ir t. t.
Gauname pranešimus iš Merkinės: 1. Tą patį vakarą istrebiteliai ir rusai nuskubėjo įvykio vieton. [į Lankininkų kaimą, kur buvo
susirėmimas su partizanais] 2. Apie jo sugrįžimą nieko nežinoma.
3. Mieste ramu ir rusų bei istrebitelių taip jau nesimato. Antroje
pusėje Nemuno – tyla. Vanagas nuvyksta pas kitą kaimyną ir įspėja
greit tvarkytis, nes tuo metu jau būta 11 val. Vanagas vėl sugrįžta
prie pirmųjų žmonių. Tuo pat metu pasigirsta užnemunėj kautynių
ugnis. Vyrai sujuda. Vanagas įsako tučtuojau judėti.
Skubama plento link. Pranešimas vykti duodamas jo žmonėms,
kurie randasi pas kaimynus. Nupjaunamas telefono stulpas ir kirviu
nukertami laidai. Persimetama į naują keliuką šalia plento. Gegutis
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„Birutės“ bunkerio vieta Puvočių kaime. A. Ramanauskaitės-Skokauskienės
iniciatyva 2010 m. pažymėta memorialiniu rieduliu su informacine granito lentele

su keliais vyrais čiumpa pirmus pasitaikiusius arklius ir tuoj čia pat
iš malūno pristato daugiau rogių, kuriose sėda visi Vanago vyrai, ir
dumia tiesiai į Merkinę.
Geras pusvalandis nuo duoto ženklo, ir vyrai jau vilny išsidėstę
prie pat Merkinės. Pakeliui laimina vyrai, moterys, seneliai ir senelės
bei moksleiviai, nes visi supranta, kas turi tuoj įvykti.
Balta raketa Vanagas duoda ženklą puolimui, ir vyrai sujuda.
Užimami kapai. Vaidevutis vadovauja antram būriui ir puola kairiau,
Vilniaus gatvės link. Pirmasis būrys tenka vadovauti Vanagui. Būrio
vadu šiam būriui priskirtas Gailius. Užėmę kapus Vanago vyrai nesustodami puola toliau. Matomumas labai blogas, nes smarkiai sninga.
Rusai ir istrebiteliai menkai laikosi ir slepiasi. Užimami rusų namai.
Užimama paštas. Užimama valsčius. Užimama milicija. Užimamas
kalėjimas. Kooperatyvas lieka užpakaly. Antrasis būrys užima Vilniaus gatvę, bet blogiausiai – nutraukia ryšį su pirmuoju būriu ir
visų kautynių metu Vaidevutis ryšiu nesirūpina. Vanagas įsako atnaujinti ryšį, bet vyrai neįgudę, to neįvertina ir nepadaro. Visi eina
stati, nežino jokios manevrinės rikiuotės, ir tai labai pykino Vanagą,
nors kaltinti ir nebuvo ko, nes apmokymas nebuvo galimas.
Atsišaudoma kulkosvaidžiais iš cerkvės ir bažnyčios bokštų bei
vidaus. Briedžio taikli ugnis nutildo cerkvę, bet bažnyčios liesti Vana-

Adolfas Ramanauskas-Vanagas Šiluose. Kaip buvo priimtas sprendimas...

gas nedrįsta, nes tai šventa visų tikinčiųjų vietovė, o taip pat ir visų
partizanų. Sutinkama geriau aukotis, bet bažnyčios neliesti. Šūviai
iš bažnyčios, kuria pasinaudoja išgamos, pakerta Senovaitį, Putiną,
Milžiną, Siaubą [Juozą Volungevičių. Nemaišyti su A. Grušausku –
str. aut. pastaba] ir Šviedrį – sužeidžia Audrą.
Tuo pat metu gaunamas pranešimas, kad rusai, išsidėstę kituose
kapuose, pradeda puolimą. Taip pat pranešama apie triukšmą nuo
plento pusės. Antrasis būrys be įsakymo pradeda trauktis. Vyrai kaip
anksčiau, taip ir dabar nesilaiko menevrinių rikiuotės formų. Pasirodo nuo priešo pusės žalia raketa. Siaubas (A. Grušauskas) nerodo jokių ženklų. Vanago duotu įsakymu, paimami sužeisti Siaubas (Juozas
Volungevičius) ir Audra ir duodamas įsakymas atsitraukti į kapus.
Čia susijungia abu būriai ir pamažu, nemokant vykdyti komandų ir
daugumos net neįsivaizduojant pačio atsitraukimo /planingo/, traukiamasi. <...> Pasitraukus apie 4 km, padaromas poilsis. Surikiuojami žmonės. Trumpas Vanago žodis. Pagerbiami kautynėse kritusieji
draugai. Duodamas įsakymas iki atskiro įsakymo išsiskirstyti. Įsakymas tuoj pat įvykdomas. Vyrai, nors ir apturėjus aukų, išsiskirsto
geroje nuotaikoje ir pasiryžę gavus ženklą vėl kovoti...
Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė (g. 1948 m. Vilniuje) – Lietuvos Nepriklausomybės gynimo Sausio 13-osios brolijos garbės pirmininkė,
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos narė, Lietuvos politinių kalinių
ir tremtinių bendrijos narė ir šios organizacijos Etikos komisijos pirmininkė,
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos Kauno skyriaus tarybos narė,
Lietuvos moterų lygos Kauno skyriaus koordinacinės tarybos narė, Lietuvos
Sąjūdžio narė, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos narė, Nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti Lietuvos valstybės gynybinius pajėgumus, asociacijos susitarimo signatarė, koordinacinės tarybos narė.
Pirmaisiais Lietuvos nepriklausomybės metais išleido savo tėvo, Lietuvos partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago atsiminimų knygą Daugel krito sūnų...
(vėliau, 1992, 1999 ir 2007 m. išleido papildytus šios knygos leidimus). Yra
išleidusi knygas Partizanų vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas (lietuvių ir
anglų kalbomis, 2007 m.), Generolas Adolfas Ramanauskas-Vanagas tautos
ir valstybės atmintyje (2007), Laisvės kovų keliais su partizanų vado dukra
Aukse (2007), Laisvės deklaracija ir jos signatarai (2009), nuotraukų albumą
Generolas Adolfas Ramanauskas-Vanagas (2008), Lietuvos Nepriklausomybės gynimo Sausio 13-osios brolijos veiklos atspindžiai (2012). Knygos Kelias
nuo Mokytojų seminarijos iki Panevėžio kolegijos (2016) bendraautorė. Yra
paskelbusi daugybę straipsnių Lietuvos laisvės kovų, tautiškumo, patriotizmo,
pilietiškumo temomis, parengusi ir skaičiusi pranešimus šiomis temomis konferencijose Lietuvoje, Lenkijoje, Gruzijoje, Vengrijoje, Italijoje, JAV, Kanadoje.
Nuo 2000 m. vykdė tarptautinį, tęstinį (apimantį visas Lietuvoje veikusias partizanų apygardas) jaunimo studijų projektą „Laisvės kovų atmintis – ateities
kartoms“. Organizavo Pietų Lietuvos partizanų bunkerio vadavietės atstatymą.
Apdovanota Lietuvos šaulių sąjungos medaliu „Už tarnystę Tėvynei“.
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PASIENIO ZONA1
Prisiminimų tęsinys
Spaudai parengė Justinas Sajauskas
Tauro apygarda
Mūsų kuopa laukė reorganizacijos. Sužinojome iš Auksučio, kad
netolimoje ateityje atsisveikinsime su dzūkais ir priklausysime Tauro
apygardai – kapsams. Apie save Auksutis nesakė nieko ir jo likimas
išaiškėjo vėliau.
1946 m. birželio antroje pusėje į mūsų slėptuvę Sodas (Trakėnų
k., Kalvarijos vlsč.) atvyko Tauro apygardos Vytauto rinktinės vadas
Vampyras, rinktinės štabo viršininkas Kunigaikštis, rinktinės žvalgybos skyriaus viršininkas Oželis ir apygardos atstovai: kapelionas kunigas Lelešius-Grafas ir apygardos štabo darbuotojas – naujasis „Laisvės žvalgo“ redaktorius Skirmantas bei Geležinio Vilko rinktinės vado
pareigas einantis Daumantas, anksčiau vadovavęs specialiam rinktinės daliniui, plačiai žinomas Žaliuko slapyvardžiu.
Apie Pietų Lietuvos Partizanų vadovybės nutarimą naujai perskirstyti Tauro ir A apygardų veikimo ribas informavo Vytauto rink-

1

Šiame „Terra Jatwezenorum“ tome toliau spausdinami partizanų Tauro apygardos Vytauto rinktinės 4-osios kuopos kovotojo Sigito Kajoko-Kovo prisiminimai, skaitytojui žinomi
iš leidinio 11–2 dalių. Ankstesnis pasakojimas baigėsi 1946 m. geguže, šiandien žengiama
į tų pačių metų birželį. Pavadinimas tas pats – „Pasienio zona“. „Žodis zona bolševikinėje
Rusijoje buvo gerai žinomas ir vartojamas. Zona reiškė draudimą. Jau pirmosios okupacijos metais (1940) visas Lietuvos pasienis pradėjo „puikuotis“ zonomis. Tai 800 metrų
pločio zona (vieta, kur vyksta tam tikri reiškiniai – J. S.) prie pačios sienos, iš kurios turėjo
būti iškelti visi gyventojai; toliau – trijų kilometrų zona, kurioje turėjo teisę pastoviai (nuolat – J. S.) gyventi tik turintys pasuose atžymas „2-oji zona“ ir paskutinė – 10 kilometrų
zona, kurios gyventojų pasus puošė įrašas „3-oji zona“, o ribas žymėjo gelžbetoninių gynybinių sistemų statyba, vadinta „Stalino linija“.
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tinės vadas Vampyras. Gedimino (anksčiau Perkūno) rinktinė turėjo
pasilikti tik Lazdijų apskrityje, o Sūsnykų miške besibazuojanti 1-oji
ir mūsų 4-oji kuopos buvo priskirtos Vytauto rinktinei. Nors PLP vado
įsakymu Tauro apygardai iš A (Dainavos) apygardos turėjo būti priskirti tik Kalvarijos ir Liudvinavo valsčiai, tai praktiškai jai atiteko ir
Sangrūdos bei Liubavo valsčiai, nes daugiau nei pusė 4-osios kuopos
vyrų buvo Sangrūdos ir Liubavo valsčių gyventojai.
Mūsų kuopa (4-oji) iki šio oficialaus perėmimo Vytauto rinktinės
žinion buvo praėjusi tokią organizacinę raidą:
1. Grupelė vyrų, besislapstančių nuo tarnybos rusų kariuomenėje
(1944 m.);
2. Perkūno rinktinės (vadas Perkūnas – kapit. Navickas) Suvalkijos būrys (vėliau 4-oji kuopa), kuriam vadovavo buvęs policijos
vachmistras L. Kliukinskas-Levas;
3. A apygardos (vėliau Dainavos) Perkūno rinktinės (vadas Auksutis – kapit. Navickas) 4-oji kuopa (nuo 1945 m. lapkričio mėnesio),
kuriai vadovavo Adolfas Valenta-Ožys;
4. Tauro apygardos, Vytauto rinktinės 4-oji kuopa (vadas Ožys),
susidedanti iš trijų būrių:
I būrys – vadas Vytautas Valenta-Dobilas,
II būrys – vadas Vyt. Matulevičius-Pempė,
III būrys – vadas Sigitas Kajokas-Kovas.
Būrių sąstatas galėjo keistis būrių vadams susitarus ir partizanams sutinkant, taip pat kai grįždavo iš Lenkijos mūsų vyrai.
4-osios kuopos partizanų sąrašas:
1. Juozas Matulevičius-Tigras
2. Feliksas Čereška-Karvelis
3. Sergiejus Bendaravičius-Špokas
4. Stasys Gurevičius-Nykštukas
5. Julius Mielkus-Lubinas
6. Juozas Milinkevičius-Kelmas
7. Jonas Lasavickas-Basanavičius
8. Antanas Marcinonis-Balandis
9. Andrius Kubelskas-Aras
10. Cipras Miliauskas-Sopranas
11. Jonas Čiuplys-Zylė
12. Kostas Kubilius-Meška
13. Antanas Pakruopis-Pelėda
14. Petronė Lasavickienė-Gegutė (vėliau Pašvaistė)
15. Bonifacas Rutkauskas-Apuokas
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16. Algirdas Rutkauskas-Sakalas (vėliau Miškinis)
17. Antanas Sniževičius-Erelis
18. Petras Misiukevičius-Strazdas
19. Ignas Šimčikas-Kurmis
20. Antanas Landžius-Lokys
21. Aleksandras Keleris-Neimonas-Varniukas (vėliau Tigras)
22. Petras Skirkevičius-Lazdynas
23. Vitas Prabulis-Žaibas
24. Antanas Kvedaravičius-Šeškas
25. Viktoras Trečiokas-Liūtas
26. Stasys Lastauskas-Gandras
Partizanų, stojusių į 4-ąją kuopą po 1946 m. birželio mėnesio, sąrašas:
1 (27) Juozas Minsevičius-Grenadierius
2 (28) Vincas Gurevičius-Ateitis
3 (29) Algis Jančiauskas-Vyturėlis
4 (30) Antanas Pečiulis-Baritonas
5 (31) Justinas Kajokas-Jazminas (vėliau Varnas)
6 (32) Antanas Murauskas-Ungurys
7 (33) Vytautas Didvalis-Vytginas
8 (34) Jonas Geležius-Genys
9 (35) Sergiejus Ūkelis-Saliamonas
10 (36) Antanas Ūkelis
11 (37) Birutė Ūkelytė-Virginija
12 (38) Vytautas Vasiliauskas-Jazminas
13 (39) Pranas Kemerauskas-Tauras
14 (40) Juozas Traskauskas-Jūreivis
15 (41) Juozas Kmieliauskas-Aitvaras
Vytauto rinktinės vadovybei buvo patikėtas pagrindinis ryšininkas (nuo 1945 m. pradžios) Vincas Kajokas-Žebenkštis.
Kunigas Lelešius ir Skirmantas mums papasakojo, kad Auksutis
dirbo Tauro apygardos štabe Mykolo-Jono pavaduotoju. Dabar, Mykolui-Jonui žuvus (1946 m. birželio 12 d.), jis negalėjo atvykti į mūsų
kuopą, bet ateityje galėsime su juo susitikti. Kapelionas Grafas spėjo,
kad naujuoju apygardos vadu bus Žvejas, nes jis geriausiai žinąs padėtį apygardoje.
Toliau buvo liūdnesnis pasakojimas: apie žuvusiuosius. Geležinio
Vilko rinktinės vado nepažinome nei vienas iš mūsų kuopos, o prane-
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šimas apie Mykolo-Jono žūtį mums buvo labai skaudus. Dėl Mykolo-Jono žūties (1946 m. birželio 12 d.) niekas nebuvo įtariamas. Bet
kažin, ar tai buvo atsitiktinumas? Juk 1946 m. gegužės 28 d. Tauro
apygardos vadas buvo susitikęs su Markuliu-Ereliu ir todėl pastarasis žinojo, kad Mykolas-Jonas artimiausiu metu ruošiasi susitikti su
Kęstučio apygardos vadovybe. Todėl didelis kariuomenės sukoncentravimas šiame ruože negalėjo būti atsitiktinis. Tai buvo iš anksto suplanuotas Mykolo-Jono nužudymas, kurį įvykdyti padėjo išdavikas
Markulis (Erelis).
Po pusės amžiaus ir Kazimieraičio žuvimo aplinkybės atrodo ne
taip, kaip atrodė 1946 metais. Žinant, su kokiu pasitikėjimu Tauro
apygardos vadovybė sutiko ir pripažino Markulį bei jo nuopelnus (?),
nemažiau juo žavėjosi ir svečiai iš Vakarų – Daunoras ir Meškis. Taigi
galima manyti, kad jam nors ir apytikriai pasisekė sužinoti teritoriją,
kurioje galėjo būti Kazimieraitis. Adolfas Ramanauskas savo atsiminimuose rašė apie didžiulius KGB kariuomenės dalinius, kurie „košė“
ištisus miškus ir Kazimieraitį užklupo atsitiktinai. Tačiau kariuomenė
buvo pasiųsta kaip tik į tuos rajonus, kurie, čekistų manymu, turėjo
būti Kazimieraičio gyvenamoji vieta. Tai buvo nuoseklus, gerai apgalvotas elgesys: sunaikinti apygardų vadovybę. KGB prireikė vieno mėnesio, kad išanalizuotų numatytas (ar nurodytas Markulio) Dainavos
apygardos vadovybės galimos dislokacijos vietas ir toliau tęstų jau
dvejus metus vykdomą terorą. Pagaliau atėjo lemtingoji liepos 12-oji
ir Lietuvos partizanams buvo smogtas dar vienas skaudus smūgis –
žuvo pulk. leit. J. Vitkus-Kazimieraitis.
Po oficialiosios dalies, kurioje buvo kalbama apie partizanų dalinių reorganizaciją ir siekį išlaikyti Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės struktūrą, apie būtinumą pasiruošti naujiems kovos būdams
(apie naują taktiką žadėjo ateityje tartis su apygardos vadovybe),
buvo aptarta tolimesnė veikla ir uždaviniai.
Pirmuoju klausimu rinktinės vadas pasiūlė aptarti Sūsnykų miške besikamuojančios 1-osios kuopos likvidavimą. Vytauto rinktinės
žvalgybos skyrius turėjo žinių apie šios kuopos netoleruotiną veiklą
ir rinktinės vadovybė buvo nusprendusi šią kuopą išformuoti, išskirstant kovotojus į kitas Vytauto rinktinės kuopas. Mums paaiškino, kad
rinktinės vadovybei nepavyko su jais susitarti. Jie – apie 16–18 vyrų
– atsisakė paklusti Vytauto rinktinei ir pareiškė kovosią su okupantais
savarankiškai.
Vampyras pasiūlė mums tartis su Sūsnykų partizanais ir priimti
juos savo kuopon kaip IV būrį, o jeigu nepaklusią – nuginkluoti. Mūsų
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visų buvo vieninga nuomonė: tartis galime, bet negalime talkininkauti
čekistams, nors kartais sūsninkinių elgesys ir nesiderina su partizanų
vardu, tai jie visi laikosi tik savo gimtajame krašte. Niekas neparodė entuziazmo ir dėl geranoriško sūsninkinių prisijungimo, nes mūsų
kuopoje vyravo pasitikėjimo, susiklausymo atmosfera, kuri galėjo būti
pažeista, padarius siūlomą reformą.
Antras klausimas, iškeltas rinktinės vadovybės ir apygardos atstovų, buvo ginklai. Apygardoje ir rinktinėse buvo sudaryti ginkluotės
skyriai, kurie turėjo užtikrinti naujai atėjusiųjų partizanauti apginklavimą. Tai buvo galima padaryti tik surinkus reikiamus ginklus iš veikiančių kuopų. Mes sutikome paremti rinktinę arba apygardą atliekamais ginklais, kurie buvo nenaudojami slėptuvėse, bet kategoriškai
atsisakėme atiduoti visus vokiečių gamybos automatus (tiek senojo
tipo „pestolmašinas“, tiek naujojo – „štucerius“), nes jais buvo ginkluoti konkretūs žmonės. O rinktinė kaip tik šiuos ginklus norėjo paimti iš mūsų.
Trečias klausimas – partizanų apmokymas. Visus netarnavusius
kariuomenėje buvo numatyta pašaukti 4–6 žmonių grupėmis iš kiekvienos kuopos į specialią mokyklą – kursus, kur būtų apmokoma rikiuočių ir Lietuvos kariuomenės statuto pagrindų. Gerai baigusiems
kursus buvo numatyta suteikti jaunesniojo puskarininkio laipsnį. Kadangi kursuose nebuvo ruošiamasi supažindinti su partizaninės kovos metodais ir taktika, naudotais antihitlerinės koalicijos ginkluoto
pasipriešinimo įvairiose Europos šalyse (nebuvo nei literatūros, nei
dėstytojų, susipažinusių su partizanine veikla kitose šalyse), tai mūsų
kuopa nuo kursų atsisakė. Mūsų ir 2-osios kuopos, veikusios „Pelių
karalystėje“ (fronto nuniokotame Marijampolės ir Vilkaviškio apskričių ruože), gyvenimo ir veiklos sąlygos visiškai skyrėsi nuo kitų Tauro
apygardos rinktinių ir kuopų gyvenimo (mes neturėjome miškų, buvo
sunaikintos sodybos), bet nuostoliai buvo mažiausi, todėl mes ir toliau
nesiruošėme keisti taktikos, o mūsų žmonėms galinti gyvybes kainuoti
vertinama apmokymo programa buvo visiškai nepriimtina.
Lengviausiai buvo susitarta dėl ryšio su Lenkija. Iš esmės toks
ryšys jau buvo padarytas pačios kuopos reikalus tvarkant. Neilgai trukus, po Kalniškės mūšio buvo nutarta, kad pajutus ar sužinojus apie
masinių kratų pavojų, kai pasienio užkardas ir garnizonus papildydavo naujais kariuomenės daliniais, pabandyti ieškoti prieglobsčio už
valstybinės sienos. Dėl to jau 1945 m. vasarą net kelios mūsų grupės
perėjo į Lenkiją ir sužinojo, kaip ir kur būtų galima praleisti tą laikotarpį, kai Lietuvoje siautės čekistų ordos. Kai kurie mūsų kuopos vyrai

PASIENIO ZONA

susirado apie Punską giminių, kurie sutiko priglausti pabėgėlius. Todėl
jau nuo 1945 m. vasaros Lenkijoje buvo mūsų žmonės. Buvo paskirti
vyresnieji, kurie palaikydavo ryšį su visais vyresniaisiais Punsko apylinkėse. Tam, kad užtikrintas būtų ryšys ir visi ten gyvenantys galėtų
greičiau pranešti vertingas žinias, vyresniaisiais buvo paskirti du žmonės: Antanas Sniževičius-Erelis ir Kostas Kubilius-Meška.
Nors sienos perėjimas į Lenkiją darėsi vis sunkesnis ir kiekvienu
atveju reikalaujantis rizikos, tai sienos apsaugos stiprinimas vertė mus
geriau pasiruošti: gerai išžvalgyti numatytą ruožą ir paprastą ginkluotę papildyti prieštankinėmis granatomis, kurios buvo efektyvus ginklas artimose kautynėse, o vieną kartą padėjo prasiveržti pro tankią
spygliuotų vielų užtvarą.
Su Tauro apygardos ir Vytauto rinktinės vadovais teko detalizuoti pasienio ruožo paskirstymą atskiriems būriams. Pirmajam būriui
buvo paskirtas ruožas Mockai–Sangrūda–Suvalkų plentas (būrio vadas Dobilas – V. Valenta), antrajam būriui – Reketijos užkarda, Pašešupio miškas–Liubavas (būrio vadas Kovas – S. Kajokas). Rinktinės
vadovybė tokiam paskirstymui pritarė. Ereliui ir Meškai, pastoviai
gyvenantiems Lenkijoje, pradėjo talkinti mūsų kovotojai. Atsakingu
už ryšį ir atvykusiųjų palydas į rinktinės nurodytą vietą buvo paskirtas mūsų kuopos vadas Ožys – Adolfas Valenta. Siekiant išvengti išdavystės, apie gyvenančius Lenkijoje neturėjo žinoti jokia vadovybė:
tai buvo palikta tvarkytis pačiai kuopai. Toks buvo mūsų priėmimas į
Tauro apygardą.
Kalba svečiai
Draugiško neoficialaus pokalbio metu apygardos kapelionas Grafas trumpai papasakojo apie Geležinio Vilko rinktinės vado pareigas
einantį Daumantą, kuris partizanauja nuo pirmųjų pasipriešinimo
dienų. Jis buvo laikinai paskirtas vietoje žuvusiojo (1946-06-09) mokytojo Stravinsko-Kardo. Kapelionas tikėjo, kad apygardos vadovybė artimiausiame posėdyje Geležinio Vilko rinktinės vadu patvirtins
Daumantą. Baigęs šią trumpą informaciją, kapelionas paprašė Daumantą pranešti savo atvykimo tikslą. Daumantas papasakojo, kad jau
1944–1945 metų žiemą jam kilo mintis rašyti savo grupelės kroniką,
bet pradėjus rinkti medžiagą, savuoju būriu buvo nesiribojama. Pradėta užrašinėti įvykius gretimuose būriuose, o susiorganizavus rinktinėms ir apygardoms, norima paruošti tokį leidinį, kad jame būtų
parodyta ne tik Tauro apygardos, bet ir dalies Dainavos apygardoje
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vykusių kautynių ir kitų okupantų padarytų nusikaltimų. Jis sakė, kad
ateities kartos turi žinoti, ką mes išgyvenome bolševikų priespaudoje, kaip mes netekdavome draugų, kokie buvo partizanų santykiai su
gyventojais ir jų kasdieninis gyvenimas. Jis kvietė visus talkininkauti
tokio leidinio sudaryme. Nurodė, kad būtina rašyti apie žuvusių partizanų kūnų išniekinimą miestų ir miestelių gatvėse, žuvusiųjų slaptą
išvežimą nakties tamsoje, kad niekas nesurastų jų kapaviečių. Aiškino,
kad rankraščius knygai siųstume per savąsias rinktines. Tai galėtų būti
ir kasdieninio gyvenimo epizodai, ir valstybinės sienos apsauga, kelionės į Lenkiją ir atgal. Nurodė, kad apie pravestas akcijas smulkmenų
rašyti nereikia, nes žinias apie jas apygarda gaunanti iš rinktinių. Ten
viskas bus matyti iš kuopų vadų raportų, tik reikia juos rašyti tiksliai,
lakoniškai, be klaidų. Kuopos vado Ožio įsakymu man buvo pavesta
kuopos raštvedžio Špoko rašomų raportų korektūra.
Daumantas įspėjo, kad bet kokiuose užrašuose ar pateikiamose
žinutėse nebūtų minimos mums palankių žmonių pavardės (ir jiems
reikia parinkti slapyvardžius). Baigdamas informaciją pripažino, kad
nors medžiagos numatytai kronikai turi nemažai, tai ji reikiamai nesutvarkyta ne tik dėl laiko stokos, bet ir dėl nežinojimo, kaip ji turi būti
paruošta spausdinimui. Nuo šių metų pradžios sakė turįs labai gerą
talkininką ir draugą nuo jaunų dienų, kuris mielai sutiko sutvarkyti surinktą medžiagą ir padėti kaupiant papildomas žinias. Net buvo ruošiamasi kelias dešimtis knygos egzempliorių išleisti savoje spaustuvėje.
Tas mano talkininkas, tai Skirmantas, kuris jau nuo metų pradžios visą
atliekamą laiką skiria šiam darbui. O knygos spausdinimu rūpinsis dabar mus lanką pasiuntiniai iš Vakarų. Ji bus spausdinama Vakaruose ir
teks jos laukti ne daugiau kaip vienerius metus. „Daumanto“ manymu
sunkiausia užduotis bus atgabenti išspausdintą knygą į Lietuvą, bet jis
tikėjosi, kad nors po vieną egzempliorių kiekvienai kuopai bus galima
parūpinti, tik reikės mūsų kuopos pagalbos pereinant valstybinę sieną.
Po Daumanto informacijos kunigas Lelešius aukojo šv. Mišias ir
klausė išpažinčių. Po pamaldų buvo įteikti apdovanojimai buvusiems
partizanų gretose nuo 1945 m., bet neturintiems drausminių nuobaudų. Apdovanojimus (juosteles) įteikė rinktinės vadas Vampyras, įsakymą skaitė rinktinės štabo viršininkas Kunigaikštis.
Baigus apdovanojimus, kalbėjo apygardos atstovas Skirmantas. Iš
jo kalbos sužinojau, kad Daumantas yra buvęs Marijampolės karo mokykloje (321 mokom. batalione). Tada ir prisiminiau 1-osios kuopos
buvusį būrininką Algirdą (ir tada pavardės nežinojau), nes aš buvau
2-osios kuopos skyrininkas ir mums tekdavo susitikti pas mokyklos
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viršininką, kuris mums abiem padėjo išvengti tragiško mokyklos likvidavimo. Kai jam priminiau kareivines, kuriose mes tada gyvenome, jis
taip pat prisiminė mane. Pasišnekėjome labai trumpai, nes jau artėjo
sutemos ir visi mūsų svečiai ruošėsi išeiti. Sutarėme, kad ateityje susitikinėsime ir bendrausime, bet tai buvo paskutinis mūsų susitikimas.
Besiruošdamas kelionei Oželis papasakojo, kad tarp Sūsninkų
ir Kalvarijos buvo užtikę pas vieną ūkininką besislapstantį kunigą.
Kapelionas Lelešius pasiūlęs besislapstančiajam, kad šis suteiktų sakramentus partizanams, jeigu susiklostytų neatidėliotinas reikalas
(sunkaus sužeidimo atveju) ir partizanai kreiptųsi į jį. Šis kategoriškai
atsisakė, aiškindamas viską „nenugalima baime“. Sakė, kad ir kapelionu kariuomenėje sutiktų būti, bet tik laisvoje Lietuvoje. Kunigas Lelešius jį pavadino „aukso kiaule“ ir visi, nelaukdami vakarienės, išėjo.
(Smulkiau apie kun. Lelešiaus išėjimą partizanauti rašoma „Laisvės
kovų archyvo“ I t., 20 psl.).
Atsisveikindamas rinktinės vadas pasakė, kad mūsų kuopą aptarnaus medicinos sesuo Aušrelė ir nurodė jos ryšininką mūsų kuopai,
bet palinkėjo, kad niekada nereikėtų šauktis jos pagalbos. Aš buvau
pirmasis, kuriam Aušrelė ne tik pirmąją pagalbą suteikė, bet ir gydė
daugiau pusę mėnesio (po sužeidimo Santakos km. Kalvarijų vlsč., kur
žuvo I būrio vadas Dobilas – V. Valenta, kovotojas Sopranas – C. Miliauskas ir kovot. Aras – A. Kubelskas).
Svečius palydėjome už Kalvarijos.
Kas vyko vėliau
Dar vieną dieną praleidę Sodo slėptuvėje, persikėlėme į Tabarauskų kaimą prie Raudonio upelio įrengton slėptuvėn, kuri pavadinta Kurortas. Iš kuopos ryšininko Žebenkšties sužinojome, kad pas jį buvo
užėjęs Erelis (Antanas Sniževičius). Jis, atlydėjęs iš Lenkijos Daunorą ir Lokį, buvo paliktas Vytauto rinktinėje kartu su Meška (Kostu
Kubilium) ir privalėjo laukti grįžtančių atvykusiųjų iš užsienio, kad
juos vėl lydėtų į Lenkiją. Belaukdamas žinių iš apygardos, Antanas
Sniževičius-Erelis viename iš susidūrimų su stribais ir čekistais buvo
sužeistas (peršauta krūtinė), todėl, suteikus pirmąją pagalbą, jis grįžo
į mūsų kuopą, bet, nežinodamas kur mus surasti, kreipėsi į kuopos viršininką Žebenkštį. Jam ir apie savo sužeidimą papasakojo. Kulka buvo
likusi krūtinėje. Žebenkštis sutvarstydamas sužeistąjį, kulką užčiuopė nugaroje po mente. Sužeistajam sutikus, Žebenkštis kulką išpjovė
skustuvu. Erelis buvo išsiųstas į Lenkiją baigti gydymą.
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Po keleto dienų pas mus prisistatė Meška – Kostas Kubilius. Savo
pasirodymu jis nustebino mus visus, nes apie šią slėptuvę dar niekas
nežinojo. Aišku, kad informaciją buvo gavęs iš Žebenkšties, nes slėptuvę žinojo tik jis vienas. Meška iš rinktinės atgabeno ryšulį spaudos
ir keletą rinktinės štabo raštų. Kiek jam dar teks laukti apygardoje
užsibuvusių svečių – nežinojo, bet buvo aišku, kad Daunoro ir Lokio
dar teks laukti rinktinės štabe.
Kurorte teko pergyventi vieną labai nemalonų atsitikimą, kuris,
visų laimei, baigėsi laimingai. Po keletą dienų trukusio lietaus, mums
sumigus (tai atsitiko nakties metu) slėptuvės sienų tvirtinimo stulpeliai, ant kurių laikėsi visa slėptuvės perdanga, spaudžiami vandens
prisigėrusio grunto (tai nemažas dirvožemio sluoksnis, supiltas ant
perdangos rąstų), susmigo į žemę ir tik tarp stulpelių įrengtom lentynom atsirėmus į slėptuvės grindis smigimas sustojo. Pavojų pajutome
atsitiktinai: kažkam besiverčiant ant kito šono ranka atsimušė į lubų
perdangos rąstus ir šis nubudo. Vos ne vos prišliaužėme iki angos ir
išsiropštėme iš slėptuvės. Reikėjo skubiai imtis darbo: iki aušros viską reikėjo atstatyti ir užmaskuoti. Tada vos neįvyko tragedija. Atėję I
būrio vyrai (Balandis – Antanas Marcinonis, žinojo slėptuvę) pamatė
virš slėptuvės kastuvais besidarbuojančius vyrus, bet nakties tamsa
trukdė atpažinti juos, todėl kilo įtarimas, kad Kalvarijos stribai atsekė
mūsų slėptuvę. Užėmę gerą poziciją, pasinaudodami upelio šlaitų priedanga ir pasiruošę atidengti ugnį, šūktelėjo slaptažodį. Mes atsakėme
ir šūviai nenuaidėjo. Atvykusieji padėjo užbaigti mūsų pradėtą darbą.
Gavome pranešimą, kad į rinktinės štabą kviečiamas kuopos vadas Ožys. Nurodytoje vietoje jo laukė du palydovai iš rinktinės, o abu
mūsų kuopos vyrai, lydėję Ožį iki susitikimo vietos, buvo palikti laukti
grįžtančio kuopos vado. Ožį iškvietė skubiai informacijai. Pranešė, kad
per apygardą ir rinktinę gautas iki šiol nežinomo Vyriausiojo komiteto
žodinis nurodymas, kad būtų informuoti kuopų ir būrių vadai jiems
išaiškinant asmeniškai, nes parašytai informacijai – nurodymams pakliuvus į čekistų rankas, mes jiems patarnautume, o patys to nenorėdami taptume išdavikais. O toji informacija buvo tokia: anglų žvalgyba
yra užverbavusi eilę aukštų Lietuvos valdžios pareigūnų partijos CK
aukščiausios tarybos prezidiume ir ministrų kabinete, todėl ginkluotos
akcijos prieš šias institucijas draudžiamos, kad nenukentėtų anglams
reikalingi asmenys.
Ožys šią naujieną papasakojo Dobilui ir man, o Pempę žadėjo informuoti, kai tik susitiks. Mes aptarėme šią žinią ir visi trys galvojome,
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kad čia kažkokia nesuprantama provokacija. „Bet mums dėl to nereikia kvaršinti galvos, – sakė Ožys, – nes tokie ponai šitame pasienio
ruože tikrai nepasirodys.“ Tik kiek vėliau Ožys sužinojo iš rinktinės
žvalgybos skyriaus viršininko Oželio, kad tą draudimą neliesti bolševikinės Lietuvos vyriausybės perdavė apygardai Rytų Lietuvos partizanų atstovas Erelis. Ši žinia dar labiau padidino mūsų įtarumą.
Pagaliau gavome žinią, kad prie Šešupės reikės sutikti grupelę iš
apygardos. Tai mus nustebino, nes iš apygardos tik kapelionas Grafas
retkarčiais pasirodydavo mūsų krašte, bet niekuomet iš anksto nepranešdavo apie atvykimą. Net rinktinės vadas, išskyrus Oželį, niekados
neidavo į pasienio zoną, kurią nurodydavo esant iki Kalvarijos.
Atėjus nakčiai, mūsų būrys iš 10–12 vyrų perėjome į Oazės slėptuvę Aguonio kaimo vakariniame pakraštyje. Buvome labai atsargūs.
Vietoje sužinojome apie bendrą padėtį ir laukėme svečių, juos sutikome kitos nakties paryčiu.
Su mūsų Kostu atėjo Lokys, kuris jau kažkodėl vadinosi Meškiu,
ir nepažįstama, eilinės tarnautojos išvaizdos moteris. Meškis trumpai
burbtelėjo, kad tai žmona (nepasakė kieno), eisianti kartu per sieną.
Kas jų laukė Lenkijoje, mūsų neturėjo dominti. Nieko neklausinėjome
ir apie einančią moterį, bet visi gerai supratome, kad jeigu Lokys tokiu
rizikingu keliu išsiveža žmoną, tai jo šnektoms apie ilgą mūsų kovą
tikėti reikia.

Justinas Sajauskas (g. 1944 m. Kalvarijoje) – rašytojas, muziejininkas.
Mokėsi Biriulkoje (Rusija), Marijampolėje ir Vilniuje. Baigęs Vilniaus valstybinį universitetą, dirbo įvairius darbus Marijampolėje. Nuo 2000-ųjų – Marijampolės Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejaus direktorius. Lietuvos
rašytojų sąjungos narys. Apie pokarį Lietuvoje parašė straipsnių ir knygas
Suvalkijos geografija (2001), Užkritę lapai (2007), Žinau tavo vardą (2009),
Neužmirštami Suvalkijos vardai (2014), Ištark mano vardą (su A. Vilutiene,
1999), Marijampolė: partizaninis karas (su Stanislovu Sajausku, 2012).
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Mokytojas, šaulys, partizanų vadas
Juozas Šibaila (1905–1953)
Juozas Šibaila gimė 1905 m. kovo 18 d. Vilniaus gubernijoje, Trakų apskrityje, Nedzingės valsčiuje, Vadėnų kaime (dabar – Varėnos
r.), o krikštytas Nedzingės parapijos bažnyčioje 1905 m. kovo 20 d.
Jo tėvas buvo Tomas (Tamošius) Šibaila, motina – Ona Bingelytė,
krikšto tėvas – Vincentas Zajančkauskas, o krikšto motina – Morta
Vaškelienė. Šibailos pilnas vardas – Juozapas – buvo vartojamas tik
oficialiuose dokumentuose ir tai ne visuose. Jo vyriausiojo sūnaus Vytauto, gimusio 1930 m. rugpjūčio 24 d. Ukmergės apskr., Panoterių
vlsč., Panoterių k., gimimo aktų registracijos knygoje 1930 m. rugsėjo
17 d. akto įraše Nr. 49 ir sovietmečiu jam išduotame pase rašomas
jo tėvo vardas Juozas, o jauniausiojo sūnaus Jono Kęstučio, gimusio
1935 m. sausio 27 d. Ukmergės apskr., Kurklių vlsč., Vaičiuliškio
k., gimimo aktų registracijos knygoje 1935 m. kovo 19 d. akto įraše
Nr. 30 rašoma, kad jo tėvas – Juozapas Šibaila. Kaip įprasta Lietuvoje,
Šibailos šeimos nariai, giminės bei pažįstami, kaip ir kovų bendražygiai, vadino jį sutrumpintai – Juozu.
Tomas Šibaila ir Ona Bingelytė tuokėsi apie 1884 m., nes 1885 m.
gegužės 5 d. jau gimė vyriausias jų sūnus Edvardas. Tuo metu jie tarnavo Gardino apskr., Marcinkonių vlsč., Dubininko kaime. Abu buvo
beraščiai, bet darbštūs ir sumanūs. Tarnaudami samdiniais, jie nematė šviesesnės ateities, todėl nusprendė savarankiškai verstis prekyba.
Ona buvo savamokslė gimdyvių vaikų priėmėja, todėl visoje apylinkėje ją kviesdavo priiminėti gimstančius vaikus, be to, ji kepė ir pardavinėjo bandeles. Tėvas Tomas rinko ir supirkinėjo uogas, grybus,
riešutus ir pardavinėjo Lenkijoje, o iš ten atsiveždavo įvairių prekių,
turinčių paklausą. Verslas abiem gerai sekėsi. Prekiaudami susitaupė pinigų, atvyko į Nedzingės vlsč., Vadėnų k., ir iš dvaro nusipirko
60 ha žemės. Ūkininkavimo pradžiai (kad galėtų pasistatyti trobesius,
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įsigyti žemės ūkio padargų) 20 ha žemės pardavė, o 40 ha pasiliko sau
ir pasiturinčiai gyveno.
Šibailų šeimoje gimė šeši vaikai, penki užaugo, o Jonas greitai
mirė. Vyriausias iš jų buvo Edvardas, jauniausias – Tomas. Kada jų
tėvai persikėlė gyventi iš Dubininko k. į Vadėnų k. ir nusipirko žemės,
apytiksliai galima spręsti iš jų vaikų gimimo vietų. Remiantis Lietuvos valstybės istorijos archyvo šaltiniais, Edvardas (g. 1885-05-05),
Jonas (g. 1889-07-11), Janina (1891-06-02) ir Karolis gimė Dubininko
k. ir krikštyti Marcinkonių parapijos bažnyčioje, o 1905 m. kovo 18 d.
gimęs Juozas ir jaunesnis brolis Tomas gimė Vadėnų k. ir krikštyti Nedzingės parapijos bažnyčioje. Iš to galima daryti išvadą, kad Šibailos
Vadėnų kaime pirko žemės sklypą XX a. pradžioje.
Šibailų vaikams ir kitiems Nedzingės apylinkės vaikams meilę bei
pasiaukojimą Tėvynei ir neapykantą priešams išugdė XX a. pradžioje
kilęs nedzingiečių tautinis susipratimas (pradėta ginti lietuvių kalba)
ir matytos tėvų kovos dėl valstybės nepriklausomybės. Vaikystėje
susiformavęs patriotizmas Juozui Šibailai išliko visą gyvenimą, todėl
gindamas Tėvynės laisvę nuo sovietinių okupantų ryžosi net savo gyvybę paaukoti.
Nedzingės bažnytkaimis įsikūręs prie 22 km ilgio Nedzingės upelio (Merkio intako), piečiau nuo Nedzingės ežero, apie 27 km į pietus nuo Alytaus, 14 km į vakarus nuo Varėnos. Nedzingės bažnyčią
įkūrė 1844 m. sulenkėjęs nedzingiškis, Rusijos kariuomenės generolas
V. Žilinskis, todėl visos pamaldos vyko tik lenkų kalba, nors XIX a.
pradžioje Nedzingės parapijoje lietuviškai kalbančių buvo 4 000, o lenkuojančių – apie 500 žmonių. Lietuvių tautinis susipratimas ir kova dėl
gimtosios kalbos teisių prasidėjo 1901 m. atvykus į Nedzingės parapiją
kun. Kazimierui Steberiakui. Parapijiečių prašomas jis pradėjo grąžinti lietuvių kalbą į bažnyčią. Nesutarimai aukščiausią laipsnį pasiekė
1910 metais. Į ginčą įsivėlė net Vilniaus gubernijos gubernatorius,
kurstydamas lenkus prieš lietuvius ir atvirkščiai. Buvo įvesta sustiprinta apsauga ir kiekvieną sekmadienį budėdavo rusų policija. Byla
atsidūrė teisme, bet ginčai nesibaigė. Po to lenkuojantieji ėmė rinkti
gyventojų parašus, reikalaudami tik lenkiškų pamaldų. Netekę kantrybės lietuviai atėmė jų prašymus su surinktais parašais ir sunaikino.
Nuo 1911 m. visos pamaldos jau vyko lietuviams priimtina tvarka,
o lenkams buvo sakomas specialusis pamokslas. Šis lietuvių laimėjimas užrūstino V. Žilinskį, todėl jis nustojo klebonui mokėti žadėtą
400 rublių metinį atlyginimą. Šie įvykiai Nedzingės parapijoje turėjo
didelės reikšmės lietuvių tautinei savimonei. Dar XX a. pradžioje Ne-
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Kun. Kazimieras Steberiakas,
1901–1921 m. dirbęs sielovados
darbą Nedzingės parapijoje.
Nuotr. iš G. Lučinsko rinkinio

dzingės gyventojai, neturėdami lietuviškos mokyklos, patys mokė lietuviškai savo vaikus, samdydami daraktorius. Nepriklausomybės pradžioje Nedzingės apylinkėje pasireiškė stiprus lietuvių sąjūdis prieš
bet kokius okupantus.
Nedzingėje partizanų užuomazgų irgi būta jau 1918 m. rudenį.
Lapkričio mėn. pabaigoje Nedzingės apylinkėje apie 35 vyrai, paraginti
mokytojo Vinco Kopkos ir kun. K. Steberiako, nuginklavo okupacinę
vokiečių administraciją. Taip pasielgta su Nedzingės dvaro ūkvedžiu,
pienininku ir ūkio darbus prižiūrėjusiais vokiečių kareiviais. Veiksmams
vadovavo Jokūbas Sluškonis iš Pilvingių k. Buvo išrinktas komitetas,
kuris žmonėms grąžino okupantų iš jų paimtus gyvulius. Iš Merkinės
atvykus didesniam vokiečių kareivių būriui, visi išsislapstė, tik J. Sluškonis sužeistas ir uždarytas į Alytaus kalėjimą. 1918 m. gruodžio mėn.
lietuviai Nedzingėje suplėšė lenkų agitatoriaus atsišaukimus, o jį patį
išvijo. Mat lenkai stengėsi priversti kaimų gyventojus pareikšti, kad jie
nori jungtis prie Lenkijos. Partizanai veikė ir Sovietų Rusijos bolševikų
valdžios laikotarpiu nuo 1919 m. sausio mėn. vidurio iki balandžio 20 d.
Jie platino lietuviškas proklamacijas, kurių gaudavo per Antaną Kunkulį. Nedzingėje tebeesant bolševikams, 1919 m. vasario mėn. pabaigoje
čia ėmė rodytis lenkų kareiviai. Partizanai prieš lenkus sukiršino Merkinėje stovėjusius vokiečius. Šie nušovė į Nedzingę jojusį lenkų raitelį su
arkliu. Tuo laiku partizanai sugavo ir lenkų šnipą Morkų Baliukevičių iš
Burokaraisčio k., tačiau lenkai Nedzingės apylinkę vis tik užėmė. Lenkijos kariuomenės daliniai stovėjo Nedzingės ir Lesagūrų dvaruose, o ke-
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letas žandarų – Nedzingės bažnytkaimyje. Veikė ir lenkuojantys gyventojai. Išrinkę savo „gminą“ (tarybą), jie skelbė, kad visi vietos žmonės
prijaučia lenkams. Labiausiai pasipriešinusius Benediktą Makarevičių iš
Vadėnų k. ir Juozą Celencevičių iš Panedzingio k. lenkai kelias dienas
išlaikė daboklėje. Partizanų gretos gausėjo. Iš atskirų būrelių 1919 m.
rudenį sudarytas slaptas Nedzingės partizanų būrys. Jo steigėjas ir vadas – mokytojas Ignas Balčiūnas. Iš Alytaus gauta ginklų. 1920 m. žiemą
partizanai buvo pasirengę pulti lenkus Meškučių k., tačiau juos iš ten
išvarė Lietuvos kariuomenė. Netrukus lenkai pasitraukė ir iš Nedzingės.
1920 m. rugsėjo mėn. iš partizanų susidarė rimtesnės ginkluotos pajėgos ir padėjo Lietuvos kariuomenei saugoti fronto liniją Dokučkos–
Vartalaukio k. ruože. Tautinis atgimimas ir Nepriklausomybės kovos
paliko ne tik Juozui Šibailai, bet ir kiekvienam jaunuoliui neišdildomus
laisvės troškimo jausmus.
Šibailų vyriausias sūnus Edvardas žuvo 1914 m. – Pirmojo pasaulinio karo metu. Ištekant dukrai Janinai tėvas davė 6 ha žemės kraitį,
sūnų Karolį pasiliko ūkininkauti, o sūnus Juozą ir Tomą išleido į mokslus.
Tėvai, Tomas Šibaila ir Ona Šibailienė (Bingelytė), mirė atitinkamai 1925 m. ir 1930 m.
Karolis Šibaila ūkininkavo Alytaus apskr., Merkinės vlsč., Vadėnų k., kur turėjo apie 35 ha ūkį.
Tomas Šibaila įstojo į 1922 m. vasario 13 d. Lietuvos Vyriausybės
įsteigtą Lietuvos universitetą Kaune. Jį baigęs įgijo statybininko-architekto kvalifikaciją. Dirbo Geležinkelių valdyboje techniku.
Juozas Šibaila savo kelią į mokslo pasiekimus aprašė taip:
<...> Mokytis pradėjau pas seserį Janiną, kuri verpdama išmokė mane skaityti iš elementoriaus. Pramokęs skaityti iš elementoriaus, ėjau pas kaimo daraktorką mokytis skaityti iš maldaknygių,
katekizmų ir šventųjų giesmių giedoti. Pusantrų metų lankiau rusų
pradžios mokyklą, kurios baigiau tris skyrius. Kilus karui mokiausi pas įvairius daraktorius rusų, vokiečių ir lietuvių kalbų bei kitų
dalykų. Mokslas prasidėdavo baigus gyvulius ganyti, o pasibaigdavo
– išginus gyvulius į lauką. 1919 metais įstojau į Alytaus progimnazijos 2-ąją klasę, o 1921 metais – į Alytaus vienų metų mokytojų kursus, kuriuos baigiau 1922 metais. 1922–1923 metais mokiau Jiezno
pradžios mokykloj, o 1923–1924 metais Ryliškių pradžios mokykloje.
1924 m. lankiau Aukštadvaryje vasaros mokytojų bendro lavinimo
kursus, o tų pačių metų rudenį įstojau į Aukštadvario dvimečius mokytojų kursus, kuriuos baigiau 1926 metais. <...>
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Sėdi (iš kairės): Juozas Šibaila ir Antanas Saulevičius; stovi (iš kairės): Petras
Makaravičius (vėliau – Makaraitis) ir J. Jonytis. Merkinė, 1924 m. spalio 16 d.
Nuotr. iš G. Lučinsko rinkinio

Iš Lietuvos centriniame valstybės archyve saugomo mokytojo
Juozo Šibailos tarnybos įskaitos lapo sužinome, kad jis Jiezno pradinėje mokykloje (Alytaus apskr., Jiezno vlsč.) pradėjo dirbti mokytoju
1922 m. gruodžio 1 d., o nuo 1923 m. rugsėjo 1 d. perkeltas dirbti
mokytoju į Ryliškių pradinę mokyklą (Alytaus apskr., Merkinės vlsč.),
kurioje dirbo iki 1924 m. rugsėjo 1 d.
Švietimo ministro įsakymu nuo 1926 m. spalio 20 d. mokytojas
J. Šibaila paskirtas dirbti Pasodos pradinės mokyklos (Ukmergės apskr., Panoterių vlsč.) vedėju. 1927 m. liepos 20 d. – rugpjūčio
20 d. lankė Švietimo ministerijos organizuotus kūno kultūros kursus
ir atliko praktikos darbus. 1929 m. balandžio 23 d. J. Šibailai pripažintas pradinių mokyklų mokytojo vardas ir cenzas. 1930 m. rugsėjo
1 d. perkeltas dirbti į Panoterių pradinę mokyklą (Ukmergės apskr.,
Panoterių vlsč.) vedėju. 1930 m. liepos 1 d. – rugpjūčio 17 d. lankė
Švietimo ministerijos organizuotus pedagoginius darbų kursus ir atliko praktikos darbus. 1931 m. gegužės 1 d. – birželio 31 d. lankė žemės
ūkio kursus Kaune. Nuo 1934 m. gegužės 1 d. iki 1940 m. rugpjūčio
31 d. dirbo Staškūniškių pradinės mokyklos (Ukmergės apskr., Kur-
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klių vlsč.) vedėju. 1937 m. balandžio 1 d. jam buvo suteiktas I laipsnio
vyr. mokytojo cenzas. Nuo 1940 m. rugpjūčio 1 d. paskirtas Balninkų
pradinės mokyklos (Ukmergės apskr., Balninkų vlsč.) vedėju. 1941 m.
sausio 1 d. jam buvo suteiktas II laipsnio vyr. mokytojo cenzas. Vokiečių okupacijos metais J. Šibaila dirbo Balninkų pradinėje mokykloje.
1928 m. Juozas Šibaila vedė iš Ukmergės apskr. Pašilės vlsč. Antakalnio k. kilusią, 1902 m. gimusią Oną Augustinaitę, Martyno dukrą.
1929 m. Panoteriuose gimė jų duktė Danutė, kuri mirė nesulaukusi net
metukų. Ona Augustinaitė augo ir pradinius mokslus baigė Rusijoje,
Saratovo srityje, prie Volgos. Atgavus Lietuvos Nepriklausomybę, ji
kartu su tėvais grįžo į Lietuvą ir baigė Kėdainių mokytojų seminariją.
Tuokėsi Kauno bažnyčioje (sutuokė kun. Juozas Tumas-Vaižgantas),
o vestuves šventė Kaune pas nuotakos brolį, Lietuvos kariuomenės
kapitoną, aviacijos lakūną Adomą Augustiną (1898–1978). Sovietų okupacijos metais Adomas buvo nuteistas ir kalėjo Krasnojarsko
kalėjime. Grįžęs į Lietuvą gyveno Panevėžyje. Palaidotas Panevėžio
miesto kapinėse, vienoje kapavietėje su Ona Šibailiene ir jos sūnumi
Kęstučiu.
Staškūniškių k. gyventojas M. Kanceravičius, dirbęs Staškūniškių
pradinės mokyklos vedėju po J. Šibailos, pagal mokinių tėvų susirinkimo protokolus nustatė, kad Juozas Šibaila su žmona Ona atvyko dirbti
į Vaičiuliškį 1934 m. ir abu dirbo mokytojais. Prieš sovietų okupaciją
Vaičiuliškio pradinė mokykla buvo uždaryta, o vietoje jos greta Vaičiuliškio k., prie pat plento, buvo pastatyta nauja didelė, dviejų aukštų,
mūrinė Staškūniškių pradinė mokykla, kurioje Šibailų šeima gyveno
ir dirbo mokytojais. 1940 m. vasaros pabaigoje mokytojai Šibailos su
trimis vaikais persikėlė dirbti į Balninkų pradinę mokyklą.
Balninkų miestelis įsikūręs gražioje vietoje tarp Piršėno ir Alaušų
ežerų, 25 km į šiaurės rytus nuo Ukmergės, 20 km į šiaurės vakarus
nuo Molėtų, prie Anykščių–Želvos kelio. Gražios ir Balninkų apylinkės, nes valsčiuje buvo ne mažiau kaip 10 didesnių bei mažesnių stačiais aukštais krantais ežerų. 1338 m. minima Balninkų pilis, joje po
1410 m. buvo LDK kunigaikščių dvaras. XVI a. antroje pusėje karalius
Žygimantas Augustas suteikė Balninkams Magdeburgo miesto teises,
antspaudą ir herbą. 1655 m. Balninkus apiplėšė ir sudegino Maskvos
kariaunos, o XVIII a. – švedai. 1570 m. karalius Žygimantas Augustas
pastatė Balninkuose pirmąją medinę Romos katalikų bažnyčią, kurioje
lietuviškai buvo skaitomos evangelijos ir sakomi pamokslai. Prie parapijos buvo mokykla. 1781 m. joje mokėsi 31 mokinys (8 šlėktos, 4
miestiečiai ir 19 valstiečių). Po 1863 m. sukilimo mokykla uždaryta, o
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vyskupo Motiejaus Valančiaus laikais atkurta. 1910 m. kun. Jusius su
parapijiečiais pastatė naują mūrinę Šv. Stanislovo bažnyčią.
Pietiniame Piršėno ežero krante ant stataus aukšto šlaito buvo
Steikūno dvaras ir mokykla, kurioje iki antrosios sovietų okupacijos
dirbo J. Šibaila. Čia, palyginus su Staškūniškių k., buvo daug įstaigų
ir virė žymiai aktyvesnis gyvenimas. 1923 m. Balninkuose buvo dvaras, 117 sodybų, kuriose gyveno 651 gyventojas. Veikė pradinė mokykla, valsčiaus savivaldybė, paštas, sveikatos bei veterinarijos punktai,
policijos nuovada, smulkaus kredito draugija, kooperatyvas, pieninė,
malūnas ir kt. įstaigos. Iki 1944 m. veikė pradinė mokykla, 1944–
1949 m. – progimnazija. Darbas mokytojams Šibailoms sekėsi gerai,
jie gyveno visavertį gyvenimą ir buvo juo patenkinti. Čia buvo šviesesnės visuomenės, su kuo pabendrauti, kur aktyviai pasireikšti ir laisvalaikį praleisti.
Juozas Šibaila buvo „Aušrininkų“ organizacijos (1920–1926 m.),
Lietuvos šaulių sąjungos (į LŠS XIX Alytaus šaulių rinktinės Jiezno
šaulių būrį kandidatu įstojo 1922 m.), Lietuvos tautinio jaunimo „Jaunosios Lietuvos“ (nuo 1933 m.; 1937 m. paskirtas Kurklių vlsč. apylinkės vadu), Lietuvos tautininkų sąjungos (nuo 1938 m.) aktyvus narys;
VI Ukmergės šaulių rinktinės Kurklių šaulių būrio vadas, o vėliau – VI
Ukmergės šaulių rinktinės Balninkų šaulių būrio vado Jono Steikūno pavaduotojas. Taip pat priklausė Mokytojų ir švietimo darbuotojų

Mokytojai draugai (visi gimę 1905 m.) Šibailų sodyboje, Vadėnų k. Iš kairės:
Antanas Saulevičius, Petras Makaraitis ir Juozas Šibaila. 1934 m. vasara.
Nuotr. iš G. Lučinsko rinkinio
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profesinei sąjungai bei Lietuvos mokytojų sąjungai. Laisvalaikiu grojo
armonika ir labai mėgo žvejoti. O. Šibailienė buvo aktyvi Balninkų
mokyklos mokytoja ir užaugino tris sūnus: Vytautą (g. 1930 m.), Rimvydą (g. 1931 m.) ir Joną Kęstutį (g. 1935 m.). Ona ir Juozas Šibailos
buvo aktyvūs neeiliniai mokytojai ir priklausė Balninkų visuomenės
elitui. Mokytojai Šibailos užjausdavo neturtingus gabius mokinius ir
jiems padėdavo.
Juozą Šibailą atsiminimuose geru žodžiu minėjo Ukmergės raj.
Balninkų sen. Trakų k. gyventojas, buvęs mokinys Vytautas Stasiūnas. Jis prisiminė, kaip kartu su tėvais vokiečių okupacijos metais
gyveno Pusvaškių k. ir pėsčias apie 3 km vaikščiojo į Balninkų pradinę mokyklą. Atsivėrus kojoje žaizdai, sunku buvo į ją nueiti ir todėl
pradėjo praleidinėti pamokas. Tai pastebėjęs J. Šibaila pasikvietė jo
tėvą ir tarėsi, kaip ligos metu sudaryti sąlygas vaikui lankyti mokyklą.
Mokytojas pasiūlė nemokamai išlaikyti Vytautą savo bute, kol pagis
jo koja. Taip mokyklos lankymo problema buvo išspręsta.
Juozas Šibaila buvo apdovanotas: Lietuvos Nepriklausomybės
10-mečio medaliu (1928 m. gegužės 15 d.), „Trijų liepsnų“ 3-ojo
laipsnio ordinu (1937 m. birželio 13 d.), Vytauto Didžiojo 2-ojo laipsnio medaliu (1938 m. rugsėjo 8 d.). 1938 m. vasarą jis Lietuvos šaulių
sąjungos narių ekskursijos metu lankėsi Čekoslovakijoje – „Sakalų“
organizacijos sąskrydyje.
Gražus daugumos lietuvių ir mokytojų Šibailų gyvenimas buvo
sudrumstas 1940 m. birželio 15 d., per sovietų okupaciją. J. Šibaila
nupiešė raudono ožio portretą su Stalino galva ir laikė jį mokykloje,
užkištą už koklių krosnies. Po kurio laiko valytoja valydama klasę jį
aptiko.
1941 m. birželio 14 d. Oną Šibailienę (Augustinaitę) ir sūnus Vytautą, Rimvydą bei Joną Kęstutį ištrėmė į Altajaus kraštą, kur jie išbuvo 15 metų, iki 1956 m. lapkričio 6 d. J. Šibaila tuo metu žvejojo
ir liko neištremtas. Jis tą dieną, matyt, jausdamas pavojų, meškeriojo
ginkluotas pistoletu. Pamatęs ateinančius jo suimti keletą okupantų
pakalikų, J. Šibaila pasislėpė tankiame nedidelio miškelio lazdyno krūme ir pasiruošė gintis, bet tie apieškoję miškelį jo nerado. J. Šibaila
juos gerai matė iš arti ir pažino. Tai buvo žmones trėmę žydų tautybės
asmenys iš Balninkų mstl.
Šaulių sąjungos nariai Juozas Šibaila ir Stumbras galėjo susisiekti
su Lietuvių aktyvistų fronto (LAF) sukilėlių štabu Kaune. Balninkiečiai, gavę žinią, kad 1941 m. birželio 22 d. naktį prasidės Vokietijos–
Sovietų Sąjungos karas, greitai pasiuntė savo žvalgus prie Kauno–
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Zarasų plento, kad šie išsiaiškintų, kiek padidėjęs karinės technikos
judėjimo intensyvumas. Žvalgams grįžus ir pranešus, kad plente labai
intensyvus karinio transporto eismas, balninkiečiai, nesulaukę karo
pradžios, sukilo prieš okupantus karo išvakarių naktį. Jie suėmė valsčiaus milicininkus bei sovietinius aktyvistus ir, išlaisvinę Balninkus,
savo dispozicijoje išlaikė iki Vokietijos kariuomenės dalinių atvykimo.
Kurklių mstl. teko vaduoti du kartus, nes pirmuosius lietuvių sukilėlius besitraukianti Raudonoji armija išstūmė. Išlaisvinę valsčiaus centrus, sukilėliai kovojo prieš besitraukiančius raudonarmiečius. Vien
Kurklių vlsč. Trakinių k. J. Šibailos, Paškevičiaus, Zabulionio vadovaujami sukilėliai nukovė ir paėmė į nelaisvę apie 300 raudonarmiečių,
nes vokiečiai pasirodė tik po trijų dienų nuo karo pradžios.
Pirmomis karo dienomis sukilėliai tikėjosi atgauti valstybės Nepriklausomybę, bet netrukus, įsitikinę, kad vokiečiai niekuo nesiskiria
nuo kitų okupantų, nustojo juos remti, pasitraukė į pogrindį ir laukė
tinkamo momento, kol ginklu galės atgauti Nepriklausomybę.
Vokiečių okupacijos metais J. Šibaila, mokytojaudamas Balninkų pradinėje mokykloje, gerai sugyveno su Balninkų vlsč. policijos
vachmistru, policininkais ir kitais tarnautojais, nes visi jie nekentė
vokiečių. Policininkai pranešdavo gyventojams, kada ir ko atvyks vokiečiai: duoklės rinkti ar gaudyti žmonių darbams į Vokietiją. Kazys
Strazdas atsiminimuose rašė:
Vokiečių okupacijos laikotarpiu aš mokiausi Juozo Šibailos vadovaujamos Balninkų progimnazijos 5-oje ir 6-oje klasėse. Atmenu,
kai įpusėjus vokiečių okupacijai atvyko į Balninkus vokiečių būrys
gaudyti trijų vyrų darbams į Vokietiją. Tomis dienomis mes, mokiniai,
į mokyklą ateidavome, bet pamokų klasėse beveik nebūdavo. Juozas
Šibaila ir mes, jo mokiniai, dažnai stovėdavome Piršėno ežero pietiniame aukštame krante prie mokyklos, nuo kurio gerai matėsi kitoje
ežero pusėje slėnyje įsikūręs Balninkų miestelis, ir stebėdavome vokiečių veiksmus. Kai vokiečiai su policininkais išsirikiavo eiti gaudyti vyrų, Juozas Šibaila mokiniams girdint prasitarė: „O kad čia
būtų kulkosvaidis“. Šis jo pasakymas mums labai patiko. Mes iš karto
supratome, kad tai mūsų mokytojas. Todėl mes jį mėgome, gerbėme
ir juo pasitikėjome. Kelias dienas vokiečiai gaudė Balninkų vyrus,
bet nė vieno tinkamo nerado, nors net pamaldų metu buvo apsupę
bažnyčią. Nusibodus slapstytis, susidėję pinigų valsčiaus gyventojai
papirko tris savanorius vyrus. Vokiečiai su savananoriais patenkinti
išvažiavo, tačiau kitą dieną savanoriai jau laisvai vaikščiojo Balninkų gatvėmis, tik nežinau, ar jie pabėgo, ar už gautus pinigus išsipirko.
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1944 m. pradžioje J. Šibaila įstojo į generolo Povilo Plechavičiaus
vadovaujamą Lietuvos vietinę rinktinę (LVR) ginti Vilniaus krašto
gyventojų nuo lenkų „Armijos krajovos“ teroro ir tikėjosi baigiantis
karui atgauti Nepriklausomybę.
1944 m. liepos 24 d. sovietams antrą kartą okupavus Ukmergę,
prasidėjo raudonasis teroras. Prieš naują okupaciją kilo stiprus partizaninis pasipriešinimas. Tai buvo dviejų skirtingų santvarkų, dviejų ideologijų susidūrimas, tiesos ir melo dvikova. Ukmergės apskr. iš Balninkų, Kavarsko ir Kurklių vlsč. sudarytame 2-ajame rajone partizaniniam
judėjimui organizuoti ir vadovauti Lietuvos laisvės armijos vadovybė
paskyrė mjr. J. Naviką, o jo pavaduotoju – Balninkų mokyklos vedėją J. Šibailą. J. Naviko partizaninės veiklos šiame rajone neužfiksuota,
todėl tikrasis šio rajono partizanų organizatorius ir vadas buvo J. Šibaila-Diedukas. Jį partizanų gretose matė ir pažinojo daugelis Balninkų ir
Kurklių vlsč. gyventojų, nes jam teko mokytojauti abiejuose valsčiuose. Čia jis turėjo didelį autoritetą. J. Šibaila-Diedukas okupantus sutiko
jau su 50 ginkluotų partizanų būriu, kurį sudarė buvę šauliai, 1941 m.
sukilėliai, policininkai ir keli LVR savanoriai. Šį, J. Šibailos-Dieduko
vadovaujamą, trimis rankiniais kulkosvaidžiais, dešimčia automatų
bei šautuvais ginkluotą būrį okupantai pastebėjo ir pradėjo persekioti
jau 1944 m. liepos mėnesį. J. Šibaila-Diedukas buvo drąsus, sumanus,
energingas vadas, geras organizatorius ir oratorius. Jis sugebėdavo taip
nuteikti partizanus, kad jie, būdami išvargę, nusiminę ir net sužeisti,
imdavo šypsotis, atgaudavo viltį, pamiršdavo skausmą.
Aplinkybių verčiami vyrai voromis traukė į miškus ir rinkosi
didesnę patirtį turinčius vadus. Balninkų, Kurklių ir kt. valsčių apylinkėse partizanai labiausiai vertino J. Šibailos-Dieduko patirtį. Jo
vadovaujamoje rinktinėje telkėsi partizanų būriai, vadovaujami Lietuvos kariuomenės puskarininkių: Alfonso Morkūno-Plieno, Nikodemo Liškausko-Beržo, A. Saugūno-Vėtros, Viliaus Karaliūno-Viržiaus,
Alfonso Miklušio ir kt. 1944 m. rugsėjo–spalio mėn. 2-ojo (Balninkų,
Kavarsko, Kurklių vlsč.) ir 3-iojo (Pabaisko, Šešuolių, Želvos, Žemaitkiemio vlsč.) rajonų partizanai susijungė į J. Šibailos-Dieduko vadovaujamą Balninkiečių laisvės rinktinę. Rinktinę sudarė trys padaliniai:
J. Šibailos-Dieduko, A. Morkūno-Plieno ir Alfonso Bagdono-Arelio.
J. Šibailos-Dieduko dalinį, veikusį Ukmergės apskr. Balninkų, Šešuolių ir Želvos vlsč. apylinkėse, sudarė 150 partizanų. A. Bagdono-Arelio vadovaujamą padalinį sudarė Ukmergės apskr. Kurklių vlsč. bei
Utenos apskr. Alantos ir Skiemonių vlsč. veikusios 50–100 partizanų
grupės.
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Buvęs Juozo Šibailos mokinys Vytautas Stasiūnas prisiminė, kaip
1945 m. kovo mėn. Juozapinių naktį buvo atėjęs pas jo tėvą Juozapą
Stasiūną, gyvenusį Pusvaškių k., J. Šibaila-Diedukas su 35 partizanų
grupe, tarp kurių buvo keturi Juozai. Jie pasveikino tėvą Juozapą vardo dienos proga, pasikalbėjo ir kukliai atšventę pernakvojo. Pasikalbėjimo metu J. Šibaila skundėsi, kad labai pasiilgo savo šeimos.
1945 m. balandžio 22 d. J. Šibailos-Dieduko vadovaujamas junginys ir dar keturi būriai apsistojo stovyklauti Molėtų vlsč., Vilijočių k.
Anksti rytą pasirodė NKVD kareivių pastotės, prasidėjo mūšis, kurio
metu tik vienam kareiviui pavyko pabėgti.
1945 m. birželio 27 d. Trakinių kautynėse žuvo daug rinktinės
partizanų, kartu su Balninkų vlsč. Paužuolių k. gimusiu dalinio vadu
psk. A. Bagdonu-Areliu.
J. Šibailos-Dieduko vadovaujama Balninkiečių laisvės rinktinė veikė Ukmergės apskr. Balninkų, Molėtų, Želvos vlsč. ir buvo suskirstyta
į keturias grupes, kurioms vadovavo A. Saugūnas-Vėtra, P. MieželisVilkas, A. Morkūnas-Plienas ir Eduardas Valiūnas. 1945 m. prie J. Šibailos-Dieduko vadovaujamos rinktinės prisijungė Kauno universiteto
studento mediko Jono Jūro-Karoso vadovaujamas partizanų būrys.
1945 m. vasario 9 d. Lietuvos sovietinė vyriausybė paskelbė atsišaukimą į lietuvių tautą, žadantį dovanoti pasipriešinimo dalyviams
jų „kaltes“. Partizanų vadovybė šį atsišaukimą demaskavo, bet nutarė
netrukdyti partizanams legalizuotis, tik reikalavo palikti daliniui gerus ginklus. Amnestija paveikė nežymią partizanų dalį ir lauktų rezultatų okupantui nedavė, nes 1945 m. birželio–rugpjūčio mėn. iš visų
Ukmergės apskr. žuvusių, suimtų ir legalizuotų partizanų 15,1 proc.
sudarė legalizuoti, 24,2 proc. suimti ir 60,7 proc. žuvę. 1945 m. spalio
mėn. atvykus į Balninkiečių laisvės rinktinę Jono Misiūno-Žalio Velnio vadovaujamo štabo viršininkui ltn. Aleksui Zepkui-Piliakalniui,
J. Šibailos-Dieduko vadovaujama Balninkiečių laisvės rinktinė pradėta perorganizuoti į Didžiosios Kovos apygardos (DKA) B rinktinę.
1945 m. gruodžio 1 d. įsakymu apygardos vadas J. Misiūnas-Žalias
Velnias B rinktinės vadu paskyrė A. Morkūną-Plieną, o rinktinės štabo
viršininku – J. Šibailą-Dieduką, be to, pastarasis redagavo rinktinės
leidinį „Tėvynė šaukia“.
Tuo metu B rinktinėje buvo 3 batalionai, kuriuos vėliau papildė
dar du: 4-asis batalionas veikė Jonavos ir Veprių vlsč., 5-asis – Taujėnų
ir Kavarsko vlsč. 1945 m. pabaigoje okupantai, remiami šarvuočių bei
lėktuvų, puolė Užumakių miške ilgiau apsistojusią J. Šibailos-Dieduko
vadovaujamą rinktinę. Aukų buvo abiejose pusėse, bet rinktinės ko-
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votojai pasitraukė nesunaikinti. Po šių kautynių Balninkų apylinkėje
J. Šibailos-Dieduko nebesigirdėjo, o tarp nukautųjų nebuvo. Nebesigirdėjo dėl to, nes jis persikėlė į kitus valsčius, o netrukus, rinktinę
perorganizavus į DKA B rinktinę ir paskyrus J. Šibailą-Dieduką šios
rinktinės štabo viršininku, jis tiesiogiai partizanams nebevadovavo
ir pakeitė dislokacijos vietą. Tuo, kad J. Šibaila-Diedukas išvyko iš
Balninkų vlsč. ir buvo paskirtas į naujas pareigas, suskubo pasinaudoti NKVD-istai, per savo agentus paskelbę melagingus gandus, kad
Juozas Šibaila, palikęs partizanus mirti, pats pabėgo į Lenkiją. Šiuo
melu enkavedistai stengėsi sumenkinti J. Šibailos-Dieduko autoritetą
ir sumažinti pavieniui besislapstančių partizanų norą įstoti į jo vadovaujamą rinktinę.
NKVD parengė planą likviduoti J. Šibailą-Dieduką ir jo vadovaujamus partizanus. Plane numatyta atstatyti ryšį su partizanų dalinį sekusiais agentais: „Pačtaljonu“, „Briedžiu“, „Driuku“, verbuoti naujus
šnipus, skirti du operatyvininkus iš apskrities NKVD skyriaus šiam
darbui koordinuoti. Matyt, šios priemonės buvo nepakankamos, nes
partizanų veikla apygardoje tęsėsi. Balninkų, Kurklių, Skiemonių vlsč.
apylinkėse pasirodė septynių smogikų būrys – jie plėšikavo ir žudė
nekaltus žmonės partizanų vardu. Partizanai surengė pasalą ir sugavo
prievartautojus iš Ukmergės apskr. NKVD skyriaus.
1946 m. vasario 18 d. ištremiami į Sverdlovo srities vietovę Novaja Lelia du Juozo Šibailos broliai su šeimomis: Karolis su žmona
Teofile bei sūnumi Juozu ir Tomas su žmona Felicija bei dukra Gražina. Karolio duktė Aldona tuo metu mokėsi Žemės ūkio akademijoje
Kaune ir liko neištremta.
Įsiskverbus į DKA vadovybę MGB agentui Juozui Markuliui-Ereliui ir 1946 m. gegužės 18 d. atvykus provokatoriui kpt. Griežtui, MGB
pradėjo apygardos kontrolę, sunaikino DKA vadovybę ir išsklaidė be
vadovybės likusius DKA A rinktinės partizanus, 1946 m. rugpjūčio
14 d. suimtas J. Misiūnas-Žalias Velnias. 1946 m. pabaigoje gavęs
kpt. Griežto įsakymą pranešti jam ryšininkų pavardes, slapyvardžius,
ginklų sandėlių vietas, A. Morkūnas-Plienas, pasitaręs su J. ŠibailaDieduku, atsisakė vykdyti kpt. Griežto įsakymą ir 1946 m. gruodžio
mėn., nutraukęs visus ryšius su MGB kontroliuojama DKA vadovybe,
išvengė DKA A rinktinės likimo.
1948 m. rugpjūčio 14 d. DKA B rinktinei suteiktas apygardos statusas ir užmegzti ryšiai su srities vadovybe. 1948 m. rugpjūčio mėn.
Kalnų srities vado įsakymu DKA vadu paskirtas A. Morkūnas-Plienas ir jam suteikiamas partizanų kapitono laipsnis. J. Šibaila-Diedukas
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liko DKA štabo viršininku ir nuo 1948 m. lapkričio 12 d. paskiriamas
Rytų Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) srities štabo, kuriam priklausė
Algimanto, Didžiosios Kovos, Vyčio ir Vytauto apygardos, viršininku.
Tuo metu J. Šibaila-Diedukas jau turėjo partizanų jaunesniojo leitenanto laipsnį, tačiau nerasta žinių, kada ir kas jam jį suteikė. Manoma,
kad jis karinį laipsnį gavo tarnaudamas Lietuvos vietinėje rinktinėje
(kaip mokytojas). Ukmergėje tarnavęs „plechavičiukas“ Petras Čepkauskas prisiminė Juozą Šibailą tarnavusį LVR ne eiliniu.
Tuo metu DKA buvo apie 100 kovotojų, o ryšio su išsklaidytais
DKA A rinktinės partizanais nebuvo. Pamažu partizanų gretos retėjo,
būriai ir jų skaičius mažėjo, agentų tinklas plėtėsi, ryšiais jau nebebuvo galima pasitikėti, nes daugelis ryšininkų priešo buvo iššifruoti ir
sekami, o kai kurie perverbuojami, todėl partizanų veikla darėsi vis
sudėtingesnė.
Išaiškinus MGB agentą J. Markulį-Erelį, DKA A rinktine ir BDPS
komitetu imta nepasitikėti. Tapo visiškai aišku, kad partizanams vadovauti ir rezistencijai užsienyje atstovauti reikia naujos organizacijos.
1947 m. sausio 12 d. partizanų vadų suvažiavime, vykusiame Tauro
apygardoje, netoli Pilviškių mstl., nutarta įkurti naują BDPS Prezidiumą, tiksliau – komitetą pakeisti Prezidiumu.
1948 m. birželio 20 d. įvyko LLA Šiaurės Rytų Lietuvos srities
Vytauto, Algimanto ir Didžiosios Kovos apygardų rinktinių vadovybės vadų bei štabų narių suvažiavimas, kuriame dalyvavo ir J. ŠibailaDiedukas. Susirinkę partizanai, apžvelgdami nueitą kelią, nulenkė galvas prieš mūšio lauke žuvusius ginklo brolius partizanus. Siekdamas
vienybės kovoje ir tikėdamasis sulaukti laisvos Lietuvos, suvažiavimas
priėmė nutarimą iš 13-os punktų, tarp kurių 6-ajame buvo pasmerktas BDPS komiteto vardą suteršęs išdavikas J. Markulis-Erelis. 9-uoju
punktu nutarta sukurti vieningą vyriausiąją vadovybę (karines, politines institucijas), o jeigu tokia jau sukurta ir veikia, pasiųsti savo
atstovus ir įsijungti į bendrą darbą. Po nutarimu pasirašė 22 suvažiavimo atstovai, tarp jų DKA rinktinės vadas A. Morkūnas-Plienas bei
rinktinės štabo viršininkas J. Šibaila-Diedukas ir kt.
Iš 1947 m. sausio 12 d. Tauro apygardoje ir 1948 m. birželio
20 d. Šiaurės Rytų Lietuvos srities partizanų suvažiavimuose gvildentų klausimų matyti, kad pribrendo reikalas kurti naują organizaciją,
kuri imtųsi vadovauti visos Lietuvos partizanams. Tuo tikslu 1948–
1949 m. partizanų vadovybėje buvo svarstomi centralizacijos klausimai, aptariamas iniciatoriaus Jono Žemaičio-Vytauto įsakymas Nr.
1, skelbiantis vieningos Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio organizacijos
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sukūrimą. Ruošiami nauji Sąjūdžio dokumentai, kuriuose atsispindėtų
partizaninės karinės veiklos taktika. Šioje srityje daug dirbo J. Žemaitis-Vytautas, partizanų ideologas J. Šibaila-Diedukas ir kt. partizanų
vadai.
1948 m. rugpjūčio 4 d. įvyko Karaliaus Mindaugo srities vadų
(srities vado, Vytauto bei Algimanto apygardų vadų ir DKA štabo
viršininko) sąskrydis. Jame buvo nutarta deleguoti į vyriausiąją vadovybę srities vadą Joną Kimštą-Žalgirį ir DKA štabo viršininką
J. Šibailą-Dieduką (vėliau jis slapyvardį pakeitė į Merainio).
1948 m. lapkričio mėn. Šiaurės Rytų Lietuvos srities atstovai
J. Kimštas-Žalgiris ir J. Šibaila-Merainis, lydimi Broniaus Liesio-Nakties, atvyko į Dukto miškus. Lapkričio 12 d. vyko BDPS Prezidiumo posėdis. Posėdyje dalyvavo Merainis, Vytautas, Žadgaila ir Žalgiris. Buvo
nutarta Vieningą laisvės kovos organizaciją (VLKSO) pavadinti Ginkluotomis pajėgomis. Vytautas, Žalgiris, Merainis ir Žadgaila atleisti iš
einamų pareigų, nes gavo naujas pareigas. Šiame posėdyje buvo aptarti
apygardų ir sričių organizacinių struktūrų suvienodinimo klausimai.
Sričių bei apygardų vadovybėms rekomenduota artimiausiu metu išrinkti sričių vadus ir siųsti juos tvirtinti į BDPS Prezidiumą. Paskutiniais
jo egzistavimo metais Prezidiumo pirmininkas buvo J. Žemaitis-Vytautas, o nariai – Prisikėlimo apygardos vadas Petras Bartkus-Žadgaila ir
partizanų vadų suvažiavime dalyvavęs DKA štabo viršininkas, Šiaurės
Rytų Lietuvos srities štabo narys J. Šibaila-Merainis.
1949 m. vasario 2-osios naktį į Miknaičių k. Stanislovo Mikniaus
sodybą (Radviliškio raj., Grinkiškio apyl.) atvyko visos Lietuvos Sąjūdžio vadai ir S. Mikniaus sodyboje po klėtimi bei viraline įrengtame
Prisikėlimo apygardos štabo bunkeryje įvyko apie 20 d. trukęs visos
Lietuvos sričių partizanų įgaliotinių suvažiavimas. 1949 m. vasario
10 d. jungtiniame BDPS bei Karo tarybos posėdyje, kuriame dalyvavo
laikinai einantis BDPS Visuomeninės dalies viršininko pareigas J. Šibaila-Merainis, nutarta, kad priešas lig šiol savo tikslams naudoja Sąjūdžio pavadinimą, o priešo agentų į Sąjūdžio vadovybę įsiskverbimo
metu išleisti įstatai, instrukcijos bei kitokie raštai klaidina. Dėl to nutarta BDPS pavadinti Lietuvos laisvės kovų sąjūdžiu (LLKS). Po šiuo
protokolu pasirašė LLKS Prezidiumo pirmininkas J. Žemaitis-Vytautas, sekretorius ir šeši tarybos nariai, tarp jų ir J. Šibaila-Merainis.
1949 m. vasario 11–17 d. posėdžiuose J. Šibaila-Merainis referavo apie Sąjūdžio ideologinį darbą. Jo nuomone, ideologinį darbą gali
dirbti žmogus, kuris nepasiduoda likimui, nebūna kitų likimo kalviu ir
kartu su visa žmonija kuria savo gyvenimą.
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J. Šibaila-Merainis, Prezidiumo pirmininkui pasiūlius, vienbalsiai išrenkamas LLKS Visuomeninės dalies viršininku. LLKS Tarybą
sudaro prezidiumo pirmininkas ir sekretorius, Gynybos pajėgų vadas
ir štabo viršininkas, Visuomeninės dalies viršininkas, Visuomeninės
dalies tautinio ir politinio skyrių viršininkai, Sričių štabų vadovybės ir
Apygardų vadai. Sąjūdyje J. Šibaila-Merainis vadovauja visuomeninei veiklai. Jis asmeniškai atsakingas už Sąjūdžio narių dalyvių ir kitų
krašto gyventojų dvasinį parengimą išlaisvinimo kovos lemiamu etapu
ir yra atsakingas už LLKS spaudą. Čia buvo svarstyta partizanų uniforma, karinių laipsnių suteikimas, bausmių statutas ir kt. klausimai.
Pasirinkta prieškarinės Lietuvos kariuomenės apranga ir nutarta teikti
partizanams karinius laipsnius. J. Šibaila-Merainis suvažiavime pateikė 12-os punktų politinę Sąjūdžio programą, kurios galutinis tikslas –
Lietuvos parlamentinės respublikos atkūrimas. Svarstytinų klausimų
susikaupė tiek daug, kad, kaip prisipažino J. Šibaila-Merainis, neliko
laiko pasidalyti išgyvenimais ir partizaninio gyvenimo patirtimi. Vis
dėlto atokvėpio minutę, kai užgesdavo žibalinė lempa, nuaidėdavo
partizanų daina.
1949 m. vasario 16 d. buvo paskelbta LLKS Tarybos deklaracija,
kurią pasirašė LLKS Tarybos prezidiumo pirmininkas Jonas Žemaitis-Vytautas ir LLKS Tarybos nariai: Aleksandras Grybinas-Faustas,
Vytautas Gužas-Kardas, Juozas Šibaila-Merainis, Bronius LiesysNaktis, Leonardas Grigonis-Užpalis, Alfonsas Ramanauskas-Vanagas
ir Petras Bartkus-Žadgaila. Keturi iš jų buvo mokytojai, du – studentai, vienas – buhalteris ir vienas – karininkas. Tai buvo valstybės tęstinumą patvirtinantis dokumentas, konstatuojantis, kad LLKS Taryba okupuotoje Lietuvoje yra aukščiausias teisėtas politinis organas,
reiškiantis Tautos valią, ištikimybę demokratijos ir krikščioniškosios
moralės principams ir vadovaujantis politinei karinei Tautos išsilaisvinimo kovai. Ši deklaracija atspausdinta 1 100 egz. tiražu ir išplatinta Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės. Tuo metu šiame
S. Mikniaus požemio bunkeryje buvo Lietuvos Respublikos prezidentūra ir parlamentas. Čia buvo sprendžiami Nepriklausomybės atkūrimo klausimai ir dedami valstybės konstituciniai pamatai. Vėliau
J. Šibaila partizanų spaudoje rašė, kad tuo momentu „prieš save regėjom motiną – Tėvynę“. Dabar iš Miknių sodybos trobesių išlikęs tik
gyvenamasis namas. Prie jo sienos pritvirtinta atminimo lenta skelbia:
„Šioje sodyboje 1948 m. buvo Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio būstinė, kurioje 1949 m. vasario 16 d. vyko visos Lietuvos vadų suvažiavimas ir buvo pasirašyta deklaracija“.
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Tuo metu, kai bunkeryje buvo svarstomi valstybės ir Tautos egzistencijos klausimai, Vilniuje vyko Lietuvos komunistų partijos VII
suvažiavimas, kur buvo skelbiami nutarimai dėl masinės kolektyvizacijos, „buožijos“ likvidavimo ir kovos su „buržuaziniais nacionalistais“, o Maskvoje buvo sudarinėjami naujo masinio trėmimo planai.
J. Šibaila šį suvažiavimą tiksliai pavadino – „Lietuvos laidojimo klausimu“.
1949 m. svarstant LLKS Tarybos prezidiumo posėdyje vyriausiosios vadovybės periodinio leidinio steigimą, Visuomeninės dalies viršininkas J. Šibaila-Merainis, kaip atsakingas už spaudą, pasiūlė leidinį
pavadinti „Prie rymančio Rūpintojėlio“. Tai buvo laikraštis partizanams ir gyventojams.
Nuo 1949 m. vasario mėn. J. Šibaila-Merainis išrinktas LLKS
Tarybos prezidiumo pirmininko pavaduotoju, įėjo į LLKS Tarybos
prezidiumo branduolį, buvo Visuomeninės dalies viršininkas, leidinio „Prie rymančio Rūpintojėlio“ redaktorius, parengė LLKS politinę programą, išleido leidinį „Sutemų keleivis“ ir partizanų maldyną
„Rūpintojėlis“.
J. Šibaila-Merainis, tobulindamas spaudos darbą, 1950 m. vasario
16 d. pasirašė nutarimą Nr. 103, kuriuo LLKS spaudai leisti įsteigiamos dvi leidyklos: „Romuva“ ir „Tarka“, o LLKS leidinių redaktoriumi paskirtas Visuomeninės dalies viršininkas J. Šibaila-Merainis. Iš to
galima spręsti, kad jam teko dirbti daug ir atsakingai, nes J. ŠibailaMerainis ne tik redagavo LLKS leidinius, bet ir atliko savo tiesiogines
pareigas.
Kai 1950 m. sausio 25 d. LLKS įsakymu Nr. 1 A. Ramanauskas-Vanagas buvo skiriamas visos Lietuvos partizanų gynybos pajėgų vadu,
J. Šibaila-Merainis balsavo už jo kandidatūrą. Tačiau A. Ramanauskas-Vanagas netrukus šias pareigas perdavė J. Žemaičiui-Vytautui. Jo
įsakymu ir pritarus LLKS Prezidiumui bei tarybos daugumai, srityse
numatyta įkurti tris vyriausios vadovybės sekcijas, o jų vadovams –
A. Ramanauskui-Vanagui, J. Šibailai-Merainiui ir J. Kimštui-Žalgiriui
– suteikta laisvė spręsti kai kuriuos pogrindžio veiklos klausimus.
1950 m. kovo 15 d. Prezidiumo pirmininko įsakyme nurodoma,
kad įstatymų projekte daromos pataisos. 9 str. pakeistas taip: LLKS
Tarybos branduolį sudaro pirmininkas ir prezidiumo sekcijų vadovai.
Pagal šį pakeitimą J. Šibaila-Merainis išlieka Prezidiumo branduolyje,
nes Prezidiumo sprendimai turėjo lemiamą reikšmę. J. Šibailos-Merainio vadovaujama sekcija buvo Jūros srityje ir buvo vadinama LLKS
Tarybos prezidiumo 2-ąja sekcija, o jos šifruotas žymėjimas buvo Y.

129

130

Gintaras Lučinskas

1949 m. lapkričio 3 d. LLKS Tarybos prezidiumo pirmininkas
J. Žemaitis-Vytautas aktu Nr. 17 paskyrė tris savo pavaduotojus: pirmuoju – A. Ramanauską-Vanagą, antruoju – J. Šibailą-Merainį, o trečiuoju – L. Grigonį-Užpalį. Už partizaninės veiklos nuopelnus J. Šibaila-Merainis apdovanotas visų trijų laipsnių Laisvės kovos kryžiais, o
1950 m. gegužės 30 d. aktu Nr. 22 jam suteiktas partizanų pulkininko
laipsnis.
Iš partizanų veiklos rezultatų galima spręsti, kad intensyviausiai
LLKS partizanų vadai dirbo 1949 m. žiemą, apsigyvenę netoli štabo
įrengtuose bunkeriuose. 1949 m. vasarą J. Šibaila-Merainis įtemptai
dirbo Prisikėlimo apygardos Mumšelių miške įrengtame bunkeryje;
rudeniop, spalio mėn., persikraustė į Radviliškio apskr. Balandiškių k.
Stasio Sajaus sodybos daržinėje po šienu įrengtą bunkerį ir išbuvo ten
iki 1950 m. vasario mėn. Po kiekvienos nesėkmės nuolat buvo tobulinama sistema – nuo sutartinių slaptažodžių pereita prie adresavimo
pramintomis pavardėmis. Pavyzdžiui, Antanina Petkutė – tai siunta,
skirta LLKS Tarybos prezidiumo 2-osios sekcijos vadovui J. ŠibailaiMerainiui. 1949 m. rugpjūčio 13 d. žuvus J. Šibailos-Merainio padėjėjui B. Liesiui-Nakčiai, Sąjūdžio spaudą J. Šibaila-Merainis leido beveik
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vienas, jam talkino tik jaunas partizanas Viktoras Šniuolis-Vytvytis,
išmokęs spausdinti rašomąja mašinėle. Todėl į žuvusiojo vietą buvo
pasiųstas A. Liesys-Tvanas.
LLKS okupuotoje Lietuvoje sprendė ne tik partizaninio judėjimo,
bet ir valstybės bei jos užsienio reikalų klausimus. LLKS Tarybos prezidiumo pirmininko antrasis pavaduotojas J. Šibaila-Merainis žvelgė
į Lietuvą tarytum nuo aukšto kalno, aprėpdamas žvilgsniu ne tik tos
dienos įvykius, bet ir tai, kas bus po dešimties, dvidešimties ir daugiau
metų. Jam vienodai svarbu buvo ne tik išlaikyti partizanų organizacijos struktūrą ar turėti nuomonę apie būsimosios valstybės modelį, bet
ir neišblaškyti gyvybės kaina sukaupto dvasinio turto, laisvės kovų
liudijimo. Šie renkami duomenys buvo labai svarbūs ne tik kovojant
už laisvę užsienyje, bet ir tam, kad jaunos kartos turėtų supratimą apie
partizanus ir LLKS tikslus. Daugelis partizanų, skatinami J. ŠibailosMerainio, rašė dienoraščius, kūrė eilėraščius, kaupė laisvės kovų archyvą. Jis tikėjo, kad jo svajonės ir viltys neišnyks be pėdsakų ir kada
nors bus brangios ir suprantamos visuomenei kaip garbinga Naujųjų
laikų Lietuvos istorijos dalis.
J. Šibaila-Merainis, atsakydamas į LLKS Tarybos prezidiumo pirmininko prašymą pareikšti savo nuomonę būsimos Lietuvos valstybės
sienų klausimu, 1950 m. vasario 15 d. rašė: „Kito negeisdamas, savo
neapleisk“. Jo nuomone, atkurtos Lietuvos valstybės siena turėtų būti
buvusi tarpukario Lietuvos teritorija su Vilniaus ir Klaipėdos kraštu.
1950 m. liepos mėn. J. Šibaila savo nuomonę sienų klausimu Dieduko
slapyvardžiu paskelbė visuomenei 1950 m. išleistame LLKS Tarybos
biuletenyje Nr. 2. Prezidiumo pirmininko paprašytas pareikšti nuomonę dėl Baden-Badeno protokolo, J. Šibaila-Merainis 1950 m. gegužės
5 d. Prezidiumo pirmininkui rašė: „Pritariu visiems LLKS atstovų susitarimams su užsienio lietuviais tada, kai susitarimo dvasia nepriešinga LLKS dvasiai, išplaukiančiai iš Lietuvos valstybės nemarumo. Šiuo
atveju mano nuoširdžiausias pageidavimas, kad užsienio lietuviai, atsižvelgdami į tą šventą lietuvišką pasiryžimą apginti Lietuvos valstybės tiesą, kurią parodo gindamas Lietuvos partizanas, darydami visus
nutarimus neieškotų nacionalistų, kurių nerado net po bolševikmečio
vokiškoji okupacija.“
1950 m. gegužės 26 d. J. Šibaila-Merainis LLKS Tarybai plačiau
išdėstė savo požiūrį į VLIK-ą ir Baden-Badeno susitarimus. Jis rašė,
kad Baden-Badeno protokolui jo nepritarimas aiškiai pareikštas jau
anksčiau; nurodė, kad su Sąjūdžio atstovavimu užsienyje yra netvarka. Netenka abejoti tuo, kad tuo momentu, kai realiai bus sprendžia-
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mas Lietuvos valdžios klausimas, partijos ar jų sajungos gali nepageidauti mūsų vieningumo, bet tikėti, kad į užsienį išvykę lietuviai jau
šiandien tam dirvą rengia, būtų nepasitikėjimas savo tauta. Todėl iš
naujo peržvelgęs protokolus, jis priėjo išvadą, kad MGB pastangomis
iškeltas Sąjūdžiui vadovauti agentas J. Markulis-Erelis su Maskvos pagalba pirmiausia krašto rezistencijos atstovus suvedė su tais užsienyje
esančiais lietuviais, kurie negali būti ramūs dėl demokratinės Lietuvos
respublikos atstatymo. Rašte jis rašė: „Man atrodo, kad ir šėtonas gudriau sugalvoti negali. Gaunamos per MGB lietuvių spaudos iškarpos
tvirtina protu ir sąžine nesuvokiamą dalyką, kad partizanai – daugiau
negu bėdos vaikai“. Žinias apie VLIK-ą jis pavadino kaip gyvą lietuvišką gyvenimą. Remiantis protokolu, jis savo nuomonės nekeitė, nes
negalėjo sutikti, kad ten buvo sąmoningai atstovaujama krašto rezistencija. Ta pačia proga jis sveikino VLIK-o siekį atkūrus nepriklausomą Lietuvą prie jos prijungti Karaliaučiaus sritį. Po tokio J. Šibailos-Merainio pasisakymo LLKS silpnais ryšiais su užsienio lietuviais
rimtai susirūpinęs J. Žemaitis-Vytautas nusprendė 1952 m. pasiųsti
į užsienį įžvalgų politiką J. Šibailą-Merainį su A. Ramanausku-Vanagu
ryšiams su užsienio lietuviais sustiprinti, bet J. Kimštas-Žalgiris nuo
šito sprendimo J. Žemaitį-Vytautą atkalbėjo, motyvuodamas silpna
J. Šibailos-Merainio sveikata.
Dėl ginkluotųjų pajėgų centralizacijos ir sudarytos vyriausiosios
vadovybės buvo galima bent iš dalies sumažinti MGB poveikį rezistencijai kuriant centrus ir vienijant judėjimą legaliai gyvenančių asmenų pagrindu bei iniciatyva. Kadangi sudaryta vieninga vadovybė,
atsirado galimybė parengti aukšto lygio karinius politinius dokumentus. J. Šibaila-Merainis, būdamas LLKS Tarybos prezidiumo branduolio nariu ir Visuomeninės dalies viršininku, visą laiką iki pat mirties
nuosekliai vykdė 1949 m. LLKS Tarybos priimtą strateginį sprendimą: pasipriešinimą nukreipti dvasine kryptimi, ginti tautos savimonę
ir moralę. Šia kryptimi dirbo pats, skatino kitus ir leido jo paties redaguojamą spaudą – ši dešimtmečiui pristabdė lietuvių tautos proto
pavergimą. Partizanų kova leido Vakarams nepripažinti Lietuvos Respublikos užgrobimo ir užtikrino ambasadorių pripažinimą, aukso atsargų neliečiamybę ir nepriklausomos valstybės statusą atkuriamuoju
laikotarpiu. J. Šibailos-Merainio žodžiais tariant, partizanai už pasiaukojimą Tėvynei gavo labai nedaug ir kartu labai daug: žinojimą, kad
„aš tik žmogumi lietuviu perėjau bolševizmą“.
J. Žemaitis-Vytautas, J. Šibaila-Merainis ir L. Grigonis-Užpalis
buvo tos pačios kartos žmonės, jie suprasdavo vienas kitą iš pusės
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žodžio, buvo bendraminčiai. J. Šibaila buvo smulkaus sudėjimo, silpnos sveikatos, gilaus šalto proto, labai įžvalgus politikas – partizanas,
kuris dvasia jautėsi milžinas esąs. Jis gerai sugyveno su partizanais,
mėgo juos ir sunkiu momentu paguosdavo, o savo balninkiečius partizanus vadindavo anūkėliais, todėl jį partizanai gerbė ir mylėjo kaip
tėvą. J. Šibaila suprasdavo, išklausydavo ir bent geru žodžiu padėdavo
patekusiems į bėdą žmonėms. 1949 m. kovo mėn. buvo suimta, užverbuota ir paleista ryšininkė Izabelė Vilimaitė-Stirna. Grįžusi į Prisikėlimo apygardą, ji papasakojo štabo nariams, kad buvo užverbuota, bet
ryšių įgaliotine dirbti nebegalėjo. Nevilties apimta I. Vilimaitė-Stirna
guodėsi J. Šibailai-Merainiui, su kuriuo ne vieną mėnesį buvo praleidusi bunkeriuose ir kurį gerbė kaip mokytoją bei tėvą: „Žinau, kad
praeitais metais buvau apjuodinta vyresniųjų akyse, bet laikas pamažu viską atidengia. Žmogus, nežinantis, kuo jį kaltina, kartais būna
atkaklus, bet yra Dievas, kuris teis visus nežiūrint į nieką...“ 1952 m.
I. Vilimaitė-Stirna Maironio rinktinėje išleido du rinktinės laikraščio
„Mano gimtinė“ numerius. Tų pačių metų spalio 3 d. Tytuvėnų vlsč.
Vilkiškių k. MGB-istams apsupus bunkerį, ji su dviem partizanais atsisakė pasiduoti ir susisprogdino.
1950–1951 m. žiemą J. Šibaila-Merainis pateikė racionalų pasiūlymą, susijusį su partizanų spaudos platinimu. Jis suprato, kad spauda
ypač reikalinga lojaliai sovietų valdžios atžvilgiu nusiteikusiems asmenims, todėl pradėjo jiems partizanų spaudą siųsti paštu.
Iš 1951 m. rugpjūčio 10 d. LLKS Tarybos prezidiumo pirmininko J. Žemaičio-Vytauto rašyto laiško J. Šibailai-Merainiui matyti, kad
1950 m. liepos 22 d. žuvus L. Grigoniui-Užpaliui, ilgam laikui buvo
nutrūkęs ryšys tarp partizanų vadų Vytauto ir Merainio ir jų ryšiai su
sritimis. Pietų Lietuvos partizanai, matyt, laikė J. Žemaitį-Vytautą ir
J. Šibailą-Merainį žuvusiais, nes A. Ramanauskas-Vanagas nuo
1951 m. pradžios pradėjo vykdyti Vytauto ir Merainio pareigas. Tai
patvirtina LLKS Tarybos išleistas biuletenis.
Šis gandas atsispindėjo ir Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) archyvinio fondo operatyvinių bylų kartotekos kortelėje
Nr. 42586. Čia rašoma, kad 1950 m. nužudytas LLKS Tarybos prezidiumo pirmininko pavaduotojas Juozas Šibaila (tiksli žūties data ir
aplinkybės nenurodytos), o 1952 m. rugpjūčio 21 d. J. Šibaila išbrauktas iš operatyvinės įskaitos dėl pastarojo mirties.
Su kuo, keliese ir kokiose vietovėse 1951 m. veikė J. Šibaila-Merainis, galima spręsti iš LGGRTC Rezistentų (pasipriešinimo dalyvių)
teisių komisijai pateiktų pretendentų kario savanorio bei laisvės kovų
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dalyvių statusui gauti rezistencinės veiklos ir kario savanorio liudytojo parodymų. Aleksandros Caforkienės-Radzevičiūtės-Debesėlio
rezistencinės veiklos aprašyme rašoma, kad po 1951 m. liepos 8 d. jos
vyro, būrio vado Caforkaus žūties iki 1952 m. ji, Juozas Šibaila-Merainis ir Viktoras Šniuolis-Vytvytis veikė Šiaulių raj., apsistoję Gudelių
k. Daukšų sodyboje įrengtame bunkeryje. Viktoras Šniuolis-Vytvytis
(buvęs J. Šibailos-Merainio adjutantas) patvirtino Vaclovo Taraškevičiaus pateiktus faktus, kad jis kartu su Merainiu 1951 m. persikėlė
į Radviliškio raj. Grinių k. Vaclovo Taraškevičiaus sodyboje įrengtą
bunkerį. Birutė Valentenienė-Molotokaitė teigė, kad kartu su Rustemu
Viktoras Šniuolis-Vytvytis, Juozas Šibaila-Merainis ir Antanas Liesis-Žiedas 1951 m. veikė apsistoję Raseinių raj. Rinkšelių k. įrengtame
bunkeryje ir t. t.
Tuo metu pagrindinis J. Šibailos-Merainio palydovas buvo jo
adjutantas V. Šniuolis-Vytvytis. J. Šibaila, keliaudamas iš vieno bunkerio į kitą, ir ypač juose apsistojęs ilgesniam laikui, veltui laiko neleido. Jis niekad nesiskyrė su plunksna ir redagavo atskirus straipsnius
arba leidinius, rūpinosi jų leidyba ir Visuomeninės dalies viršininko
pareigomis.
Pusmetį prieš mirtį J. Šibaila-Merainis apie sunkią partizanų dalią
rašė: „Partizanas perneša viską, pakelia visus sunkumus, su šypsena
veide net gyvybę aukoja, kad jo mirtis išlaikytų Tautą gyvą“. Jis gerai suprato ir partizanams nuolat primindavo, kad miršta tik atskiri
žmonės, bet ne Tautos. 1952 m. partizanų spaudos laikraštyje „Aukštaitis“ J. Šibaila-Merainis prisimena žuvusį Rytų Lietuvos srities vadą
mjr. Antaną Slučką-Šarūną, kurio įtaką teko patirti pačiam. Kai 1948–
1949 m. žygyje J. Šibaila pavargo ir nebeturėjo jėgų, jis pasiskundė
Rytų Lietuvos srities vadui A. Slučkai-Šarūnui. Pastarasis ramiai nusišypsojo ir ranka parodė žygio kryptį. J. Šibaila-Merainis stebėjo jį
ir džiaugėsi Šarūno džiaugsmu, kad pagaliau ir Rytų Lietuva atiduoda savo pareigą Tėvynei, padėdama Sąjūdžiui. Šis A. Slučkos-Šarūno
džiaugsmas liko J. Šibailai įsakymas – kaip jis pats rašė laikraštyje
„Aukštaitis“, „net sapnas nedrįso gundyti“, kad šis būtų neįvykdytas.
J. Žemaičiui-Vytautui pasiūlius, J. Šibaila-Merainis slapčiomis, iš
būstinės į būstinę, raitas bei pėsčias, keliavo į rytus, artėjo prie savo
partizaninės kilmės rajono ir 1951 m. gruodžio mėn. pasiekė Prisikėlimo apygardos štabo bunkerį. Visą žiemą J. Šibaila-Merainis prabuvo kartu su Prisikėlimo apygardos štabo pareigūnais, redaguodamas
ir leisdamas spaudą. Palikdamas Žemaitiją, į kurią buvo atkeliavęs
1948 m. rudenį, J. Šibaila-Merainis laikė savo pareiga atestuoti par-
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tizanus, parinkdamas kiekvienam tinkamą žodį. 1952 m. balandžio
mėn. iškeliavo į Vyčio apygardą – Ramygalos raj. Žibartonių k. – ir
1952 m. gegužės mėn. Karsakiškio miške susitiko su J. Kimšto-Žalgirio pavaduotoju, buvusiu girininku, atsargos leitenantu Povilu Žiliu-Audrūnu. J. Šibailos-Merainio nurodymu J. Kimštas-Žalgiris suorganizavo Rytų Lietuvos srities partizanų vadų sąskrydį, kuris įvyko
1952 m. birželio 7–9 d. Jame dalyvavo J. Kimštas-Žalgiris, jo pavaduotojas
P. Žilys-Klevas-Audrūnas, J. Šibaila-Merainis, Vyčio apygardos vadas
Bronius Karbočius-Bitė ir kt. Posėdžiams vadovavo J. Šibaila-Merainis. Tuo metu Rytų Lietuvos srityje buvo likusios tik dvi apygardos.
Sąskrydyje buvo nutarta iš Didžiosios Kovos ir Vytauto apygardų likučių sukurti trečią apygardą. J. Šibaila-Merainis gerai įvertino srities visuomeninės dalies veiklą, nes srities štabe dirbo žinomas poetas
Bronius Krivickas.
J. Šibaila-Merainis, vadovaudamasis prieš metus gautu J. Žemaičio-Vytauto nurodymu, perėmė iš J. Kimšto-Žalgirio LLKS Tarybos
prezidiumo 3-iosios sekcijos vado pareigas, nes J. Žemaitis-Vytautas
nerimavo dėl J. Kimšto-Žalgirio ir jautė, kad šis gali palūžti. J. Kimštas-Žalgiris liko tik srities vadas, kas jam nepatiko. Dėl silpnos sveikatos ir senyvo amžiaus J. Šibaila-Merainis nebenorėjo likti žiemoti miško bunkeryje, todėl prašė J. Kimštą-Žalgirį padėti pereiti į savo buvusį
veiklos rajoną Ukmergės apylinkėse – ten, iš kur buvo išėjęs partizanauti, nes nori ten gyventi ir, jeigu reikės, mirti. Jis tikėjosi pažįstamame krašte rasti pas ūkininkus prieglobstį. J. Kimštas-Žalgiris patarė
kol kas likti Karsakiškio miške, nes pats ketino keliauti į Ukmergę.
J. Šibaila-Merainis, paliktas nepažįstamame rajone, be jokios paramos,
vienu metu buvo net ištinęs iš bado.
Netrukus J. Kimštas-Žalgiris buvo suimtas, priešo užverbuotas ir
ėmė jam dirbti. Rašydamas atsakymą į nuoširdų J. Šibailos-Merainio
laišką, J. Kimštas dėjosi įsižeidęs dėl kaltinimo pesimizmu ir gyrėsi
aktyviai veikiąs, bet neprisipažino, kad MGB nurodymu. Vykdydamas MGB sumanymus, siuntė buvusį būrio vadą, tapusį smogiku, pas
ryšininkus ir liepė paruošti vietą J. Šibailai-Merainiui apgyvendinti.
J. Kimštas paslaugiai MGB-istams aiškino, kad tardomas J. Šibaila dėl
silpnos sveikatos kankinimų neišlaikytų, bet praktiškiau būtų jį įkurdinti DKA partizanų bunkeryje ir juo naudotis jam to nežinant.
Užverbavus LLKS Tarybos narį J. Kimštą, MGB atsirado galimybė perimti LLKS Tarybos prezidiumo pirmininko postą, per kurį
atsivertų perspektyva sunaikinti visą Lietuvos pogrindį. Didžiausia
kliūtis šiam planui įgyvendinti buvo J. Šibaila-Merainis, kuris pats
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pažinojo A. Ramanauską-Vanagą ir, gerbdamas J. Žemaičio-Vytauto
valią, galėjo palenkti Aukštaitijos partizanų vadus – LLKS Tarybos
narius – balsuoti už A. Ramanauską-Vanagą. Todėl MGB delsė Prezidiumo pirmininko rinkimus ir stengėsi sunaikinti J. Šibailą-Merainį.
Jeigu nepavyktų sunaikinti J. Šibailos-Merainio ir J. Kimštui užimti
LLKS Tarybos prezidiumo pirmininko posto, planavo siūlyti į jį paties
J. Šibailos-Merainio kandidatūrą, o J. Kimštui padedant MGB agentais
kontroliuoti jo veiksmus ir po to – sunaikinti.
MGB labai norėjo suimti J. Šibailą-Merainį, ieškojo įvairių būdų.
Naudojo ir buvusį partizaną Siaubą (agentą Šaltinį), suimtą partizaną
Povilą Puodžiūną-Žėrutį (agentą Mokytoją) ir dar ne vieną išdaviką.
Naudodamiesi išdavikais – buvusiu Vytauto apygardos vadu
Juozu Bulka-Skrajūnu, Žaibu, buvusiu LLKS Tarybos prezidiumo pirmininko pavaduotoju Jonu Kimštu-Žalgiriu, Žygūnu ir buvusiu Rytų
Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) srities vadu Broniumi Kalyčiu-Liutauru – 1952 m. rudenį MGB vieną po kito naikino Rytų Lietuvos srities
partizanų junginius. Prieš Naujuosius metus, kai šalyje dar veikė apie
tūkstantis partizanų kovotojų, J. Šibaila-Merainis parengė Naujųjų
metų pasveikinimą, kurį pasirašė LLKS Tarybos prezidiumo pirmininkas J. Žemaitis-Vytautas.
Nepakėlęs tardymo kankinimų, suimtas partizanas Vincas Navarauskas nurodė, kad bunkeris yra Ramygalos raj., Dovydų miške.
1953 m. vasario 11 d., vedamas anksčiau suimto partizano, karinis
MGB-istų dalinys paieškos metu Šiaulių srityje, Ramygalos raj. (kitame dokumente – Kėdainių raj.), netoli Dovydų k., miške, aptiko gerai
sniego paklotu užmaskuotą bunkerį. Apsupus bunkerį, mūšio metu
žuvo du jame buvę ir ginklu pasipriešinę partizanai: LLKS Tarybos
prezidiumo pirmininko pavaduotojas, Rytų Lietuvo srities sekcijos bei
Visuomeninės dalies viršininkas, pogrindžio ideologas bei organizatorius, LLKS įstatų, antisovietinių biuletenių, LLKS Tarybos prezidiumo laikraščio „Prie rymančio Rūpintojėlio“ redaktorius, vadovavęs
visiems Lietuvos pogrindžio spaudos štabams, buvęs Balninkų mokyklos mokytojas, plk. Juozas Šibaila-Diedukas, Merainis, Gruodutis
(kartais vadinamas Petru Strazdaičiu, Petro s.) ir jo pavaduotojas ltn.
Povilas Žilys-Audrūnas. Pas žuvusiuosius rasta ir paimta: automatas,
automatinis šautuvas, 100 šovinių, radijo imtuvas ir susirašinėjimo
medžiaga. Manoma, kad jų kūnai buvo išniekinti Panevėžyje.
Žuvus J. Šibailai-Merainiui, nustojo eiti rotatoriumi ir rašomosiomis mašinėlėmis leidžiami LLKS leidiniai, nors laisvoji spauda Lietuvoje buvo leidžiama iki 1959 m. vasario mėn.
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Juozas Šibaila labai ilgėjosi 1941 m. į Sibirą ištremtos šeimos ir
rengėsi ją aplankyti, bet tremtyje buvęs jo sūnus Vytautas Šibaila teigė, kad tėvas pas juos nebuvo atvykęs. Ona Šibailienė tremtyje buvo
gerbiama, nes buvo draugiška, raštinga ir gerai mokėjo rusų kalbą.
Nors pati sunkiai gyveno tremtyje, ji padėjo likusiems vienišiems ištremtiems vaikams. Kartu su O. Šibailiene buvusi tremtyje Antanina
Vasiliauskienė su savo sūnumi Kęstučiu pabėgo iš tremties ir apsigyveno Panevėžyje. Netrukus ji buvo susekta, suimta ir nuteista, o jos
nepilnametis sūnus grąžintas į buvusią tremties vietą. O. Šibailienė
priglaudė A. Vasiliauskienės sūnų ir išlaikė, kol ši grįžo iš kalėjimo.
1956 m. lapkričio 6 d. O. Šibailienė ir jos sūnūs Vytautas, Rimvydas ir Jonas Kęstutis buvo paleisti iš tremties. Pirmas į Lietuvą grįžo
Jonas Kęstutis 1963 m. ir apsigyveno Panevėžyje. O. Šibailienė į Tėvynę grįžo ir apsigyveno pas sūnų Joną Kęstutį 1970 m. Sūnus Rimvydas
1968 m. gegužės 10 d. žuvo Sibire motociklo avarijoje, o paskutinis į
Tėvynę grįžo Vytautas ir apsigyveno Kupiškyje.
1993 m. vasario 28 d., būdama 90-ies metų, Panevėžyje mirė buvusi mokytoja Ona Šibailienė. Tų pačių metų gegužės 29 d., būdamas
58 metų, mirė jauniausias jos sūnus Jonas Kęstutis. Abu palaidoti Panevėžio miesto kapinėse. Likęs gyvas vyriausias sūnus Vytautas motinai, broliui Jonui Kęstučiui ir dėdei Adomui Augustinui (visi palaidoti
vienoje vietoje) pastatė atminimo paminklą, o jame įrašė ir savo žuvusį tėvą Juozą Šibailą (1905–1953), su viltimi, kad kada nors suradęs
tėvo palaikus juos perkels į paminkle įamžintą vietą.
1997 m. gruodžio 17 d. LGGRTC Rezistentų (pasipriešinimo dalyvių) teisių komisija Juozui Šibailai suteikė kario savanorio teisinį
statusą ir dimisijos pulkininko leitenanto laipsnį (po mirties). 1998 m.
gegužės 19 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu už nuopelnus
ginant tėvynę Juozas Šibaila (po mirties) apdovanotas 1-ojo laipsnio
Vyčio Kryžiaus ordinu.
2001 m. liepos 14 d. giminių ir rėmėjų iniciatyva atidengtas atminimo paminklas Juozo Šibailos-Dieduko, Merainio ir Povilo Žilio-Audrūno, Klevo žuvimo vietoje. Norintiesiems jų žuvimo vietą aplankyti,
reikėtų apie 3 km važiuoti nuo Truskavos per Gerdvilų k. Kavarsko
kryptimi iki Dovydų miško. Tuomet miško elektros linijos proskyna
eiti apie 1 km. Dešinėje pusėje apie 150 m nuo linijos stovi tvorele aptvertas paminklas su užrašu: „Šioje vietoje 1953 02 11 d. žuvo šie partizanai: Juozas Šibaila-Merainis, Diedukas, g. 1903 m., LLKS Visuomeninės dalies viršininkas ir Povilas Žilys-Klevas, g. 1918 m., LLKS
Tarybos prezidiumo narys“. Duobė šalia paminklo liudija buvus didelį
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Dailininko Antano Šakalio suvenyrinis vokas „Juozas ŠIBAILA-Merainis“ iš
serijos „Penktasis laisvosios Lietuvos prezidentas ir jo vadovybė“. Katalogo
Nr. 758, tiražas 100. Vokas papildytas proginiu suvenyriniu ženklu, užklija
„105“. Siųstas į Jungtines Amerikos Valstijas 2010 m. kovo 18 d. – J. Šibailos
105-ųjų gimimo metinių minėjimo dieną. Iš G. Lučinsko rinkinio

bunkerį. Deja, žuvusių partizanų palaikų užkasimo vieta nežinoma iki
šiol.
2020 m. vasario 7 d. „Lietuvos paštas“ išleido dailininkės Aušrelės Ratkevičienės sukurtą pašto ženklų bloką „Partizanų Lietuva“.
Bloke – du pašto ženklai: 0,81 Eur vertės pašto ženklas, skirtas siųsti
į Europos Sąjungos šalis, 0,84 Eur vertės – į kitas šalis. Pašto ženklų
bloko tiražas – 6 500 vnt. Su pašto ženklais išleistas pirmos dienos
vokas, kurio proginis antspaudavimas vyko vasario 7 d. Vilniuje, Gedimino pr. 7 įsikūrusiame pašte.
Pašto ženklų bloke – du pašto ženklai, kuriuose pavaizduoti 4 iš
8 partizanų, pasirašiusių Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio deklaraciją:
Lietuvos karininkas, rezistentas, partizanų vadas, dimisijos brigados
generolas Jonas Žemaitis-Vytautas, Lietuvos pedagogas, partizanas
Juozas Šibaila-Merainis, partizanas Vytautas Gužas-Kardas ir Lietuvos partizanų pulkininkas Aleksandras Grybinas-Faustas.
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio deklaracija – Lietuvos valstybės
teisės aktas, kurį 1949 m. vasario 16 d. Minaičių kaime (Radviliškio
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Lietuvos pašto ženklų blokas, kuriame pavaizduotas partizanas Juozas ŠibailaMerainis. 2020 m. vasario 7 d. Iš G. Lučinsko rinkinio

raj.) baigė sudaryti ir pasirašė Lietuvos laisvės kovos sąjūdis (LLKS).
Šiuo dokumentu buvo užtikrintas Lietuvos valstybės tęstinumas ir paskelbta lietuvių tautos valia atkurti nepriklausomą demokratinę valstybę. Kartu su kitais tuomet parengtais dokumentais buvo sudarytas
teisinis ir politinis Lietuvos ginkluotojo pasipriešinimo pagrindas,
įteisintas Lietuvos laisvės kovos sąjūdis kaip visuotinio organizuoto
ginkluotojo pasipriešinimo organizacija, o Taryba – kaip vienintelė
teisėta valdžia okupuotos Lietuvos teritorijoje. Deklaracija apeliuojama į Žmogaus teisių deklaraciją, 1922 m. Lietuvos Respublikos Konstituciją ir kreipiamasi į visą demokratinį pasaulį pagalbos.
1949 m. vasario mėn. Minaičių bunkeryje tarp Baisogalos ir Radviliškio įvyko išskirtinis įvykis – partizanų vadų suvažiavimas: jame
buvo atstovaujami visi partizanų struktūriniai vienetai. Oficialiai
posėdžiuose dalyvavo 8 asmenys: Jonas Žemaitis-Vytautas, Juozas
Šibaila-Merainis, Petras Bartkus-Žadgaila, Adolfas RamanauskasVanagas, Aleksandras Grybinas-Faustas, Vytautas Gužas-Kardas, Leonardas Grigonis-Užpalis ir Bronius Liesys-Naktis. Pirmojo posėdžio
metu patvirtintas organizacijos pavadinimas „Lietuvos laisvės kovos
sąjūdis“ ir suformuota visuotinai patvirtinta vadovybė: LLKS Tarybos prezidiumo pirmininkas – J. Žemaitis-Vytautas (jam suteiktas
partizanų generolo laipsnis); LLKS visuomeninės dalies viršininkas –
J. Šibaila-Merainis; LLKS visuomeninės dalies skyriaus viršininkas –
B. Liesys-Naktis.
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Nors pusę metų vyko paruošiamasis darbas, konsultacijos, suvažiavimas truko ilgai – 20 dienų. Iš viso suvažiavime svarstyti 23 klausimai, o nutarimai išlikę posėdžių protokoluose. Jie reglamentavo sąjūdžio, vadovybės struktūrą, veiklos taktiką, santykius organizacijoje
ir su gyventojais. Nuspręsta leisti pogrindžio spaudą „Prie rymančio
Rūpintojėlio“. Politinę programą pristatė jos autorius J. Šibaila-Merainis – ją sudarė 12 punktų. Programoje buvo akcentuojama, kad galutinis kovos tikslas – Lietuvos parlamentinės respublikos atkūrimas
1920–1926 m. pavyzdžiu.
Vasario 16 d. proga, pažymint Lietuvos valstybės nepriklausomybės metines, buvo pasirašyta LLKS Tarybos politinė deklaracija, kurioje konstatuota, kad LLKS Taryba yra aukščiausiasis tautos politinis
organas, vadovaująs politinei ir karinei tautos išlaisvinimo kovai, kad
būtų atkurta nepriklausoma demokratinė respublika. Joje pabrėžiama,
kad dokumentas pasirašytas atstovaujant visoms Lietuvoje veikiančioms partizanų apygardoms. Deklaracijoje kalbama apie nepriklausomą, demokratinę Lietuvos valstybę, gyvuojančią 1922 m. Konstitucijos dvasia. Deklaracija kartu su kitais Lietuvos partizanų vadų
suvažiavime priimtais dokumentais sudarė teisinį ir politinį Lietuvos
ginkluotojo pasipriešinimo pagrindą, suteikė laisvės kovoms naują pobūdį, įteisino LLKS kaip visuotinio organizuoto ginkluoto pasipriešinimo sovietinei okupacijai organizaciją, o jos Tarybą – kaip vienintelę
teisėtą valdžią okupuotos Lietuvos teritorijoje. Suvažiavime taip pat
priimtas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio šūkis – „Atiduok Tėvynei, ką
privalai!“.
Tai buvo vienintelis visuotinis vadų susirinkimas. Padėčiai krašte
tampant vis sudėtingesnei, mažėjo rėmėjų skaičius, vis sunkiau buvo
susisiekti ne tik sričių štabams, bet ir greta veikiantiems būriams. Vis
daugiau partizanų žūdavo ar būdavo suimami. Nepriklausomos Lietuvos nesulaukė nė vienas partizanas, pasirašęs Deklaraciją: trys šio
akto signatarai žuvo tais pačiais 1949 metais, dar trys – po metų–dvejų, o du buvo sušaudyti dar vėliau.
Antrojo pasaulinio karo ir pasipriešinimo kovų etapas paliko ryškius ir kruvinus pėdsakus mūsų tautos istorijoje. Jaunoji karta apie tai
žino labai nedaug arba išvis nežino, kas buvo tie partizanai, jų ryšininkai ir rėmėjai, su kuo bei kaip jie kovojo ir ypač – kaip juos rėmė visa
tauta (išskyrus niekšus). Juk partizanų kova atspindėjo visos tautos
lūkesčius, o be jos paramos partizaninis judėjimas nebūtų išsilaikęs nė
metų. Žinodami pasipriešinimo kovų istoriją, galime geriau suprasti
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dabartį ir numatyti ateitį, išvengti klaidų, nematyti kraujo upelių, nuo
gaisrų paraudusio dangaus, nežinomų kapų, motinų bei vaikų ašarų,
nepatirti kančių ir tautos genocido.
Ša lt in iai ir lit e ra t ū ra
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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Kunigas Juozas Konstantinas
Matulaitis: XX a. knygnešio
gyvenimas
XX a., ypač antrojoje pusėje, sovietinės okupacijos metais, randame daugybę iškilių asmenybių, pasauliečių ir kunigų, aktyviai ir drąsiai dirbusių Bažnyčios ir tautos labui. Ne vienas iš jų ragavo kalėjimo
duonos ar ilgus metus vargo tremtyje. Pasipriešinimas sovietiniam
okupaciniam režimui vyko ugdant žmonių religinį sąmoningumą, neatsiejamą nuo tautinio tapatumo supratimo. Sovietmetyje valdžia visokiomis priemonėmis kovojo su Bažnyčia, bendrai su religija. Drąsūs
kunigai, vienuolės ir pasauliečiai suprato, kad pasyvumas čia nebus jų
sąjungininkas. Taip atsirado kunigų, nebijančių per pamokslus sakyti
tiesą, įvardijant Bažnyčiai daromas skriaudas, raginančių tikinčiuosius išlikti tvirtiems savo įsitikinimuose ir nebijoti to rodyti savo elgesiu. Seselės vienuolės organizavo jaunimą, ruošė vaikus sakramentų
priėmimui.
Sovietų valdžia, žinodama, koks svarbus žmonių religinis ugdymas, sunaikino ir katalikišką spaudą. Senieji leidiniai išliko tik atskirų
asmenų, ypač kunigų, bibliotekėlėse. Nauji leidiniai – knygos, žurnalai, laikraščiai – nebuvo spausdinami. Per visą pokarinės okupacijos
laikotarpį buvo leista atspausdinti tik ribotą maldaknygių skaičių.
Tiesa, 1982 m. išleistas Gedulinis mišiolas ir skaitiniai, sekmadienių
bei švenčių skaitiniai trejų metų ciklui ABC, parapijas pasiekė didysis
Mišiolas su šventųjų minėjimais ir šventėmis. Tačiau jis išleistas tik
1987-aisiais, švenčiant Lietuvos krikšto 600 m. jubiliejų. Dar pavyko
išsiprašyti, kad valdžia leistų atspausdinti Naująjį Testamentą nedideliu tiražu, o nuo 1982 m. pradėti leisti Katalikų kalendoriai-žinynai,
bet jų tiražai buvo nedideli. Dažnai parapijoms tekdavo tik po kelis
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egzempliorius. Religinės, katechetinės ar grožinės literatūros iš viso
nebuvo. Todėl nenuostabu, kad tokiomis sąlygomis ne vienas galvojo, kaip bent kiek spręsti gyvybiškai svarbią katalikams katalikiškos
spaudos problemą.
Kas buvo kunigas Matulaitis? Koks jis buvo ir koks jo ryšys su
knygnešyste? Kunigą prisimenantys parapijiečiai ir jo konfratrai teigia, kad jis niekuo neišsiskyrė iš kitų, nebent kuklumu, darbštumu,
pagarba žmogui ir tuo, kad savo kambaryje turėjo daugybę knygų.
Jų buvo keli šimtai ir beveik visos išverstos iš vokiečių kalbos, o jų
vertėjas – pats kun. Juozas Matulaitis. Aišku, šios knygos sovietmečiu
nebuvo spausdinamos. Jos verčiant buvo tiesiog perrašomos mašinėle,
vėliau įrišamos, dar kartą ar kelis kartus perrašomos, kol gaudavosi
keliolika egzempliorių. Išversta buvo gal penki šimtai knygų. Taigi išplatinti keli tūkstančiai egzempliorių geros religinės-katechetinės, pamokslų, grožinės ar mokslinės literatūros. Tai buvo nedidelis skaičius
Lietuvos mastu, bet milžiniškas vieno žmogaus atliktas darbas tuomet,
kai bet kokia religinė literatūra buvo draudžiama, o jos platinimas laikomas nusikaltimu. Tarybinės valdžios tikslas buvo kova su bet kokia
religinės minties sklaida spaudos pagalba.
Vilkaviškio vyskupijos kunigas Juozas Konstantinas Matulaitis
gimė 1912 m. Netičkampio kaime, Liudvinavo parapijoje. Tai buvo carinės okupacijos pabaiga. Sulaukęs dvejų metų, dar gerai nesuprasdamas, kas vyksta, išgyveno Pirmojo pasaulinio karo pradžią. Vėliau vis
labiau suvokė karo baisumus. Matulaičių šeima, kaip ir kiti to krašto
gyventojai, vertėsi žemdirbyste. Vaikai nuo mažumės buvo pratinami
dirbti: prižiūrėti, ganyti gyvulius ir paukščius. Visgi šio krašto ūkininkų vaikai troško mokslo. Religingas Juozukas, lankęs bažnyčią, mylėjęs maldą, ko gero, ne kartą mąstė apie savo pašaukimą. Netičkampis
buvo netoli Liudvinavo, bet priklausė Marijampolės parapijai. Taigi
bažnyčia Marijampolėje jam buvo ypač artima.
Baigęs pradžios mokyklą, J. Matulaitis išvyko mokytis į Rygiškių
Jono gimnaziją. Ši gimnazija jau buvo parengusi ne tik būrį 1918 m.
Vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signatarų, bet ir daug kultūros, visuomenės veikėjų, kunigų. Marijampolėje tuomet buvo gana
gausus vienuolių marijonų būrys, vienuoliai ėmėsi įvairių veiklų: leido
knygas, žurnalus, turėjo amatų dirbtuves, uoliai darbavosi sielovadoje.
Marijampolės vienuolynas buvo garsus visoje Lietuvoje ir už jos ribų.
Kunigas Juozas Matulaitis jautė pašaukimą kunigystei, bet į marijonų
vienuolyną nestojo. Jis išvyko į Vilkaviškio kunigų seminariją, kurioje
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mokėsi 1931–1935 metais. Seminarijos reguloje rašoma: „Šalia maldingumo antras pats svarbusis kiekvieno auklėtinio darbas ir pareiga –
įsigyti mokslo. To reikalauja kunigo pašaukimas, nes kunigas turi būti
mokytojas, patarėjas, teisėjas ir sielų vadovas... Mokslas reikia jungti
su maldingumu... Dėl mokslo nevalia apleisti religinių pratimų“ (Vilkaviškio vyskupijos Kunigų Seminarijos Regula. Vilkaviškis, 1935,
p. 9.). Seminarija ugdė darbščius ir pareigingus kunigus. Joje mokėsi
gausus klierikų būrys – jų būdavo apie 60. Čia Matulaitis sutiko Andrių Gustaitį, po karo sugebėjusį atstatyti sugriautą Šakių bažnyčią.
Tarp seminarijos dėstytojų Matulaitis sutiko buvusį ministrą Mykolą
Krupavičių, susipažino su būsimu vyskupu Vincentu Padolskiu, rektoriumi Jonu Naujoku, dvasios tėvu Feliksu Bartkumi. Gimnazijoje
gerai išmokęs vokiečių kalbą, J. Matulaitis jau galėjo skaityti vokiškas
knygas ir ruoštis rimtesniam vertėjo darbui.
Kadangi klierikas J. Matulaitis buvo šiek tiek jaunesnis už savo
kurso draugus, tai šventimų dieną neturėjo reikiamo amžiaus. Kai
visi jo draugai išsiskirstė į parapijas, Matulaitis į namus grįžo be kunigystės šventimų. Tačiau netrukus, 1935 m. birželio 29 d., vyskupo
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Antano Karoso įgaliotas arkivyskupas P. Karevičius MIC Marijampolėje įšventino jį į kunigus. Pirmiausia neopresbiteris buvo paskirtas
Slavikų parapijos vikaru. Tai nedidelė Zanavykijos parapija, bet darbo užteko. Jaunasis kunigas rado laiko ir knygoms. 1937 m. kunigas
J. Matulaitis paskirtas Šakių, o 1941 m. – Žemosios Panemunės vikaru.
Tuo metu Lietuvoje vyko okupacija, kuri truko metus. Visame krašte
paplito areštai, trėmimai, buvo jaučiama nuolatinė psichologinė įtampa. Kunigai jautėsi ypač nesaugūs. Žiauriausias kunigų persekiojimas
vyko paskutinę sovietų okupacijos dieną, kai prasidėjo karas.
1941 m. birželio 22 d. Budavonės miške sovietų kariai žiauriai
nukankino tris kunigus – Lankeliškių kleboną Vincą Balsį, Vilkaviškio
kunigų seminarijos dvasios tėvą Justiną Dabrilą ir buvusį gimnazijos
kapelioną Joną Petriką. Visi jie buvo Vilkaviškio kunigų seminarijos
auklėtiniais.
1942 m. Matulaitis buvo paskirtas Lazdijų vikaru. Tuo metu klebonu ten dirbo kun. Bernardas Čepulis. Kai 1944 m. frontas traukėsi į
Vakarus, nei klebonas, nei vikaras neišsikėlė, nebėgo nuo artėjančios
Raudonosios armijos. Kunigas Matulaitis 1947-aisiais buvo perkeltas į
Liudvinavą vikarauti, o klebonas Bernardas Čepulis 1950 m. gegužės
26 d. buvo suimtas ir 1953 m. vasario 14 d. mirė Karagandos lageryje.
1947 m. liepos 7 d. Vilkaviškio vyskupiją ištiko skaudi netektis
– mirė vyskupas Antanas Karosas. Apaštalų Sostas okupuotoje Lietuvoje negalėjo paskirti naujo vyskupo. Naujai išrinktas vyskupijos valdytojas kanauninkas Vincas Vizgirda po poros metų buvo areštuotas,
o vyskupija formaliai prijungta prie Kauno arkivyskupijos.
Po poros metų (1949) Matulaitis tapo Liudvinavo klebonu. Jis rūpinosi parapija, o laisvu laiku sėdėjo prie rašomosios mašinėlės ir vertė knygas. Liudvinave Matulaitis globojo kunigą dr. Vincą Bartušką
(gimė 1881 01 09, kun. 1904 02 28, mirė 1956 01 28), žinomą Lietuvos
nepriklausomybės kūrėją.
1973–1998 m. kunigas Matulaitis – Šunskų klebonas. Atvykęs
į Šunskus, jis apsigyveno mažame namelyje – sename vikariate, nes
klebonija dar 1948 m. buvo nacionalizuota. Čia jis ir pragyveno likusius savo gyvenimo metus. Nuo pat pirmųjų metų nuveikė daug gerų
darbų. Žmonės jį matydavo ne tik prie rašomojo stalo, bet ir sunkius
darbus dirbantį šventoriuje, dažnai laisvą valandėlę vaikščiojantį takeliu prie bažnyčios su brevijoriumi ar rožančiumi rankoje.
Vilkaviškio vyskupijoje karo pabaigoje daug bažnyčių buvo apgriautų. Po karo tarybų valdžia trukdė tvarkyti ir mažiau apgriautas bažny-
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čias, kitos tiesiog atimtos iš tikinčiųjų. Uždarytos bažnyčios tapo dirbtuvėmis, sandėliais, šokių salėmis ir net ateizmo muziejais. Ir veikiančias
bažnyčias remontuoti buvo nelengva: buvo sunku gauti statybinių medžiagų, oficialiai pasamdyti darbininkus, galiausiai leidimas darbams
taip pat buvo sunkiai duodamas. Kunigas Juozas Matulaitis, tapęs Šunskų klebonu, padarė tai, kas atrodė neįtikėtina: perdažė bažnyčios vidų,
pagamino naują altorių, suolus, nuklojo plytelėmis taką per šventorių,
pastatė naują kleboniją. Atrodytų, kad nėra čia kuo didžiuotis. Tačiau
anais laikais, nuolatinio persekiojimo metu, buvo galima tik stebėtis klebono sumanumu, uolumu.
Klebonaudamas Šunskuose, kunigas Juozas Matulaitis tęsė vertėjo
darbą ir platino savo išverstas knygas. Tuo metu galbūt šiek tiek sumažėjo baimė, kad bus nubaustas dėl tokios veiklos, nes valdžia turėjo
daugiau darbo – sekti ir sunaikinti tuomet gana gausiai leidžiamą pogrindžio literatūrą. Jau 1972 m. pasirodė pirmasis „Lietuvos Katalikų
Bažnyčios kronikos“ numeris. 1975 m. pradėta leisti „Aušra“. Greitai pasirodė „Dievas ir Tėvynė“ bei „Aušrelė“, 1977 m. – „Tiesos
Kelias“ ir „Rūpintojėlis“, 1979 m. – „Lietuvos ateitis“, kiti leidiniai.
Greta šių leidinių pasirodydavo ir pasaulietinės, patriotinės krypties laikraštėlių. Buvo platinamas ir skaitomas „Tautos kelias“ (nuo
1980 m.), „Vytis“ (1979 –1980 m.), „Alma Mater“ (1979 m.).
Kunigas Matulaitis, sulaukęs garbingo amžiaus, buvo paskirtas tos
pačios Šunskų parapijos altarista. Net ir garbingo amžiaus sulaukęs,
kunigas toliau dirbo savotišką knygnešio darbą. Nors Lietuva jau buvo
nepriklausoma, tai jis vis dar vertė knygas, kaip pats sakydavo, „skaitė“ jas. Tarp šimtų jo „perskaitytų“ knygų yra F. M. Willamo Kristaus gyvenimas Izraelyje (1993 m.), J. M. Spillmanno Narsūs ir ištikimi (išleista 2001 m.), K. M. Harrerio Eucharistijos stebuklai 2 d.
(1994 m.), T. Tótho Dešimt Dievo įsakymų: pamokslai 2 d. ir kt.
Lietuvos Užnemunė išaugino kraštui daug žinomų žmonių.
Apie juos rašomos knygos, kalbama televizijos laidose. Tačiau šiame
straipsnyje pateikiama kunigo Juozo Matulaičio, knygų vertėjo ir platintojo, asmenybė nepelnytai primiršta. Jo išverstos knygos papildo
ne vieno kunigo asmeninę biblioteką.
Darbštus, maldingas, kuklus kunigas Juozas Konstantinas Matulaitis šiandien tautos turi būti vertinamas kaip vienas iškiliausių asmenų – Bažnyčios darbininkas, katalikiškos sąmonės ugdytojas, švento
kunigiško gyvenimo pavyzdys.
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MOKYTOJOS TREMTINĖS LEMTIS
Tremtine sesele, piliakalnių gėle, –
Neliūdėk jaunystės, Šiaurėj prarastos.
Nepamiršk, kad žiaurią katorgą ištvėrę,
Nešam ateitin – istoriją tautos.
A. Garmutė

Mirtis atgaivina prisiminimus ir tarsi priverčia dar kartą apmąstyti apie išėjusiojo gyvenimą ir darbus. Ir neretai pajunti kaltės jausmą,
kad daug ko nepaklausei, kai tas asmuo buvo šalia. Belieka klaidžioti
po savo atsiminimų pievas ir tarsi iš žiedlapių sudėlioti portretą. Žinojau, kad mokytoja Laima Misiūnaitė yra tremtinė ir dar keletą to
košmariško gyvenimo nuotrupų.
Laimutė – karo metų dukra. Rytų Aukštaitijoje, gražiame Mikalavo kaime, Ignalinos rajone, darnioje Misiūnų šeimoje, kurioje augo
berniukas ir mergytė, 1943 m. kovo 28 d. gimė dar viena dukrytė, kurią tėvai pavadino Laimute. Karo sumaištyje tėvai troško vaikams laimės. Deja... Laimutė dar mažai ką suvokė šiame žiauriame pasaulyje,
kai neteko tėvo. Niekas nesužinojo, kur dingo žmogus, ar jis gyvas,
ar žuvo nuo atsitiktinės kulkos, tarsi į žemę prasmego. Nelaimės šioje šeimoje nesibaigė. Netrukus motina su trimis mažamečiais vaikais
jau sėdėjo gyvuliniame vagone, kuris dundėjo į Rytus. Ant kelių laikė
priglaudusi Laimutę, neturinčią nė dvejų metų, į vieną jos ranką buvo
įsikibęs penkerių metų sūnus, o į kitą – septynmetė dukra.
Nenuostabu, kad Laimutė nenorėjo kalbėti apie savo vaikystę be
vaikystės, nes jau nuo mažų dienų pajuto badą, šaltį ir išmoko grumtis
su likimu. Buvo labai judri, sugebėdavo kalnuose pirmoji surasti uogų,
užtikti grybų, o kiek vėliau įsiropšti į aukščiausią kedrą ir prisiraškyti
kankorėžių. Dėl šių būdo savybių draugai ją praminė Tarzanu. Laimutei tai labai patiko ir ji vis stengėsi, kad pateisintų jai suteiktą pravardę.
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Laimutė Sibiro toliuose guodžiasi berželiui

Atėjo laikas eiti į mokyklą. Misiūnienė sugebėjo visus savo vaikus
leisti į mokyklą, išmokė juos kalbėti lietuviškai ir įkvėpė meilę tolimai
ir brangiai Tėvynei Lietuvai. Mokykla buvo už keturių kilometrų, o
kelias į ją vingiavo per gūdų mišką. Pusnys buvo neįveikiamos, o šaltis spigindavo iki 50 laipsnių, o tai dar nebuvo baisiausia. Aplinkui
slankiojo gaujos vilkų, kurie kaleno dantimis ir ieškojo grobio. Tačiau
vaikai buvo labai išradingi: gamino iš konservų fakelus, į tuščią dėžutę
prikišdavo pakulų, užpildavo žibalu ir padegdavo. Visi išsirikiuodavo
vorele, o pirmas ir paskutinis nešė aukštai iškėlęs degantį fakelą. Kai
fakelas užgesdavo, tada į jo vietą stodavo kiti su degančiais fakelais.
Žinoma, pūškuoti per pusnis, iškėlus fakelą, nebuvo lengva, silpnesni
vaikai greitai pavargdavo, bet buvo Laimutė-Tarzanas, kuri mokėjo
atjausti ir pavaduoti. Nelaimės pavyko išvengti, bet baimės buvo daug,
nes alkani vilkai priartėdavo prie mokinių. Šiandien stebina tremtinių
vaikų atkaklumas ir begalinis noras mokytis.
Nelaimės buvo nuolatinės Laimutės gyvenimo palydovės: neištvėręs sunkumų, mirė jos brolis, pavargo ir motinos gera širdis. Juos,
kaip ir kitus tremtinius, priglaudė rūstusis Sibiras. Vargas ir netektys
Laimutę grūdino. Ji privalėjo grumtis su tykančiais pavojais, ištesėti
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mamai duotą pažadą – parvežti ir palaidoti ją šventoje Lietuvos žemelėje.
Laima Misiūnaitė į Lietuvą grįžo 1966 m. Dvidešimtmetė mergina pirmą kartą pamatė žydinčias obelis, pirmą kartą pajuto ir obuolio
skonį. Išsvajotoji Tėvynė nebuvo motina savo vaikams, teko įveikti
ne vieną kliūtį. Tačiau Laimutė nuo kūdikystės buvo išmokusi kovoti
už savo būtį, iškentusi Sibiro šaltį ir badą, nenuleido rankų, nepabūgo
sunkumų ir Lietuvoje. Baigė Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto Filologijos fakultetą, įgijo rusų kalbos ir literatūros dėstytojos
specialybę. Dirbo Dubičių aštuonmetėje mokykloje, Liškiavoje, Simne ir pagaliau įsidarbino Alytaus 6-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar
gimnazija), kurioje dirbo keletą dešimtmečių.
Likimas lėmė, kad dirbdama Alytaus miesto savivaldybės Švietimo skyriuje, turėjau progos stebėti keletą mokytojos Laimos Misiūnaitės pamokų. Manau, kad jos pamokose mokiniams nebuvo nuobodu, nes mokytoja stengėsi mokinius sudominti savo dėstomu dalyku.
Rusų kalbos pamokose buvo menamos mįslės, inscenizuojamos pasakos, neretai suskambėdavo daina. Gerai apgalvota pamoka nuo pirmos
iki paskutinės minutės gali būti tik tada, kai mokytojas būna kruopščiai jai pasirengęs. Mokytoja L. Misiūnaitė buvo labai darbšti: kaupė
medžiagą iš įvairiausių šaltinių apie rusų literatūrą, kalbos įdomybes.
Mokiniams parengdavo pratimų, diktuodavo sakinius, kurių nebuvo
vadovėlyje – mėgdavo sakyti: „vadovėlyje mokinys susiras, o mano
medžiaga labiau praplės jų akiratį“. Mokytoja pamokose buvo labai
energinga, niekada nemačiau jos atsisėdusios už staliuko, o kartais kiti
mokytojai visą pamoką už jo prarymodavo. L. Misiūnaitė akylai stebėjo kiekvieną mokinį, nė vieno nepalikdavo be darbo. Ji buvo reikli
sau ir kitiems. Visada skoningai apsirengusi, tvarkingai susišukavusi.
Tokią ją mačiau pamokose, pasitarimuose, gatvėje.
Sukauptą didžiulę patirtį mokytoja sudėliojo į vadovėlius: „Įdomioji gramatika“, „Įdomioji literatūra“, „Rusų liaudies amatai“ ir kt.
Deja, išleisti neturėjo lėšų, rėmėjų neatsirado. Tai dar vienas kartelis,
kurį mokytojai skaudžiai teko nuryti. L. Misiūnaitė mėgdavo pasidžiaugti, kad tapo Puškino premijos laureate.
Šiandien sunku pasakyti, koks užsiėmimas laisvalaikiu jai buvo
mieliausias. Aišku tai, kad ji niekada nesėdėjo rankų susidėjusi ir neverkavo dėl savo likimo. Netoliese gyvenamosios vietos, šalia parko,
mokytojams buvo leista sodinti daržus. Tada net ir daržo kaimynes
Laimutė stebindavo savo darbštumu, išradingumu, gebėjimu išauginti
įvairiausių daržovių. Įpratusi kulniuoti per Sibiro sniegynus, ji visada
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L. Misiūnaitės knygos viršelis

energingai žingsniavo pėsčia, jeigu reikėdavo pasiekti tolimesnes vietas, važiuodavo dviračiu, visuomeniniu transportu nesinaudojo. Mėgo
sportuoti, laikėsi sveikos gyvensenos principų.
Manau, kad joje glūdėjo menininkės talentas, kuris dėl nepalankių
gyvenimo aplinkybių negalėjo pilnai atsiskleisti. L. Misiūnaitė labai
gražiai siuvinėjo kryželiu, nors ši veikla reikalauja didelio kruopštumo. Savo kolekcijoje ji turėjo keletą didelių įrėmintų paveikslų, iš kurių žvelgė Raudonkepuraitė ir kiti pasakų herojai. Tačiau šie unikalūs
darbai taip ir liks žinomi tik nedideliam artimųjų ratui. Mokytoja net
parodos nebuvo surengusi.
Išaušo Atgimimo rytas. Mokytoja Laima Misiūnaitė išpildė kažkada Sibiro platybėse mamai duotą pažadą – parvežė jos palaikus
į Lietuvą. Dar vienas džiaugsmas ją aplankė, kai vienas buvęs mokinys padėjo jai išleisti knygelę „Supančio pasaulio įdomybės“, 2008 m.
Skaitytojas joje gali atrasti įdomybių apie gamtą, paukščius, žuvis ir
pan. Pirmajame puslapyje mokytojos ranka įrašyta: „Teresėle, žmogus
nuo pirmosios iki paskutiniosios savo gyvenimo minutės lekia greitąja
laiko mašina, kuri vadinama Likimu, lekia pirmyn kartu su penkiais
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Mokytoja L. Misiūnaitė

palydovais – tiesa, melu, tikėjimu, abejojimu ir viltimi. Linkiu Tau neprarasti Tikėjimo, Vilties ir Meilės. 2008-06-26 Autorė“
Keletą kartų perskaičiau mokytojos įrašą savo buvusiai mokinei,
mano dukrai. Suvokiau, kad tai L. Misiūnaitės gyvenimo kredo. Jos
benamė vaikystė, benamė jaunystė prabėgo tolimajame Sibire, grumiantis už duonos kąsnį, saugant savo gyvybę nuo vilkų ir žiaurių
gamtos išdaigų, apraudant brangių žmonių netektis. Ir visa tai suformavo jos charakterį, ne kiekvienam suprantamą. Joje visą gyvenimą
kartais pabusdavo mergaitė-Tarzanas ir ji kovojo su blogiu, neteisybe,
melu, o reikalui esant, išdroždavo tiesą į akis kiekvienam: mokiniui,
kolegai ar viršininkui. Ir už tai kartais likdavo nesuprasta, netgi smerkiama. Tačiau ji sugebėjo išlikti savimi, buvo griežta sau ir kitiems.
Supratau, kad didžiausias jos džiaugsmas buvo mokiniai, ypač ji
didžiavosi tais, kurie tapo mokytojais, gydytojais, kunigais. Džiaugsmas suspindėdavo akyse, kai pasigirdavo, kad buvęs mokinys kunigas
padovanojo maldaknygę. Viliuosi, kad žmonės mokytoją dar ilgai prisimins ir minės geruoju ar bloguoju, nes tokios įvairiaspalvės asmenybės nepamirštamos.
Likimas mokytojai Laimai Misiūnaitei buvo negailestingas. Sibiro
mergaitės gyvenimo pabaiga irgi liūdna – ji susirgo Alzheimerio liga.
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Paskutiniuosius gyvenimo metus praleido Vilniaus specialiuose socialinės globos namuose „Tremtinių namai“. 2021 m. per Trijų karalių
šventę Mirties angelas išsivedė mokytoją metodininkę Laimą Misiūnaitę į amžinojo Tėvo namus. Alytuje, Daugų g. kapinėse, iškilo naujas
kauburėlis. Po sunkios gyvenimo kelionės ji ilsėsis šalia savo motinos.
Iš šios žemės jau niekada ir niekas jos neištrems.
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NEPAMIRŠTAMI LIETUVOS SKAUDULIAI
Vaivos kaimo Zigmantų šeimos tremtis
Prienų rajono Balbieriškio seniūnijos Vaivos kaimas unikalus tuo,
kad to krašto žmonės dar prisimena kaimo įkūrimą. 1928 metais, vykdant žemės ūkio reformą, buvo parceliuojama Liudvikavo dvaro žemė.
Kažin, ar tarp gyvųjų yra ilgaamžių tų įvykių liudininkų, bet jų vaikų,
šiuos faktus žinančių iš tėvų pasakojimų, tikrai yra. Kaimas didelis,
turėjęs daug gyventojų. Dvaro žemė buvo padalinta nedideliais sklypais. Stebina to kaimo pavadinimas – žemė buvo padalinta vargšams,
gyvenusiems kumetyne, o jis pavadintas tokiu gražiu, skambiu vardu.
Kostantas Zigmantas, Lietuvos kariuomenės kūrimo savanoris,
1928 m. lapkričio 7 d. gavo 19 ha žemės Vaivos kaime.
Aldona Zigmantaitė-Laukaitienė turi išsaugojusi žemės
dovanojimomatavimo aktą,
kuris sudarytas
dalyvaujant liudininkams ir notarui. Šio dokumento paskutinio
lapo įrašas:
<...> dalyvavo liudininkai
Tumosa, Antanas
Kaminskas, Pranas Kazlauskas
ir notaras Kučinskas.

NEPAMIRŠTAMI LIETUVOS SKAUDULIAI. Vaivos kaimo Zigmantų šeimos tremtis

Šis nuorašas kiekvienu žodžiu atatinka originalui ir išduotas
Kastantui Zigmantui paprastam popiery, nes žyminis mažesnis už jį.
Aktą surašant paimtas ir įrašytas į įmokų knygą 1820 Nr.
Marijampolės notaro J. Kučinsko antspaudas
		
Marijampolės notaras [parašas]
Šio akto turinys įtrauktas Liudvikavo dvaro ipotekos knygosna
1928 m. lapkričio 7 d.
Marijampolės apygardos ipotekos skyriaus antspaudas
Ipotekos sekretorius [parašas]
Aldona išsaugojusi daug senų ir jai brangių nuotraukų bei dokumentų, susijusių su tėvo apdovanojimu, ir patį apdovanojimą, kurį laiko neįkainojama šeimos vertybe. Dokumentas labai senas ir neryškus.

Kosto Zigmanto
apdovanojimo kūrėjo-savanorio medaliu liudijimas

LIUDYMAS
Tuo tvirtinu, kad Kostas Zigmantas, sūnus Vinco, kilęs iš Marijampolės apskrities, Kvietiškių valsčiaus, Baraginės kaimo, tikrai yra
Lietuvos kariuomenės kūrėjas-savanoris, įstojęs į jos eiles 1919 metų
kovo mėnesio 8 dieną.
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Pasiremdamas Ministerių Kabineto patvirtintomis Lietuvos kariuomenės kūrėjų-savanorių taisyklėmis apdovanoju Kostą Zigmantą
kūrėjų-savanorių medaliu.
Kaunas 1931 m. kovo mėn. 26 d.
6596
Pulkininkas (parašas)
Krašto Apsaugos Ministeris
Generolas leitenantas (parašas)
Vyriausiojo štabo Viršininkas
Zigmantų šeima augino keturis vaikus. Darbštų ir tvarkingą ūkininką gerbė visi kaimynai, o keletą metų prieš karą jis buvo išrinktas kaimo seniūnu. Prasidėjo karas, vyko pertvarkymai. Vokiečiams
traukiantis į rytus, fronto beveik nesijautė – viskas vyko labai greitai.
Grįžtant vokiečiams atgal, teko pajusti karo dvelksmą, bet be jokių
didelių bėdų ar gaisrų.
Atrodė, karas praėjo – gyvenimas turėtų tekėti ramiai. Tačiau
prasidėjo kolektyvizacija, vadinamasis žemės ir turto nacionalizavimas. Reikėjo rūpintis vaikais – ne tik išmaitinti juos, aprengti, bet ir
pasirūpinti jų mokslu.
Zigmantai jautė, kad jie yra tremčiai pasmerktųjų sąrašuose, nes
turėjo 19 hektarų žemės ir tvarkingą ūkį. Tėvai, norėdami išvengti išvežimo, stengėsi nenakvoti namuose.

Zigmantų sodyba Vaivos kaime
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1949 m. kovo 25 d. Ona Zigmantienė nakvojo pas tolimesnius kaimynus. Tėvas Kostantas liko namuose, kad
vaikai nebijotų vieni būti. Pamatęs į kiemą įvažiavusį
sunkvežimį, jis paspruko iš trobos ir pasislėpė už daržinės
buvusioje didelėje žagarų krūvoje. Vyriškis buvo įsitikinęs,
kad vienų vaikų tikrai nepaims. Tačiau jis klydo... Išgirdęs
šurmulį kieme galvojo, kad tai jo laukia grįžtant į trobą.
O tuo metu į sunkvežimį buvo susodinti Zigmantų vaikai:
Birutė – šešiolikos metų, Aldona – dvylikos ir Alfonsas –
šešerių. Keturiolikmetis Juozas Zigmantas spėjo iššokti pro
langą ir dingti nakties tamsoje. Pamatę tokį šiurpų vaizdą,
subėgo kaimynai: moterys krovė vaikams šiltų drabužių,
nešė kepalus duonos, dėjo į krepšius lašinių. Kaimynė Aldona Zigmantaitė
Šeškevičienė norėjo nakties tamsoje nepastebėta išsivesti iš (nuotrauka iš tremties)
kiemo šešiametį Alfonsą. Tačiau ją pastebėjo balbieriškietis lietuvis
stribas, kuris pasivijo moterį, išplėšė vaiką iš kaimynės rankų ir lyg
ryšulį įmetė į sunkvežimį.
Kai kieme bruzdesys nurimo ir Kostantas parėjo į trobą,
tikėdamasis nuraminti vaikus, namus rado tuščius. Tūnodamas kelias valandas šaltą naktį slėptuvėje, labai sušalo, o siaubingas suvokimas to, kas atsitiko, varė žmogų iš proto. K. Zigmanto sveikata labai suprastėjo, teko gydytis, atsigauti neleido nuolatinė graužatis dėl
išvežtų vaikų.
Zigmantų vaikai kartu su kitais lietuviais atsidūrė Irkutsko krašte. Ilgos kelionės metu jų maisto atsargas kažkas pavogė. Buvo ir gerų
žmonių, kurie padėjo iškentėti ilgą ir sunkią kelionę, dalinosi su vaikais turimu maistu. Praėjus kuriam laikui, vos tik gavę laišką su vaikų
adresu, Zigmantai pradėjo siųsti jiems siuntinius.
Dažniausiai tėvai siųsdavo lašinių, lydytų taukų, sviesto, džiovintos duonos. Mergaitės pasiskundė, kad ten, kur jos gyvena, nėra bulvių. Tuomet Ona Zigmantienė išsiuntė maišą bulvių. Birutė su Aldona
išpjaustė iš bulvių gumbų daigus, vadinamąsias „akutes“, ir susodino
juos į derlingą Irkutsko žemę, o išpjaustytas bulves valgė pataupydamos. Tais metais užaugo gražios bulvės, bet jas laikė kitam pavasariui pasodinti. Aldona prisimena, kad antro derliaus bulvių jau galima
buvo pavalgyti.
– Jei ne tėvų siuntiniai, būtume numirę, – po šitiek metų vis dar
sudreba Aldonos balsas. – Sesuo Birutė dirbo, gaudavo 500 gramų,
o mes su broliu tik po 200 gramų duonos parai. Kai jau užsiauginom
bulvių, galėjom jas valgyti pilna burna.
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Ona ir Kostantas Zigmantai su sūnumi Juozu. Ši nuotrauka padaryta ir išsiųsta
vaikams į Sibirą

Kadangi Zigmantai ką tik galėjo, siuntė vaikams į Sibirą, tai neturėjo iš ko duoti valdžios nustatytų privalomų maisto produktų duoklių. Oną Zigmantienę už duoklių nevykdymą nuteisė ir pasodino metams į kalėjimą. Per tą laiką siuntiniai vaikams į Sibirą buvo Kostanto
didžiausias rūpestis.
Po Stalino mirties, t. y. po 1953 m., po truputį tremtiniams buvo
leista grįžti namo. Tokį leidimą gavo dvi paauglės sesutės iš Birštono.
Birutė su Aldona pasirūpino, kad kartu su jomis į Lietuvą vyktų ir
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broliukas Alfonsas. Trėmimo dieną jis buvo vos šešerių,
o grįžo jau beveik dvylikos. Ona Zigmantienė visą likusį
gyvenimą minėjo, kad ji nepažino keliu pareinančio savo
Alfonsėlio. Pažino tik iš drabužių, nes tai buvo jos pačios austi audiniai. Ji audė vadinamąjį „milelį“ ir siuntė
vaikams, o mergaitės iš to audinio rankomis siuvosi drabužius. Kaip sugebėjo, taip pasisiūdavo, bet svarbiausia
– turėjo kuo apsirengti. Šį anytos pasakojimą prisiminė
Alfonso žmona, taip pat Ona Zigmantienė. Ji su didele
pagarba prisimena vyro Alfonso mamą, kuri nepaprastai
mylėjo savo šeimą.
Kostantas Zigmantas mirė 1954 m. Aldona iki šiol Aldona Zigmantaitė-Laukaitienė
saugo mamos laišką, kuriame ji rašo apie tėvo mirtį. Rašalas popieriuje praskydęs atskirtų nuo tėvų vaikų ašaromis. Birutė ir
Aldona iš Sibiro grįžo 1955 m.
Birutė Zigmantaitė, grįžusi į tėviškę, greitai ištekėjo už balbieriškiečio kariškio, todėl teko vykti gyventi su vyru ten, kur jam buvo paskirtas darbas. Jiedu gyveno ir užsienyje, vėliau Vilniuje. Giminaičiai
neprisimena, kelintais metais Birutė mirė.

Graudu pasidarė, kai sužinojau, kad Aldona guli ligoninėje,
sveikata prasta...
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Nuo tremties pasprukęs Juozas Zigmantas baigė humanitarinius
mokslus, Gudelių mokykloje dirbo mokytoju, ten ir gyveno. Buvo žinomas to krašto literatas, rašė eiles.
Alfonsas Zigmantas gyveno tėviškėje, sukūrė šeimą. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, tėvų žemėje įkūrė ūkį, Balbieriškyje pasistatė
namą, mirė 2020 m.
Vienintelė dabar (2021 m.) iš keturių Onos ir Kostanto Zigmantų vaikų gyva – dukra Aldona. Ji ištekėjo už to paties krašto vaikino
Laukaičio, pasistatė namus ir įsirengė gražią sodybą gretimame Sūkurių kaime. Palaidojusi vyrą ir sūnų, Aldona Zigmantaitė-Laukaitienė
gyvena viena. Kai paskutinį kartą ją aplankiau, neradau jos namuose,
į duris buvo atremta šluota. Pagal to krašto paprotį, jeigu namuose nieko nėra, į duris atremiama šluota. Tai ženklas, kad nereikia net belstis.
Išeina žmonės, keičiasi kartos, gyvenimo vertybės, kartais ir praeitis vertinama įvairiai. Labai norisi, kad tremtyje buvusių žmonių išgyvenimai neliktų tik atskirų šeimų patirtis ir praeitis, juk tai mūsų
tautos istorija. Priimkime ją tokią, kokia ji buvo, ir neužremkime šluota durų į tą skaudų Lietuvai laikmetį.
Šalt in i s
Autentiški Aldonos Zigmantaitės-Laukaitienės ir Onos Zigmantienės, Alfonso Zigmanto našlės, pasakojimai.

ALFONSAS VITKAUSKAS (g. 1949 m. Žiūronių k., Prienų r.) studijavo Lietuvos veterinarijos akademijoje. Dirbo Alytaus 8-ojoje vidurinėje mokykloje
dorovinio ugdymo mokytoju. Organizavo vaikų vasaros stovyklas, rašė prevencinio vaikų užimtumo programas, organizavo tautinės savimonės ugdymo šventes, prisidėjo prie paminklų Lietuvoje statymo. Šiuo metu dirba
„Saleziečių žinių“ redakcijoje. Prienų r. Balbieriškio sen. kaimų bendruomenės
„Vidupis“ pirmininkas, Alytaus apskrities literatų klubo ir Alytaus TAU narys.
Bendruomenėje organizuoja įvairius kultūrinius renginius, knygų pristatymus.
Jo iniciatyva rengiami poezijos pavasarėliai. Aktyviai dalyvauja įvairiuose literatūriniuose renginiuose. Bando kurti prozą.
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Lietuviškų ansamblių sąskrydžiai
Lietuviškų ansamblių sąskrydis yra pats seniausias ir didžiausias
Suvalkų krašte vykstantis kultūrinis lietuvių renginys. Kasmet vienoje
vietoje jis suburia daugelį šio krašto meno kolektyvų. Iš pradžių jie
vykdavo Klevų kaime, vėliau Vaitakiemyje ir Žagariuose. Nuo kelių
dešimtmečių šventė rengiama Burbiškiuose prie gražaus Galadusio
ežero.
Pirmasis ansamblių sąskrydis
Po 1920 m., kai Suvalkų kraštas atiteko Lenkijai, lietuvių veikla
buvo varžoma. Uždarinėjamos buvo jų mokyklos, knygynai, bibliotekos, įstaigos ir organizacijos. Padėtis kažkiek pagyvėjo apie 1924–
1925 m., kai pradėta steigti Šv. Kazimiero draugijos skyrius, kurie
organizavo lietuviškus vakarus ir kt. renginius. Šiame krašte darbavosi: Kostas Cibulskas iš Trakiškių, Antanas Vinikaitis iš Klevų, Pijus
Jankauskas iš Kreivėnų, Vincas Valinčius iš Valinčių. Kultūrinę veiklą
Punsko krašte organizavo vietos lietuvių inteligentai.
1936 m. lenkų administracinė valdžia vėl ėmė persekioti lietuvius.
1938 m. kovo 17 d. Lenkija paskelbė Lietuvai ultimatumą, reikalaudama užmegzti diplomatinius santykius ir pripažinti Vilniaus kraštą Lenkijai. Kai Lietuva priėmė ultimatumą, lenkų laikysena Suvalkų
lietuvių atžvilgiu sušvelnėjo. Leido veikti lietuviškoms organizacijoms, organizuoti kultūrines šventes ir kitus renginius.
Lietuvos spaudoje plačiai nuaidėjo žinia apie pirmąjį lietuvių sąskrydį Klevuose, kuris vyko 1939 m. liepos 9 d. 15 val. Apie jį laikraštis „Aidas“ rašė1:

Alvydis. „Aidas“, 1939, liepos 20, nr. 84, p. 5.
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Sąskrydis Klevuose, 1939 m. liepos 9 d. Iš kairės: Eugenija Lipskaitė, Birutė
Pacenkaitė, Mikasė Čėplaitė, Agnietė Pacenkaitė, Marytė Čėplaitė, Angelė
Lipskaitė (Šliaužienė), Genovaitė Briliūtė, Anelė Pajaujytė (Maksimavičienė),
Magdalena Judickaitė (Degutienė)

„9 d. Klevai (Krasnapolio vls., Suvalkų aps.). Klevų kaime įvyko visos Suvalkų apskrities susipratusių lietuvių sąskrydis. Leidimas
gautas iš anksto. Scena buvo įrengta ūkininko Leončiko kieme. Virš
scenos plevėsavo trispalvė vėliava, tarp scenos priekyje stovėjusių
stiebų matėsi užrašas: „Lietuviais esame mes gimę, lietuviais norime
ir būt“.
Sąskrydį pradėjo inžinierius J. Pajaujis. Jis buvo atsakingas už
visą renginį. Pirmininkauti sąskrydžiui pakviestas Stasys Ragelis.
Garbės prezidiumą sudarė K. Cibulskas ir J. Marcinkevičius. Sekretoriavo Albinas Žukauskas ir Petruškevičiūtė. Pirmiausia išklausyta
J. Pajaujo paskaita apie organizacijas, jų svarbą ir reikšmę. Pranešėjas pažymėjo, kad Suvalkų apskrityje susipratusių lietuvių yra daugiau negu 12 tūkst. Jis paragino visur, kur tik galima, steigti švietimo
„Ryto“ draugijos skyrius. Mačionis kalbėjo apie ūkį ir kooperaciją ir
ragino visus burtis po kooperacijos vėliava. J. Šatkauskas kalbėjo apie
švietimą Suvalkijoje.
Po paskaitų Vinikaičio vadovaujamas Klevų kaimo choras padainavo keliolika liaudies dainelių. Po jų dainavo Punsko jaunimo K. Cibulsko vadovaujamas choras. Klausytojai išgirdo daugiau negu dešimt
skambių liaudies dainų. Vėliau meninėje programoje tautinius šokius
šoko Punsko ir jo apylinkių merginos. Jos šoko suktinį, klumpakojį,
blezdingėlę ir kt.
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Pasibaigus šokiams, vyko tinklinio varžybos. Dalyvavo 8 komandos: Punsko (dvi komandos), Seinų, Vaičiuliškių, Klevų, Sankūrų, Radžiūčių ir Žagarų. Nugalėjo Seinų tinklinio mėgėjai.
Vėliau su deglais eita prie Klevų piliakalnio, kur buvo iš anksto paruoštas laužas. Prie laužo mergaitės vėl pašoko tautinių šokių,
padainavo Marytė Čėplaitė. Dalyviai prie degančio laužo užtraukė
„Lietuva brangi“, „Kur banguoja Nemunėlis“ ir kt. Sugiedotas Tautos himnas. Prie laužo dar buvo pažaista. Po to visi grįžo prie scenos,
kur paskelbta sąskrydžio pabaiga. Kupini malonių įspūdžių dalyviai
išsiskirstė.“
Pirmas ansamblių sąskrydis, kuris vyko Klevų kaimo ūkininko
Leončiko kieme, susilaukė didelio atgarsio visuomenėje. Vilniaus jaunimo dvisavaitinis laikraštis „Jaunimo kelias“ rašė2:
„Įspūdžiai iš 1939 m. jaunimo sąskrydžio Klevuose
Išaušo gražus liepos 9 d. rytas. Saulutė, kopdama aukštyn, savo
kaitriais spinduliais vis labiau ir labiau kepino. Dangaus skliaute kai
kur pasirodė tiršti kamuoliniai debesys, galvoju, ar tik nebus lietaus su
audra, bet prisiminus taip svarbų istorinį įvykį – lietuvių sąskrydį Klevuose, kuris įvyksta šiandien, greitai nusikratau tų minčių apie lietų,
audras ir kitus galus. Skubiai paruošiu vežimą ir su keletu draugų bei
draugių, su kuriais buvau iš anksto susitaręs, pasikinkęs savo juodbėriuosius, išvykome ir mes į lietuvių sąskrydį Klevuose. Atvažiavęs
į Punską, pamačiau malonų reginį: traukia vežimas paskui vežimą vis
į Klevų pusę (Klevai yra už 14 kilometrų į rytų pusę nuo Punsko).
Vežimuose matyti įvairaus amžiaus ir luomo žmonelių, bet už vis daugiausia mūsų krašto žiedo jaunimo.
Važiuojame toliau per Trakiškių, Valinčių, Kampuočių, Agurkių,
Navininkų kaimus. Kelyje važiuojančiųjų kaskart vis daugiau atsiranda, vežimų skaičius didėja. Dviratininkai tik lekia ir lekia, vienas kitam nepasiduodami. Džiugus, jaukus ir malonus reginys kiekvienam
lietuviui.
Privažiavome Žvikelių kaimą. Kelių kryžkelėje stovi gražus
akmens kryžius, kurį čia prieš kelerius metus pastatė veikęs Lietuvių
Šv. Kazimiero draugijos skyrius. Šis kryžius primena kiekvienam praeiviui, kad čia gyvena stiprios jėgos lietuviai.
2

Alfas K. „Jaunimo kelias“, 1939, nr. 10, p. 249.
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Pagaliau pasirodo miškas, kurį pervažiavus čia pat pamiškėje tyvuliuoja gražus Klevų ežeras. Anapus ežero stovi apie 40 metrų aukščio piliakalnis, tai mūsų protėvių ir bočių gynimosi nuo priešų vieta.
Senesni žmonės pasakoja, kad čia matėsi ir kažkokie rūmai, bet dabar
jau viskas apgriuvę, aukštais medžiais apaugę ir ramiai sau vienas
stūkso paežerėje. Pavažiavus kiek toliau iš tolo matyti plevėsuojanti trispalvė prie ūkininko Leončiko sodybos, tai ženklas, kur įvyksta šiandien visos Suvalkijos lietuvių sąskrydis. Pasiekęs sąskrydžio
vietą, matau pilną lauką vežimų. Atvykusieji tik šnabžda pakrūmėse ir parugėse tarpusavy kalbasi, šnekučiuojasi. Kieme atvirame ore
įrengta scena, kalbėtojams, chorui ir šokėjoms. Priešais sceną pastatyti du aukšti stiebai tautiškais motyvais papuošti. Tarp šių stiebų virš
scenos matos parašas „Lietuviais esame mes gimę, lietuviais norime
ir būt“, o šalimais „Sveiki, broliai lietuviai“, „Per darbą į gerovę“ ir
kiti imponuojantieji šūkiai. Penkioliktą valandą atvykusieji susirenka
prie scenos. Pranešama, kad leidimą sąskrydžiui Suvalkų storasta yra
davęs ir pradedama programa. Sąskrydį atidaro ir įžangos žodį pasako inž. J. Pajaujis. Pirmininkauti sąskrydžiui pakviečiamas St. Ragelis.
Į garbės prezidiumą pakviečiami K. Cibulskas ir J. Marcinkevičius.
Sekretoriauti pakviesti Albinas Žukauskas ir Petruškevičiūtė. Pirmiausia buvo inž. J. Pajaujo paskaita „Organizacijos ir jų reikšmė“.
Plačiai apibūdindamas organizacijų reikalingumą bei jų naudą, visus
ragino organizuotis ir kurti „Ryto“ draugijos skyrius, kurios centras
yra Vilniuje. Antrą paskaitą laikė V. Mačionis tema „Ekonomija, ūkis
ir bendrovės“. Prelegentas savo paskaitoje trumpais bruožais tarp kitko apibūdino dabartinį ūkininkų gyvenimą, kooperaciją Lietuvoje ir
Lenkijoje, bendrovių naudą ūkiškame gyvenime ir pabaigoje ragino
visus burtis po ūkiškųjų kooperatyvų vėliava. Trečią paskaitą skaitė
J. Šatkauskas, tema „Švietimas seniau ir dabar ir jo reikšmė visuomeniniame gyvenime“. Pastarasis daug kalbėjo apie tai, ką gali gero
padaryti mokyklos, laikraščiai ir knygos, kada jos yra rašomos mums
artimoje dvasioje. Pabaigoje pažymėjo, koks yra didelis skirtumas tarp
senovės ir dabartinio kaimo gyvenimo.
Pasibaigus paskaitoms, gražus Klevų kaimo jaunimo choras,
Vinikaičio vadovaujamas, padainavo keliolika liaudies dainelių. Po
Klevų kaimo jaunimo choro dainų, į sceną išėjo Punsko apylinkės
jungtinis jaunimo choras, kuris K. Cibulsko vadovaujamas, padainavo
virš dešimties skambių liaudies dainelių. Toliau buvo tautiški šokiai,
kuriuos pašoko Punsko apylinkės mergaitės. Šokėjos buvo baltomis
suknelėmis pasipuošusios ir gražiomis tautiškais motyvais išaustomis
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juostomis susijuosusios. Šokėjos pašoko: „Ant kalno karklai“, „Noriu
miego“, „Suktinį“, „Blezdingėlę“, „Klumpakojį“ ir suvalkietišką šokį
„Vysiu“. Pasibaigus programai scenoje, jaunimas išėjo į pievą žaisti
tinklinį, mėtyti diską ir t. t. Tuo metu vieni žiūrėjo, kaip jaunimas žaidžia, kiti pakrūmėse užkandžiavo ir vaišino vienas kitą savais namuose pagamintais valgiais, dar kiti atskirais būreliais sustoję diskutavo.
Kai kur berniukai ir mergaitės ir gi tarp savęs karštai ginčijosi, kad
jos visos tekės tik už lietuvių, o ne už kitataučių. Jųjų tarpe ir Juozelis
pareiškė į Albiną – „netekėk už svetimtaučio, bet tekėk už manęs lietuvio, o mūsų sukurtoji šeima lai bus tuo žiburiu ir kitoms šeimoms“.
Vakarop pradeda niauktis dangus, tolumoje pasigirsta duslus
griaustinis. Jaunimas baigia žaisti, ir iš žaliosios pievos ir pakrūmių
visi renkasi vėl į kiemą ir ruošiasi eiti į piliakalnį su tam tikrais švyturiais (fakelais) nešini.
Tuo tarpu iš pietų pusės pūstelėjo smarkesnis vėjelis, sukdamas
dulkių sūkurius ant žemės ir juos nešdamas per laukus tolyn… Blykstelėjo žaibai, sugriaudžia griaustinis ir pasipila stambiais lašais lietus,
vilgydamas išdžiūvusią žemelę. Šis lietus kartu palaistė ir jaunimo
gražias iškeltas mintis, jųjų siekius ir idealus, kad jie greičiau prigytų
kiekvieno jaunuolio širdyje ir sužaliavę ateityje atneštų kuo geriausių
vaisių. Lietaus metu jaunimas išsiskirsto, kas į pirkią, kas į kluonus,
o kai kas ir pas kaimynus. Šiuo laiku jaunimas dainavo dainas, kurių
aidas susilieja kartu su perkūnijos balsais.
Po valandos, kitos nurimsta audra, iš visų pusių vėl renkasi jaunimas, uždegami švyturiai ir prasideda eisena į piliakalnį. Eisenos
dalyviai sudaro apie pusę kilometro virtinę. Švyturiai puikiai atrodė,
rodos, kad esi patekęs į kažkokį paslaptingą didmiestį su judančiomis
lempomis. Eisenos dalyviai dainuoja visą laiką įvairias dainas ir šios
dainos skamba, kol pasiekiamas piliakalnis, kuris yra už pusantro kilometro nuo ūkininko Leončiko sodybos. Pasiekus piliakalnį ir visiems
dalyviams piliakalnio aikštėje susirinkus, uždegamas didžiulis laužas.
Ugnies liežuviams apėmus visą laužą, mergaitės šokėjos vėl iš eilės
šoka tautiškus šokius prie laužo. Po šokių panelė M. Čėplaitė padainavo kelias daineles. Trys mergaitės susijuosusios tautiškais kaspinais
parodo vaizdelį iš lietuvio gyvenimo. Po to visi dalyviai šokėjoms ir
dainininkėms sušuko triskart lietuvišką „valio“. Stovėdami prie laužo
dar nerimsta ir kartu visi užtraukia „Lietuva brangi“, „Kur banguoja
Nemunėlis“, „Leiskit į tėvynę“ ir t. t. Po to viena minutė rimties ir
visa publika užtraukia „Lietuva tėvynė mūsų“. Baigiantis degti laužui, jaunimas dar pažaidžia keliolika ratelių ir vėl visi grįžta į ūkininko
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Leončiko sodybą. Grįžta nuo piliakalnio jaunimas, grįžta tėvas nešinas
sūnelį, motina su dukrele, grįžta bernelis, lydėdamas savo mergelę,
grįžo visi su įkvėpta senovės bočių dvasia nebijoti vargų ir kantriai
dirbti savo kraštui ir visuomenei naudingų darbų. Kai kurių akyse
matėsi ašaros, nes tikrai prie uždegto laužo kiekvienas užmiršo savo
vargus ir pasijuto, tarsi dausų prieglobstyje.
Sugrįžę išvykos dalyviai į ūkininko Leončiko sodybą tuojau pradėjo skirstytis namo. Jaunimas gi dar pašoko.
Anksti rytą vėl visi grįžome tais pačiais keliais namo. Kelyje lietus mus visus truputį išprausė ir dulkes nuplovė. Linksmos sugrįžo ir
mano bendrakeleivės – mergužėlės.“
***
Pasak Kosto Leončiko3, ansamblių sąskrydis vyko Klevų kaimo
Prano Leončiko sodyboje. Jos šeimininkas prieš Antrąjį pasaulinį karą
buvo turtingiausias Klevų ūkininkas. Pas jį tarnavo mergos ir bernai.
Žmonės iš jo skolindavosi pinigų, tarp jų net ir Klevų dvarininkas Borevič (Borewicz).
Norisi keletą žodžių parašyti apie Praną Leončiką. Gyvenimas
Prano nelepino. Labai anksti mirė tėvas. Pranas su seserimi Agota nuo
mažens mokėsi ūkio darbų. Būdamas jaunas sukūrė šeimą. Su žmona Ona Misiukonyte iš Klevų susilaukė sūnaus Jurgio (žmona mirė
1922 m.). Kai 1921 m. lenkai nužudė jo pusbrolį, Joną Leončiką,
Pranas vedė jo žmoną (našlę) Oną Milončytę iš Navinykų ir sujungė du ūkius. Leončikai turėjo dvi sodybas. Vienoje gyveno pats su
šeima, o kitoje įsikūrė mokykla. Leončikų sodyba labai tiko tokiam dideliam renginiui kaip sąskrydis. Pranas Leončikas buvo kaimo šviesuolis, rėmė lietuvių kultūrinę veiklą, bendravo su jaunimu.
1918–1920 m. jis priklausė Lietuvių komitetui. Prieš Antrąjį pasaulinį karą ir po jo Pranas buvo Krasnapolio valsčiaus tarybos tarėjas.
1944 m. gegužės 1 d. vokiečiai sudegino abi Leončikų sodybas. O buvo
taip. Vieną rytą pas Leončikus atėjo 16 lenkų partizanų. Jie prieš tai
buvo užėję pas lenką Pšezvickį (Przezwicki) iš Babonių, tačiau tas
atsisakęs juos priimti. Pasitaikė, kad tą dieną į Klevus atvyko vokiečių žandarai. Jie užėjo į Prano Leončiko sodybą. Įvyko susišaudymas.
Buvo padegtos abi Leončikų sodybos. Partizanams pavyko pabėgti,
tad Leončikų šeima išvengė sušaudymo. Po karo Leončikai turėjo pradėti gyvenimą iš naujo.
3

https://punskas.pl/is-praeities/lenkijos-lietuviu-portalui-punskas-pl/.
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***
Apie ansamblių sąskrydį visuomenės laikraštis „Vilniaus žodis“
rašė4:
„Pirmasis Suvalkų krašto lietuvių sąskrydis, įvykęs šių metų liepos mėn. 9 dieną Klevų kaime tai rimtas ir reikšmingas šio krašto valstiečių pasirodymas, kuriame aptarta svarbiausi organizaciniai, kultūriniai, ekonominiai ir švietimo reikalai. Podraug tai buvo nemenkas
pogrožis ir šio krašto lietuviškumo įrodymas.
Dalyviai susirinko iš kelių dešimčių kilometrų aplinkos. Sekmadienio popietį kelius į Klevų kaimą užplūdo pėsčių, važiuotų vežimais,
važiuotų dviračiais ir raitų vilkstinės. – Kur? – Į lietuvių sąskrydį!
O kaitra buvo neprasta. Tyloje murgso rugių ir vasarojaus dryžiai,
negailestingai liepos karščio kepinami. Kaitra žėri visur; prasiskverbia
dargi pro medžių lapiją, priversdama prakaituoti. Nežiūrint to, didelis Pr. Leončiko atšlainis pilnas žmonių. Visi stovi priešais tautiškom
spalvom papuoštą estradą. Čia pat didžiulėm raidėm rašyti šūkiai skatina žmogų ištvermingai dirbti, siekti pažangos, kultūrėti ir ginti savo
kultūrą, tėvų kalbą, papročius.
Prasideda programa, kurią sudaro sąskrydžio atidarymas, kalbos,
tautiški šokiai, chorų pasirodymas, sporto varžybos ir laužo piliakalny
uždegimas.
Sąskrydį atidarė inž. J. Pajaujis.
Pakviesti prezidijumo nariai: St. Ragelis, J. Marcinkevičius, Matulevičius, O. Petruškevičius ir Alb. Žukauskas. Prasidėjo kalbos. Inž.
J. Pajaujis aptarė organizuotąjį gyvenimą, jo svarbą ir būtinumą kultūros lygiui pakelti, pabrėždamas, kad smurto, kumšties jėgos ir sauvalės kelias, kitų tautų vartojamas, yra mums svetimas. Mūsų darbai
kreiptini kultūrėjimo ir organizuotos pažangos kryptimi. V. Mačionis,
nusakęs menką šiandienę valstiečio ekonominę būklę, ieško ateities
kelių, brėždamas naujo drausmingo organizuoto ekon. gyvenimo planus, kurie turės išvesti valstietį iš dabartinės painiavos.
Nemenkai klausovų širdis sušildė, įžiebdama jose ryžtumą dirbti
J. Šatkausko kalba apie švietimą ir savišvietą.
Tūkstančio veiduose matyti entuzijazmas, sužimba naujo ryžtingumo ugnis. Įvyko kažkas naujo, senai matyto ir girdėto. Nebuvo tai
varu varomas linksmumas, kokį matome juodmarškinių ar rudmarškinių suvarytose italų ar vokiečių miniose (jų atvaizdus kartais matome

4

Kaustas Ž. Suvalkų lietuvių sąskrydis. „Vilniaus žodis“, 1939, liepos 21.
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ir mūsų laikraščiuose). Ne! Tai buvo gajus, atlapaširdiškas džiaugsmas. Nevienas valdovas tikrai nudžiugtų pamatęs savo pavaldiniuose tokį džiaugsmą. Bet čia nebuvo nei valdovo nei pavaldinių. Lygūs
žmonės džiaugėsi sulaukę savo šventės.
Scenon išeina mergaičių būrys. Raibūs jų juostų raštai. Tautiški jų
sušokti šokiai būtų sužavėję ir išlepusį žiūrovą. Vėliau Klevų J. Vinikaičio vedamas nedidelis, drausmingas choras gražiai padainavo keletą dainelių. Puikiai pasirodė taip pat Punsko choras. Cibulskas, įgudęs
chorvedys, nemažai pasidarbavo šį chorą organizuodamas.
Po to aikštėj įvyksta sporto varžybos, St. Savicko tvarkomos.
Varžybosna stoja 8 tinklinio rinktinės. Gražiausiai čia pasirodė Klevų
ir Žagarų rinktinės, kurioms ir atiteko pirmos vietos. Toliau ėjo Radžiučių rinktinė, Punsko kaimas ir kt. Labai gražiai sulošė Seinų miesto rinktinė su Punsko miesto rinktine – kur laimėjo seiniškiai santyky 2:1. Mergaičių tarpe, matyt, tinklinis turi mažesnį pasisekimą, nes
į varžybas testojo dvi: Klevų ir Punsko rinktinės. Laimėti teko punskietėms 2:1, nors ir Klevų sportininkės pasirodė iš tikrųjų šaunios.
Netikėtai užplūdęs lietus ir naktis nutraukia nebaigtas rungtynes.
Liko dar svarbi programos dalis: laužo piliakalnyje uždegimas. Lietus nustoja. Prasideda tikrai įspūdinga žygiuotė. Ketveriukėmis susirikiavusi minia su deglais rankose nusitęsia vingiuotais ir kalnuotais
keliais. Naktį žaižaruoja deglai ir skamba dainos. Pagaliau piliakalnio
viršūnėje padegamas sukrautas laužas. Čia prie laužo vėl gyvas paveikslas, vėl šokiai, dainos ir žaidimai.     
Ž. Kaustas“
Antrasis pasaulinis karas ilgam nutraukė kultūrinę veiklą Suvalkų krašte. Kito ansamblių sąskrydžio teko laukti 20 metų.
Laukti reikėjo 20 metų
Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, Suvalkų krašto lietuvių
padėtis buvo komplikuota. Jie neturėjo galimybių tenkinti nei tautinių,
nei kultūrinių poreikių, buvo varžomas jų religinis gyvenimas.
XX a. 6-ojo dešimtmečio pradžioje padėtis šiek tiek pradėjo gerėti. Susidarė sąlygos plėtoti kultūrinę veiklą, nors ji buvo lenkų valdžios kontroliuojama ir varžoma.
Pasak punskietės Adelės Pauliukonytės-Samulevičienės5, rengiant kokį nors lietuvišką susibūrimą reikėjo saugotis, kad apie tai
5

Stravinskienė V. Lenkijos lietuvių bendruomenė, Punskas–Vilnius, 2004, p. 51.
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Apie 1954 m. Ketvirta iš kairės Zofija Hofnerienė su saviveiklininkais

nesužinotų Pasienio apsaugos kariuomenės (WOP) tarnyba. WOP kariai gaudydavo lietuvius, suimdavo juos ir įvairiausiais būdais iš jų
tyčiodavosi. Pirmasis viešas lietuviškas saviveiklos renginys buvo suorganizuotas 1951 m. Ožkinių kaime. Jo metu pasirodė V. Valinčiaus
vadovaujamas choras, buvo deklamuojami eilėraščiai, šokami lietuvių
liaudies šokiai. Tuoj po to beveik kiekviename didesniame kaime pradėjo veikti kaimo šviesuolių vadovaujami saviveiklos kolektyvai.
Atidarius Punsko kultūros namus (1956 m.), saviveiklinis darbas
labai sustiprėjo. 1957–1967 m. šiame krašte veikė 17 ansamblių, kuriuose dalyvavo apie 400 žmonių. Vieni lietuviški ansambliai veikė
trumpai, kiti – keletą dešimtmečių.
1959 m. buvo suorganizuotas lietuviškų saviveiklos kolektyvų
sąskrydis.
Apie pirmąjį po Antrojo pasaulinio karo ansamblių sąskrydį
„Aušra“ rašė6:
„1959 m. vasarą prie Klevų piliakalnio surengėme visų veikiančių ansamblių sąskrydį, programai pasibaigus ansamblių vadovams
įteikėme lietuviškas knygas. Žiūrovai į šį renginį važiavo vežimais,
net dviračiai tada dar buvo sunkiai prieinami. Punsko LKN saviveiklininkai jau važiavo pasisamdytu iš kooperatyvo traktorium, tačiau
dėl įvairių priežasčių galą kelio nuo Smalėnų iki Klevų jiems teko eiti
pėsčiom.“
6

Prisiminimų žiupsnelis. „Aušra“, 1973, nr. 19, p. 2.
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Šiek tiek mįslingos yra 1973 m. „Aušros“ 19 nr. 3 ir 4 psl. paskelbtos 1959 metų sąskrydžių nuotraukos su tokiais užrašais:
„10. Gerai nusiteikę punskiečiai 1959 m. Klevuose sąskrydžio metu.
Nuotrauka B. Nevulio. 11. Į Eglinės piliakalnį 1959 m. vasarą.
Nuotrauka B. Nevulio. 12. Pačioje Eglinės piliakalnio viršūnėje. Iš
1959 m. vasaros sąskrydžio. Nuotrauka B. Nevulio. 13. Didelio pasisekimo Eglinės piliakalnyje Sąskrydžio metu turėjo punskiečių tarpe
atvykęs iš Suvalkų Goberis (1959 m.). Nuotrauka B. Nevulio.“
Ar tai reikštų, kad 1959 m. vyko du sąskrydžiai?

Gerai nusiteikę punskiečiai 1959 m. Klevuose sąskrydžio metu

1959 m. Išvyka į Eglinę. Iš kairės: Genė Baranauskaitė (Kalesinskienė),
Kastulė Baranauskaitė (Mazauskienė), neatpažinti asmenys,
Natalija Balytaitė (Pykienė), Birutė Pajaujytė (Balytienė)

Lietuviškų ansamblių sąskrydžiai

Pačioje Eglinės piliakalnio viršūnėje

Didelio pasisekimo Eglinės piliakalnyje Sąskrydžio metu turėjo atvykęs Goberis
iš Suvalkų

Tuometinio LVKD CV pirmininko Juozo Sigito Paransevičiaus
nuomone, du sąskrydžiai vienais metais negalėjo būti organizuojami.
Prie Eglinės piliakalnio turbūt vyko vieno ar kito ansamblio pasirodymas, klaidingai įvardytas sąskrydžiu.
Kostas Leončikas tikina, kad 1959 m. birželį Eglinės piliakalnyje vyko tik Punsko arba šio krašto lietuviškų ansamblių susitikimas,
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1959 m. sąskrydis Klevuose

kuriame dalyvavo jo sesuo Aldona Leončikaitė-Kislo. Tai buvo labai
nedidelis renginys. Aldona tuomet dirbo Punsko lietuvių kultūros namuose. Vedėju buvo Bronius Nevulis iš Vidugirių Būdos. Nežinia, kur
vyko ansamblių pasirodymas – piliakalnio papėdėje ar Jono Judicko
sodybos kieme7.
Apie pirmuosius Klevuose vykusius sąskrydžius pasakoja jų liudininkai ir dalyviai.
Albina Grigutienė iš Klevų8:
„Dar jauna buvau, pati nedainavau, bet visas kaimas dalyvavo,
daug žmonių. Žinau, kad Elena Buračiauskaitė-Zdanienė mokė Lum-

7
8

https://punskas.pl/is-praeities/lenkijos-lietuviu-portalui-punskas-pl/.
Pakutkienė E. http://archyvas.punskas.pl/saskrydis-vis-dar-vadinamas-piliakalniu-4-d/.
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Sąskrydis Klevuose

bių ir Klevų vaikus, jaunimą šokti ir su jais dalyvavo sąskrydyje Klevuose. Apie 1960-uosius Klevų piliakalnyje, prie Klevo ežero. Per 5
valandas koncertavo daug grupių. Kalno papėdėje tarp Klevo ir Klevaičio ežerų koncertavo kolektyvai, o žmonės sėdėjo pakalnėje, tad
gerai matė. Koncertas labai ilgas, nes daug grupių gražiai parodydavo
savo veiklos vaisius. Buvo dainos, šokiai, monologas vienas kitas. Po
koncerto vieni eidavo namo, kiti susinešę maisto, kaip ir dabar, vakarojo, vaišinosi ir toliau dainavo, šoko. Lietus lyg ir nesutrukdydavo.“
Kostas Leončikas prisimena9: „Šiame ir kituose Klevų sąskrydžiuose jau pats dalyvavau. Tuomet mokiausi Punsko bendrojo lavi9

https://punskas.pl/is-praeities/lenkijos-lietuviu-portalui-punskas-pl/.
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Sąskrydis Klevuose. Jonas Karčiauskas skaito savo eilėraštį „Sūduva“

1960 m. sąskrydis Klevuose. Iš kairės pritūpusios: Anelė Uzdilienė, Janina
Mazauskaitė. Iš kairės stovi: Aldona Leončikaitė, Marytė Itataitė, Angelė
Šliaužienė, Zofija Judickienė, vad. Vlada Pajaujienė, Eugenija Anuškevičienė,
Janina Nevulytė, Halina Lemiesz

Lietuviškų ansamblių sąskrydžiai

Klevų saviveiklininkai atlieka šokį „Žirgelis“

nimo licėjuje. Pirmame sąskrydyje dalyvavo labai daug žmonių. Jis
surengtas sekmadienį. Oras buvo labai geras. Atskirai pasirodė lietuviškų mokyklų mokytojų choras. Tada Lietuvių visuomeninės kultūros draugijos (LVKD) pirmininkas buvo Juozas Savickas.
Jie (sąskrydžiai – S. B.) prasidėdavo įvairiu laiku: priešpiet ir po
pietų. Piliakalnis yra tarp dviejų ežerų: Klevo ir Klevaičio. Ansamblių
pasirodymai vykdavo scenoje, įrengtoje arti ežero, o pilikalnio papėdėje, nuo Ramoniškių pusės, sėdėjo žmonės (…). Per vieną sąskrydį
prie piliakalnio vyko tinklinio ir plaukimo varžybos. Buvo daug milicininkų iš Seinų. Po sąskrydžio Klevuose pas Balulį Bronių ir Juozą Sidarį, gyvenantį prie Klevo ežero, būdavo jaunimo šokiai. Į vieną
sąskrydį iš Lietuvos atvyko delegacija, kurią lydėjo Seinų apskrities ir
partijos pareigūnai. Lietuvos delegacijos pirmininkas trumpai pasisakė lietuviškai. 1969 m. sąskrydis vyko prie Plaskio (Gulbinio) ežero,
kur buvo labai mažai vietos, todėl ir nedaug žiūrovų susirinko. Po jo
surengti šokiai Antano Marazo name.“
Genius Latvys10:
„(…) Daugelis vyresnių vadina piliakalniu tą suėjimą, didelį koncertą prie ežero. Pirmieji piliakalniai buvo netoli mūsų sodybos (sukūręs šeimą apsigyvenau Grigučių sodyboje). Suvažiavo vežimais daug
žmonių ir įrengtoje ant žemės (pakabinus austas lovatieses) scenoje
10

Ten pat.
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Sąskrydis Klevų piliakalnyje. 1963 08 11

LVKD CV pirmininkas Algirdas Skripka atidaro sąskrydį Klevuose

grojo, dainavo, šoko. O paskui jau kaimynystėje, Balulių žemėje, tokioj
pakrantėje, ant piliakalnio šlaito, tarp dviejų Klevų ežerų buvo.“
Algirdas Skripka11:
„Kai pirmininku LVKD buvau išrinktas 1959 m. spalio 25 d., tai
po metų surengė draugija sąskrydį vasarą pas Bronių Balulį. Žiūrėjom,
11

Ten pat.
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kad kalnas, kad ežeras būtų, ir tiko vieta Klevų piliakalnyje (Balulių
žemėje). Mūsų krašte veikė labai daug meno kolektyvų ir visi buvo
pakviesti pasirodyti, iš viso apie 18 grupių. Suvažiuodavo žmonės vežimais, dviračiais, mažai kas motociklais. Grupės veikė LVKD skyriuose, svetainėse beveik kiekvienam kaime, tarp kitų ir Radžiūčiuose
(pas Valukonius), Dusnyčioj pas Klimasarus, Lumbiuose (kurie jau
net nepaminimi niekur).“
1961 ir 1962 metų šventės
LVKD protokoluose rašoma12: „1961.VII.9 d. Klevų piliakalnyje
tarp Klevo ir Klevaičio ežerų suvažiavo virš 2 tūkst. žiūrovų… apžiūrėti meno saviveiklos. Klevuose dalyvavo 12 saviveiklos ansamblių
– 200 narių. Šiais metais susidarė ansambliai: Radžiūčių, Lumbių, Paliūnų ir prie CV LVKD Seinuose. Šiuo metu veikė 14 meno kolektyvų.
49 kartus šie ansambliai surengė pasirodymus, iš jų 27 nemokamai.
Ansambliai 25 % lėšų už surinktus bilietus perduoda į centro valdybą, likusius naudoja išlaidoms padengti ir taip kaupia banke PKO.
Vidugirių ansamblis yra sukaupęs jau 4 000 zlotų ir dar šiemet planuoja užpirkti televizijos aparatą.“
Apie tų metų sąskrydį Lenkijos lietuvių laikraštis „Aušra“ straipsnyje „Saviveiklos apžiūra Klevų piliakalnyje“ rašė13: „Šiais metais
liepos 9 d. (1961.VII.9 d.) Klevų piliakalnyje tarp Klevo ir Klevaičio
ežerų suvažiavo virš 2 tūkst. žiūrovų. (…) Šiame apžiūros sąskrydyje
dalyvavo 12 saviveiklos ratelių ir tinklinio komandų (…): Vidugirių,
Žagarių, Punsko vidurinės mokyklos aukštesnių klasių ir skautų, LKN
Punske, Radžiūčių, Lumbių, Valinčių, Navinykų, Kreivėnų ir Seinų.
Atvyko 200 artistų, kurie sudainavo daug linksmų ir audringų lietuvių
liaudies dainų, pašoko įvairius liaudies šokius, deklamavo eilėraščius
ir monologus. Pauzėse grojo įvairias liaudies ir estradines melodijas
Kampuočių kapelos kvartetas… Pabaigai lietuvių tradiciniu papročiu
piliakalnio viršuje sukurtas didelis laužas ir bendrai padainuota liaudies daina „Po beržyną vaikščiojau“. LVKD pirmininkas padėkojo ir
paskatino toliau nesigailėti savo jėgų kultūrinio darbo plėtimui. Laužui gęstant, skambiom dainom beaidint, visi traukė namų link (Kadugys).“

12
13

Pakutkienė E. http://archyvas.punskas.pl/saskrydis-vis-dar-vadinamas-piliakalniu-2-d/.
Saviveiklos apžiūra Klevų piliakalnyje. „Aušra“, 1961, nr. 2, p. 10.
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1962 m. „Aušros“ puslapiuose apie sąskrydį buvo rašoma taip14:
„KULTŪRINĖ ŠVENTĖ
Seinų apskrities gyventojai su dideliu susidomėjimu laukė kada
LVKD Centro Valdyba nustatys sąskrydžio ir kartu saviveiklos ansamblių darbo už 1962 m. apžiūros tikslią datą. Kas liečia vietą, kur
turėtų įvykti ši didžioji kultūrinė šventė, tai nebuvo jokių abejonių;
kiekvienas buvo tikras, kad tai vyks Klevų apylinkėje, dideliame kalne, pavadintame „Piliakalniu“, besirandančiame tarp dviejų ežerų —
„Klevo“ ir „Klevaičio“. Vieta labai graži, o apie patį kalną pasakojama
įvairių legendų, pasak kurių ant šio kalno stovėjo kadaise maža pilis
ar tvirtovė.
Kada pagaliau buvo nustatyta data š.m. rugpiūčio 5 d., ir pranešta
apie tai apylinkės liaudies ansambliams, paskutiniai mėnesiai t.y. birželio ir liepos buvo mūsų jaunimui ruošimosi įkarščio mėnesiais.
Nemaža darbo ir pastangų dėjo pasiruošimui ir patys Prezidiumo
nariai, lankydami ansamblius, dalyvaudami atskirų ansamblių atitinkamos programos paruošime.
Pagaliau atėjo rugpiūčio 5 diena. Nuo pat ryto įsigalėjo netikrumo
jausmas, nes oras buvo abejotinas. Galų gale apie 9 val. pragiedrėjo,
ir visi, panašiai kaip ir oras, su nušvytusiais veidais pradėjo ruoštis
kelionėn. Nereikėjo ypatingų skelbimų ir propagandos. Jau nuo 10 val.
visais į numatytą vietą vedančiais keliais ir takais traukė sunkvežimiai, lengvosios automašinos, motociklai, dviračiai bei dainuodamos
pėsčiųjų grupės.
Sąskrydyje dalyvavo 10 saviveiklos ansamblių, būtent, Klevų,
Radžiūčių, Žagarių, Vidugirių, Kampuočių, Valinčių, Kreivėnų, Ožkinių, Aradninkų bei Punsko Lietuvių Kultūros Namų. Pagal numatytą
programą, pirmasis išstojo Klevų kaimo choras. Jauniausias jo dalyvis
turi apie 40 metų, o tuo tarpu vyriausias – virš 60 metų.
Programos atlikimo metu atvažiavo viešinti Seinų apskrityje žemės ūkio darbuotojų delegacija iš Tarybų Lietuvos, kurią vietinės visuomenės vardu pasveikino Ožkinių saviveiklos ansamblio vadovas
pil. Juozas Maksimavičius. Po to išstojo drg. Petras Pridotkas – Lietuvos Komunistų Partijos Kapsuko Rajono Komiteto Sekretorius, kuris
keliais žodžiais perdavė širdingus sveikinimus nuo Kapsuko rajono
gyventojų ir palinkėjo sėkmingų darbo vaisių statant socializmą Lenkijoje. Vidugirių ansamblio nariai įteikė svečiams gėlių puokštes.

14

Kultūrinė šventė. „Aušra“, 1962, nr. 5, p. 7.
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Susirinkusieji, o jų buvo apie 2600, nepaisant nepatogių kalno
šlaitų, kur teko jiems stovėti, kantriai ir su dideliu susidomėjimu išklausė visų saviveiklos ansamblių 5 valandas betrunkančios programos, negailėdami jiems plojimų ir gerų atsiliepimų.
20 valandą pasibaigus programai LVKD CV pirmininkas įteikė
paskiriems saviveiklos ansambliams diplomus už dalyvavimą Sąskrydyje, po to sekė šokiai.   
A. S.“
Rugpjūčio 9 d. („Aušroje“ minima rugpjūčio 5 d.) jau nuo 10 val.
visais į numatytą vietą vedančiais keliais ir takais traukė sunkvežimiai, lengvosios automašinos, motociklai, dviračiai bei dainuodamos
pėsčiųjų grupės. Pagaliau 15 val. LVKD pirmininkas atidaro sąskrydį, trumpai pasveikina dalyvius. Dalyvauja 10 saviveiklos ansamblių:
Klevų, Radžiūčių, Žagarių, Vidugirių, Kampuočių, Valinčių, Kreivėnų, Ožkinių, Aradnykų, Punsko kultūros namų. Ožkinių kaimo saviveiklos ansamblio vadovas Juozas Maksimavičius pasveikino svečius,
atvykusius iš Kapsuko su Petru Pridotku. Žmonių buvo apie 2 tūkst.,
nepaisant nepatogių kalno šlaitų visi su dideliu susidomėjimu išklausė
visų saviveiklos ansamblių 5 valandas betrunkančios programos, negailėdami jiems plojimų ir gerų atsiliepimų.
1963 ir 1964 metai
Apie 1963 m. ansamblių sąskrydį, Suvalkų krašto lietuvių dainų
ir šokių šventę, „Aušra“ rašė15:
„Šių metų rugpiūčio 11 dieną Klevų piliakalnyje įvyko sąskrydis.
Sąskrydyje dalyvavo šeši saviveiklos rateliai, būtent: Klevų, Krasnagrūdos, Vidugirių, Valinčių, Aradninkų ir Punsko Kultūros Namų rateliai. Iškilmes atidarė Seinų Kultūros skyriaus vedėjas drg. Juozas Leončikas. Po to, žodį suteikė LVKD pirmininkui drg. Algirdui Skripkai.
Toliau sekė ansamblių pasirodymai, kuriuos pradėjo konferansjeriai
O. Aleksaitė ir J. Vaina, skaitydami V. Reimerio eilėraštį „Ateinam“.
Baigiant eilėraštį, skardžiai nuskambėjo „Kur lygūs laukai“. Scenoje
dainavo Valinčių kaimo choras. Jis pirmasis pradėjo programą. Maždaug viduryje programos įvyko trumpa pertraukėlė, kurios metu drg.
Jonas Karčiauskas pravedė literatūros konkursą. Toliau vėl sekė an-

15

Klevų sąskrydis. „Aušra“, 1963, nr. 6, p. 10.
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samblių pasirodymai. Pasirodymo metu buvo deklamuojami*) eilėraščiai, dainuojamos lietuvių, lenkų ir rusų liaudies dainos, šokiai, savo
kūrybos kūriniai ir tt. Kalbant apie Klevų sąskrydį reikia paminėti tai,
kad daug vargo ir triūso šioje srityje padėjo drg. Onutė Aleksaitė. Už
Jos pasišventimą tikrai priklauso nuoširdus lietuviškas ačiū. Nežiūrint
nepatogių oro sąlygų drg. Onutė nuvykdavo į Krasnogrūdą ir Aradninkus, sugebėjo ten suburti vietos jaunimą ir išmokyti įdomių lietuvių liaudies šokių. DALYVIS
*) Punsko Lietuvių J. Karčiausko, K. Maksimavičiūtės.“
***
1964 m. rugpjūčio 14 d. LVKD Centro valdyba su saviveiklos ratelių vadovais aptarė sąskrydžio organizavimo reikalus. Pasitarimo
metu LVKD CV pirmininkas Algirdas Skripka kalbėjo16: „(…) visi
saviveiklos ratelių vadovai yra mokytojai, o jie vasaros laikotarpiu turėjo kursus ir negalėjo reikiamai paruošti ansamblių sąskrydžiui. Sąskrydis visuomet vykdavo Klevų piliakalnyje, bet šiais metais siūloma
suruošti kitose vietovėse. (…) reikėtų sutrumpinti programos laiką iki
2,5 val., kad nebūtų per daug ilgu ir nuobodu. Ans. lygis augs metai iš
metų, mes tai matome sąskrydžio programos metu.“
LVKD sekretorius Jonas Kmieliauskas pasiūlė suburti komisiją,
kuri nustatytų renginio valandą, vietą ir programą. Pasitarime nuspręsta, kad sąskrydyje dalyvaus Kreivėnų, Pristavonių, Vaitakiemio,
Punsko, Vidugirių, Burbiškių, Valinčių, Krasnagrūdos ir Ožkinių ansambliai. Buvo nustatyta tokia sąskrydžio eiga.
1. LVKD centro valdyba – įžanga.
2. Saviveiklos ratelių pasirodymas.
3. Sportiniai žaidimai (atsakingas Gint. Marcinkevičius).
4. Pasilinksminimas prie laužo.
5. Sąskrydžio užbaigimas.
Buvo pasiūlyta, jei tik bus tokia galimybė, iš Elko pasamdyti specialų automobilį, kuris užtikrintų renginiui elektros šviesą.
Algis Uzdila pasisakė už sąskrydžio organizavimą prie Klevų piliakalnio: „Aš niekad nemačiau sąskrydžio Klevuose, bet iš žmonių žinau, kad programa buvo vis per ilga… Mūsų tikslas yra parodyti gerą
programą ir neužimti daug laiko, kad žmonės turėtų laiko kada pasivaikščioti ir pasilinksminti. Organizatorių užduotis padaryti peržiūrą
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Pakutkienė E. http://archyvas.punskas.pl/saskrydis-vis-dar-vadinamas-piliakalniu-1-d/.
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ir sustatyti programą vientisą ir įdomią. Ar verta keisti vietą? Ne, nes
Klevai yra labai graži vietovė, be to, rengti sąskrydžius Klevuose yra
tradicija. Tradiciją reikėtų palaikyti, tą patį girdime ir iš žmonių. Dėl
termino – tinkama rugpjūčio 23 d. Kas dėl programos, tai kad kiekvienas ans. – kolektyvas parodytų po kokius 3–4 punktus. Kukliai
suminėti, kas dalyvauja. Mūsų tikslas būtų, kad parodytume, ką turime, kad tai suruošė mūsų kaimo žmonės. Kad sąskrydžio programa
paliktų geriausią įspūdį.“
Algiui Uzdilai antrino LVKD narys Jonas Karčiauskas: „Kas dėl
vietos, pasisakau už Klevus, nes Klevai yra lyg centras. Praėjusių sąskrydžių metu niekad nebuvo geros pabaigos, nežinia buvo, kokią val.
kokia programos dalis vyksta.“
Pasitarime pasisakė ir lietuviškų ansamblių vadovai. Birutė Radzevičiūtė apgailestavo, kad Navinykų saviveiklos ratelis negali dalyvauti, nes jų paruoštas vaidinimas užimtų daug laiko. Jurgis Valinčius
informavo, kad Pristavonių jaunimas paruošė programą, kurią parodys Pristavonyse. Savo repertuare jie turi keletą dainų ir šokių, kuriuos galėtų parodyti sąskrydyje. Jo nuomone, sąskrydis turėtų vykti
Klevuose.
Už sąskrydį Klevuose pasisakė ir Boleslovas Grigutis. Jis pranešė,
kad Vidugirių ansamblis ruošiasi renginyje dalyvauti.
Punsko lietuvių kultūros namų instruktorė Onutė Jonušonytė informavo susitikimo dalyvius, kad Valinčių kaimo ansamblis renginiui
yra paruošęs šešias dainas.
Ožkinių atstovas pranešė, kad šio kaimo ansamblis sąskrydyje tikrai dalyvaus.
Vaitakiemio LVKD ratelio saviveiklos vadovas Kostas Sidaris
kalbėjo: „Nuobodu yra klausytis programos, kad ji pradedama pora
valandų po nustatyto laiko, o ne kad per ilga. Ansambliai ruošiasi visą
žiemą ir nereikia trumpint, nes jiems būtų didelė skriauda.“
Algirdas Nevulis iš Raistinių pasiūlė, kad sąskrydžio metu grotų
ne vienas muzikantas, o visas orkestras. Pasak jo, žmonės atvyksta iš
toli, tad norėtų pamatyti ilgesnę programą, kuri turėtų trukti 2–3 val.
Posėdyje diskutuota ir dėl sąskrydžio laiko. LVKD CV pirmininkas A. Skripka konstatavo: „Tai vyktų Klevuose, jei blogas oras, būtų
perkelta iš 23 d. į rugpjūčio 30 d. Nuolatiniai LVKD darbuotojai turi
numatyti, kiek ans. ir koks jų repertuaras, galėtų tai būti: dainos, tautiniai šokiai, monologai, eilėraščiai. LVKD sekretorius iš Klevų ratelio
aktyviausių narių sudarys grupę, kuri atitinkamai paruoštų piliakalnį sąskrydžiui, sutvarkytų vietą, suieškotų uždangas, prikrautų lau-
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1967 m. sąskrydis Burbiškiuose. Mokytojų choras. Iš kairės moterys: Apolonija
Škarnulienė, Birutė Radzevičiūtė, Ieva Sidarienė, Elena Keizaitė, Petronelė
Savickaitė, Danutė Grabauskaitė. Iš kairės vyrai: vad. Kostas Sidaris, Valentas Čėpla, Jonas Pajaujis, Leonardas Jonuška, Alfonsas Marcinkevičius, Jurgis
Valinčius, Gediminas Kraužlys, Algirdas Nevulis, Antanas Šliaužys

žui šakų. Kas dėl transporto – prašome, kad ansambliai atvyktų savo
transportu ir draugija bus dėkinga, o kas neturės kuo – atsiųsime sunkvežimį. Būtų gerai iš anksto apie sąskrydį pranešti radijui ir kino kronikai. Mūsų užd. numatyti muzikantus, kurie būtų atsakingi už muziką
sąskrydžio metu, pakviesti bufetą (be vyno ir degtinės), kurio pelnas
eitų sąskrydžio organizaciniams reikalams.“
Jam antrino J. Kmieliauskas: „Rateliams apie sąskrydį būdavo visuomet pranešama, ir šiemet taip pat pranešime. Mano manymu, ans.
turėtų atvykti ne 12, o 10 val., kad dalyviai pakankamai turėtų laiko
pasiruošimui, o sąskrydis programą pradėtų 14 val. (…) Kas dėl muzikos, tai mes susitarsime su Burbiškių kaimo kapela, kuri tikriausia
sutiks. Kas dėl bufeto, reiktų uždrausti, kad alkoholio nepardavinėtų.“
1964 m. „Aušra“ rašė17:
„Dainų! Šventė! Lenkijoj!
Saulėtą ir gražų vasaros sekmadienį, ant gražaus Klevų piliakalnio tarp veidrodžiais spindinčių ežerų, įvyko lietuvių liaudies dainininkų ir šokėjų sąskrydis. Lietuvių liaudies veikėjai iš įvairių Seinų
apskrities apylinkių, atvežė ant piliakalnio skardžią dainą ir smagius
mūsų šokius.

17

Dainų! Šventė! Lenkijoj! „Aušra“, 1964, nr. 7, p. 12.
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1975 m. sąskrydis Punske. Iš kairės moterys: neatpažinta, Birutė Liuteckaitė,
Birutė Valinčiūtė, Julija Pečiulienė, Adelė Samulevičienė, Angelė Šliaužienė,
Anelė Uzdilienė, Teresė Šidlauskaitė, Apolonija Škarnulienė, Anelė Brilienė,
Onutė Jonušonienė, Natalija Janušauskienė, Elena Malinauskaitė, Danutė
Valinčiūtė. Iš kairės vyrai: Viktoras Murauskas, Kazys Uzdila, Jurgis Pečiulis,
Juozas Pečiulis, Vitas Slovikas, Julius Slovikas, Jonas Jurkiūnas, Jonas Pajaujis,
Benas Valenskas

1979 m. „Dzūkija“ prieš koncertą Burbiškiuose

1980 m. Paskutinis „Dzūkijos“ koncertas sąskrydyje Burbiškiuose
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1970 m. sąskrydis Klevuose. Iš kairės: Kostas Sidaris, Juozas Valinčius, Juozas
Vaicekauskas, Antanas Šliaužys

Reikia pažymėti, kad geriausiai pasirodė mgr A. Uzdilos paruošti
ansambliai. Programos atlikėjų veiduose atsispindėjo to jauno žmogaus įdiegta energija ir dainos pamilimas.
Mūsų brangiems veikėjams plojo dviejų tūkstančių žiūrovų minia,
kuri vieškeliais ir keleliais, raitančiaisiais tarp kalvų ir girelių, atvažiavo į piliakalnį, kad su virpančia širdimi pasiklausyti ir pamatyti žavias
dainas ir šokius ir parymoti prie vakare uždegto laužo.
Dainų šventės reikšmę vietiniams lietuviams galime pažymėti ir
tuo, kad į piliakalnį atvyko rašytojas Albinas Žukauskas, kilęs iš Seinų
apylinkės, dabar gyvenąs Tarybų Lietuvoj, kuris širdingais plojimais
buvo pasveikintas susirinkusiųjų piliakalnyje.
Tos trumpos reliacijos pabaigoje reikia padėkoti mūsų šauniems
veikėjams ir rengėjams už suruošimą taip įspūdingos gegužinės ir palinkėti jiems sėkmės suruošime sekančios dainų šventės kurios laukia
kiekvienas, mylįs lietuvių žavią dainą. Alfonsas Lukošius“
Vietoj epilogo
Lietuviškų ansamblių sąskrydžiai turėjo, turi ir turės neįkainojamą reikšmę mūsų visuomenei. Jie labai stipriai įaugo į mūsų krašto
kultūrinių renginių kalendorių. Manau, kad sąskrydžiai vyks tol, kol
šiame krašte skambės lietuviškas žodis, kol girdėsis lietuviška daina,
kol bus šokami lietuviški šokiai.
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1981 m. sąskrydis Burbiškiuose. Žiūrovai

Straipsnį apie ansamblių sąskrydžius noriu baigti Vito Jankeliūno
prisiminimų žiupsneliu18:
„Klevų piliakalny su Vidugirių saviveiklininkais parodėme tokį
vaidinimuką. Gerai tada vaidino ponaitį Gutauskas – stambus, aukštas lietuvis. Gal pagrindinį vaidmenį atliko Marytė Černelienė. Jonas
Stankauskas (į jį užteko pažiūrėti, ir jau juokas ėmė – labai komiškas
žmogutis, jis tokius ir vaidmenis atlikdavo) ir kiti žmonės gerai vaidino. Aš ir daug kitų gražiai po to padainavome.
Apie 1970 m. vyko sąskrydis prie Gulbinio ežero Klevuose (vėliau tą ežerą pavadino Plaskiu). Paskui Žagariuose prie Dusalio gal du
kartus, o anksčiau Vaitakiemyje ir Burbiškiuose dar buvo. Ten daug
vietos, tai visiems patogu. Vyksta sąskrydžiai prie Galadusio ir dabar.
Bet man tai labiausiai patiko Klevų piliakalnyje.“

SIGITAS BIRGELIS (g. 1961 m. Punske) – poetas, vertėjas, fotografas, žurnalistas, knygų sudarytojas ir redaktorius. Žinių portalo punskas.pl vyr. redaktorius. Paskelbė straipsnių istorinėmis temomis. Išleido per 20 knygų.
Nuo 1990 m. dirbo „Aušros“ redakcijoje, o vėliau – „Aušros“ leidykloje. Dabar
yra ,,Aušros“ leidyklos direktorius ir vyr. redaktorius.
Nuo 1995 m. Lietuvos rašytojų sąjungos narys.
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DEGTUKAS, ĮKŪRĘS LAUŽUS
2021 metų birželio 21 dieną Punsko kultūros namams sukanka
65-eri. Juose prieglobstį surado visų menų puoselėtojai: dainininkai,
muzikantai, šokėjai, dramos būrelio dalyviai, fotografijos mėgėjai,
paskaitų lankytojai, spaudos skaitytojai... Čia prisiglaudė ir pirmoji
mūsų biblioteka bei spaudos skaitykla. Čia rinkosi ir kaimo šeimininkių būrelio narės. Kultūros namai organizavo ir paskaitas, ir susitikimą su poetais ar kitais garsiais žmonėmis. Kai Punsko bažnyčią užvaldė piktõs valios dvasininkai, kurie nebuvo tikri, ar Dievas supranta
„pagonių“ kalbą, žmonės, iš kurių mišių metu vijo piktąsias dvasias,
po pamaldų „išskaistinti“ rinkdavosi čia ir svarstė, ką daryti ir kaip
gelbėtis. Čia buvo priimami sprendimai, kas turi važiuoti į Lomžą pas
vyskupą prašyti, kad Dievo namuose nebūtų ugdoma neapykanta
mūsų žmonėms ir jų prigimčiai, čia buvo ieškoma, kas gebėtų redaguoti vyskupui raštus, nušviečiančius padėtį ir prašančius atitaisyti
skriaudas, kurias daro vietos dvasininkai. Šiandien šita Punsko kultūros namų misija yra gerokai primiršta.
Tų pačių 2021 metų birželio 1 dieną sukanka 70-asis choreografinio „Jotvos“ sambūrio jubiliejus. Skaitytojau, atkreipki dėmesį, kad
„Jotva“ penkeriais yra vyresnė už kultūros namus. Kaip tai atsitiko?
Čia ir reikia kai ką paaiškinti.
Kultūros namų Punske nebuvo nei prieš karą, nei po karo, bet
žmonės gyveno ir puoselėjo savo kultūrą kaip bendravimo formą.
Dar prieš karą mūsų krašte labai populiarūs buvo vaidinimai. Vyko
jie kaimuose, paprastai klojimuose, kartais platesnėje pirkioje. Po tų
vaidinimų paprastai skambėdavo vadinamieji monologai ir būdavo sušokami vienas ar du šokiai. Fenomenas įvyko 1939 m. rugpjūčio 27
d. – paskutinį mėnesio sekmadienį laukymėje prie Seivio ežero, kai jau
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kaupėsi žaibai ir oras buvo pritvinkęs parako bei visi krantai braškėjo.
Tą dieną vyko mūsų krašte, galėtume vadinti – pirmoji šokių šventė.
Čia taip pat skambėjo dainos ir monologai, bet renginy, Jono Pajaujo
liudijimu, vyravo šokiai. Po keturių dienų degė visa Lenkijos žemė, ir
ilgam nutrūko bet koks kultūrinis gyvenimas viešumoje.
Karas baigėsi beveik po penkerių metų. Pokary viešoji padėtis,
kaip visuomet ir visur, buvusi labai nestabili. Lietuva nuo 1940 m.
buvo okupuota. Tik kelias dienas, traukiantis sovietinei armijai, bandė
įsitvirtinti Nepriklausomos Lietuvos laikinoji vyriausybė, bet ją labai greitai sutramdė vokiečių okupantai. Nuo 1944 m. rugpjūčio iki
1990 m. kovo vėl čia įsitvirtina sovietinė tvarka. Lenkijoje bandoma
įtvirtinti vadinamąją liaudies vyriausybę. Lenkų tauta buvo plėšoma
tarp laisvės siekių ir solidarumo su sovietais. Beveik smurtu pastatytos partinės valdžios visi šonai braškėjo. Bet koks žmonių laisvesnis
kvėptelėjimas buvo laikomas nelojalumo valstybei požymiu ir grėsė
skaudžiomis pasekmėmis. Labai sunkiai mūsų kaimuose sekėsi steigti
kolūkius. Niekas neskubėjo savo žemės ir gyvulių bei padargų atiduoti
kolektyviniam valdymui, nes visi žmonės jautė ekonominį krachą.
Ir štai ateina 1950 metai. Šviesūs mūsų kaimiečių protai imasi iniciatyvos. Gyventi reikia. O kaip nesugyvulėti? Juk mus tik kultūra nuo
tų padarėlių skiria. Ko imtis? Po bažnyčios žmonės išėję ima tartis,
ką reikėtų daryti. Ožkinių kaimas dėl įvairių peripetijų gelbėdamasis
nuo smurto sutinka stoti į kolūkį, kuriuos čia vadinta gamybinėmis
bendrovėmis. Žmonės pajunta šiokį tokį grėsmės palengvėjimą ir šitai
išnaudoja – ima burtis Kastanto Vaičiulio netvertame pirkios gale. Čia
Juozas Maksimavičius surenka grupę jaunimo ir moko mūsų liaudies
šokių bei ratelių. Bet patirtis juos verčia galvoti, kad iš pačių šokių
vakaro nesurengsi. Todėl vėl po mišių sekmadienį tariasi su Vincu Valinčiumi, kuris pajėgus yra grupę dainininkų pamokyti keliais balsais
dainuoti. Šitaip suburiama choro užuomazga. Juozas Maksimavičius
šiam pirmam kultūriniam renginiui parinko ir režisavo vaidinimą.
Reikėjo tik išsirūpinti tokiam vakarui leidimą. O kas jį būtų galėjęs
išgauti?
Čia labai pravertė tas faktas, kad Ožkinių kaimas buvo įkūręs vadinamąją gamybinę bendrovę. Į Ožkinių kaimą ėmė atvažinėti įvairūs
apskrities, kartais net ir vaivadijos, valdininkai. Juozas Maksimavičius
šioje bendrovėje ėjęs buhalterio pareigas, jo pastatuose buvo bendrovės sandėliai, todėl ir pažinčių su valstybės veikėjais jam netrūko. Tai
davė jėgų Juozui kreiptis ir į apskrities saugumo įstaigą prašyti leidimo viešam vakarui.
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Parašęs prašymą jis išsileido į Suvalkus. Kad vakaras turi vykti
lietuvių kalba, buvo pažymėjęs prašymo pabaigoje ir smulkesnėmis
raidėmis. Įstaigos viršininkas užmetė akį ir, supratęs prašymo intenciją, be to, matydamas girdėta pavarde interesantą, kaukštelėjo antspaudą – LEIDŽIU, pasirašė ir ištiesė popierių. Maksimavičius čiupo
popierių, bet viršininkas dar spėjo pastebėti pabaigoje esantį sakinį
„Renginys vyks lietuvių kalba“ ir nustebęs norėjo dokumentą išlupti atgal. Bet Juozo būta greitesnio, ir tas jau spėjo popierių įsikišti į
švarko vidinę kišenę. Tuomet raštinėje net susistumdyta – veikiausiai
pareigūnas būtų bandęs popierių atimti. Tik čia netikėtai prasiveria
įstaigos durys, pro kurias įžengęs apskrities pirmasis partijos sekretorius pamato keistą sceną ir susidomi, kas gi čia darosi. Maksimavičius
aiškina šiam, kad nori surengti kultūrinį vakarą. O anas – „Bet lietuvių
kalba...“ Sekretorius taip pat buvęs Maksimavičiaus svečias gamybinėje bendrovėje, dargi ir nakvojęs jo namuose, todėl ir sušuko: „Na
ir kas, Lenkija yra demokratinė socialistinė valstybė...“ Saugumietis
nustėro ir subliūško. Tokie užkulisiai ir mūsų istorikams ne visada yra
žinomi, nes pažįstame tik žmonių ir įvykių fasadus.
Kad renginys turėtų ir politinį pamušalą (anais laikais tai buvo
be galo svarbu), sumanusis Maksimavičius parinko ne paprastą datą,
o birželio pirmąją – nes pirmąjį birželio sekmadienį socialistinis pasaulis minėjo Tarptautinę vaikų dieną. Toji Vaikų diena ir jau minėtąjį
saugumo įstaigos viršininką įvedė į klaidą, dėl ko šis, nesigilindamas į
kitus renginio niuansus, paskubėjo popierių antspauduoti ir pasirašytą
leidimą paduoti į rankas. Tais metais braškančiose kėdėse sėdintiems
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valdininkams buvo svarbus kad ir mažiausias pasirodęs socialistinės
sąmonės daigelis vadinamosios liaudies žmonių galvose.
1951 metų birželio pirmasis sekmadienis išaušo saulėtas ir giedras. Dauguma žmonių bažnyčioje susirinkę pėsti. Skelbimų nieks
nekabindavo, kad kieno neatkreiptų nereikalingo dėmesio. Daug kas
jau iš vadinamųjų artistų iš anksto girdėjo apie netikėtą tos dienos staigmeną. Išėjus iš bažnyčios miestelyje buvo nusistovėjusi mada išilgai
dabartinę Mickevičiaus gatvę nuo bažnyčios iki sankryžos su keliu į
Trakiškes po kelis kartus poromis ir keliese pavaikštinėti ir, sutikus ką
pažįstamą ar ieškomą, pasikalbėti. Šitaip anais laikais plisdavo naujienos, tad spėta vienų kitus painformuoti, kad tą dieną Ožkinių kaime
pas Skerdžiumi vadinamą Krakauską vyks kultūrinė popietė su vaidinimu, dainomis ir šokiais. Kultūrinio renginio paklausa žmonėse buvo
didžiulė. Bet informacija pasiekė ir nepageidaujamas ausis.
Krakauskų kluonas labai tiko tokiam koncertui – erdvus ir arti
miestelio. Kaimo jaunimas perrengė jį iš javų saugojimo patalpos
į žmonėms skirtą salę. Kairiame gale per visą šalinę beveik metro
aukštyje buvo įrengta pakyla – vadinamoji scena. Iš kur tiek imta
lentų visą šalinę užimančiam plotui padengti ir kokią konstrukciją
reikėję suręsti, kad per šokius ta nesugriūtų – net nežinau. Per du
klojimus ir vidury esančią šalinę visu pločiu buvo iš lentų ant kulbių
sutaisyti suolai, kad žmonės galėtų laisvai susėsti ir taip nenuvargtų.
Trečioje – galinėje – šalinėje buvo dar likę beveik iki sijų šieno. Ten,
pasirodo, susirinko ir sugulė tie, kuriems šis renginys buvęs tartum
rakštis aky. Bet kurį laiką ir jie stengėsi laikytis, kad jų iš kluono kas
neišprašytų.
Svečių – žiūrovų – prisirinko pilnas kluonas. Dauguma pėsti – nuo
miestelio apie 1 kilometrą. Vaikščioti įpratusiems žmonėms tai nebuvo
atstumas. Kur įmantresni kavalieriai, kurie atvažiavę buvo dviračiais,
neskubėjo sueiti į kluoną. Jiems rūpėjo pasipuikinti savo dviračiais.
Moderniausi buvo Demokratinėje (komunistinėje) Vokietijoje gaminti
„Dinamo“ markės. Kai kas turėjo dar prieškarinį anglišką, vadinamąjį
balioną. Baliono ratų padanga buvo gerokai platesnė už paprastų dviračių, tai tie lengviau įveikdavo kelią, kai pakliūdavo į lietaus suneštas
smėlio sąnašas.
Pagaliau suskamba trečias žiemą prie kinkinio rišamas skambutis
– ženklas, kad spektaklis jau prasideda. Tuomet ir dviratininkai, paramstę savo ratelius prie kluono sienų, suėjo į vidų, ir, kas nerado kur
atsisėsti, ramstė kluono sienas.
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Popietė prasidėjo vaidinimu. Įžangos žodį tarė renginio svarbiausias organizatorius Juozas Maksimavičius. Pats – Ožkinių kaimo ūkininkas, pažinojęs ne tik šio kaimo gyventojus, bet ir daugumą parapijos žmonių. Jis kilęs iš Seinų krašto (Aradnykų kaimo), todėl pažinojo
ir iš ten į renginį patekusius žiūrovus. Jam buvo lengva viešai kalbėti.
Jis prieš karą ir karo metais Vilniaus krašte dirbęs mokytoju, o publika
sava, tai ir vėlgi mažiau kėlė streso.
Kai spektaklis įpusėjo, svetimi – mūsų išgamėlės – nuo šalinės
įsidrąsinę bandė veikiausiai nutraukti renginį, nes ėmė švilpti ir šaukti lenkiškai, kad nieko nesupranta. Lenkų kalba čia jiems buvo gera
priedanga. Šiandien tokia publikos reakcija varytų „artistus“ iš proto.
Anais laikais tai buvę beveik natūralu. Žmonės nepratę ilgiau ko nors
klausytis ir kitomis progomis nesivaržė švilpti ir šaukti. Bet scenoje
nieks į tuos rėksnius nekreipė dėmesio, todėl tie pašūkalioję nusikeikė
ir patys turėjo iš kluono išeiti, nes likti būtų tolygu renginiui pritarti.
Spektaklis toliau vyko sklandžiai.
Po vaidinimo scenoje pasirodė choras ir šokėjai. Vincas Valinčius
buvo ragavęs šiek tiek fortepijoninės muzikos, todėl pažinojo gaidas
ir gebėjo mūsų liaudies dainas išmokyti dainininkus atlikti keturiais
balsais. Mūsų žmonės dainingi, jie vakarais patys sustoję kitaip nedainuodavo, kaip dviem balsais. Kai tik sutaria, kokią dainą traukti,
pasiskirsto, kas ves pirmu balsu, kas antrins. Šituo svetimtaučius ir
stebiname. O čia skamba keturi balsai. Buvo ko paklausyti, buvo kuo
pasigėrėti.
Tarp dainų buvo išmėtyti ir keturi šokiai. Grojo jiems apylinkėje vieni garsiausių kaimo muzikantų – armonikomis Juozas Degutis
ir Vitas Uzdila bei smuiku Ulijonas Babkauskas. Vėliau tais ir kitais
metais ši dainininkų ir šokėjų grupė važinėjo į Suvalkus ir Balstogę,
kai apskrities ir vaivadijos kultūros namai kviesdavo juos į kultūrinius
renginius, kur šie žmonės atstovavo mūsų tautinei mažumai. Šitaip pamaži ir lenkų bendruomenė ėmė taikstytis su faktu, kad Lenkijoje šalia
tautinės visuomenės gyvena ir baltarusių, ukrainiečių bei lietuvių mažumų bendruomenės. Tose išvykose ne kartą tekdavo ir man šokėjams
armonika prigroti. Ne visuomet mūsų garsūs muzikantai galėjo palikti
savo ūkius ir leistis į visokius renginius.
Iš šioje popietėje dalyvavusių „artistų“ pastoviausi pasirodė šokėjai. Jie buvo lengviausiai prikalbinami ir kiekvienais metais rinkosi į
repeticijas bei rasdavo progų pasirodyti. Nors šokėjai keitėsi, bet grupė
išsilaikė, kol gavo pastovų vadovą, ėmė rengti savarankiškus koncertus (Vėlines ir Motinos dienas), galiausiai Draugijos pastebėti atšventė
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krikštynas ir toliau sėkmingai dirba. Jie buvo įvardinti choreografiniu
„Jotvos“ sambūriu. Kadangi ši grupė dirbo pastoviai, o pripuolamai
ir kitos meno saviveiklos grupės, tai ir buvo pagrindas kreiptis į Lenkijos aukštuosius valdmenis prašyti Punske įsteigti lietuvių kultūros
namus. Štai dėl tos priežasties „Jotvos“ choreografinis sambūris turi
penkeriais metais ilgesnę istoriją negu čia dirbantys patys kultūros
namai. Kur kitur darbas organizuojamas iš viršaus – pirmiausia įkuriama įstaiga, kuri ir imasi viso organizacinio darbo. Čiagi viskas vyko
atvirkščiai ir spontaniškai. Žmonėse kilęs kultūrinis sąjūdis paskatino
ir kultūros namams organizuotis. Šiandien čia vyksta gyvas kultūrinis
darbas, kur prieglobstį randa ir choreografinis sambūris „Jotva“ bei
„Jotvos aidai“, ir choras „Dzūkija“, ir kaimo kapela „Klumpė“ – bene
pats reprezentatyviausias mūsų kolektyvas, ir keli dramos teatrai ar
būreliai, vaikų meno grupė „Puniukai“... Čia prieglaudą rado ir etnografinis Vainos muziejus.

Algis Uzdila (g. 1937 m. Kreivėnuose, Punsko valsčiuje) – mokytojas, rašytojas, kultūros veikėjas. 1963 m. baigė Vilniaus universitetą. Sugrįžęs metus laiko dirbo Seinų, vėliau – Punsko licėjuje. Subūrė „Jotvos“ choreografinį
sambūrį ir ilgus metus jam vadovavo. Sudarė penkis lietuvių kalbos vadovėlius
pagrindinei mokyklai. Išleido kelis poezijos rinkinius ir trijų dalių romaną.
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SUVALKŲ KRAŠTO LIETUVIAI
PO ANTROJO PASAULINIO KARO
Per Antrąjį pasaulinį karą (1939–1945) ir pokariu ne tik milijonai
žmonių žuvo, bet ir milijonai keitė savo gyvenamąsias vietas. Vieni
savo noru repatrijavo, kiti iškeldinti prievarta. Gyventojų migracija
vyko ir Lenkijoje, ir Lietuvoje. Tai buvo susiję visų pirma su valstybių
sienų keitimusi, su minėtų šalių okupacija. 1939 m. Lenkiją pasidalijo
Vokietija su Sovietų Sąjunga. Lietuva atsirado Sovietų Sąjungos sudėtyje, o 1941 m. ją užėmė vokiečiai. Tarpukario metais Lenkijoje, Lietuvos pasienyje, Suvalkų krašte, pagal įvairius šaltinius, gyveno apie
25 000 lietuvių. Vokiečiai, užėmę Lenkiją, Suvalkų kraštą prijungė
prie Rytprūsių (Ostpreussen). Jis tapo Reicho dalimi. 1941 m. sausio
10 d. Vokietija pasirašė su Sovietų Sąjunga sutartį dėl Vokietijos piliečių, vokiečių tautybės asmenų, perkėlimo iš Lietuvos TSR į Vokietiją
(suprask – ir į Suvalkų kraštą) bei Lietuvos piliečių, lietuvių tautybės
asmenų, perkėlimo iš Vokietijos (suprask – ir iš Suvalkų krašto) į Lietuvos TSR. Persikėlimas turėjo būti savanoriškas, bet iš tikrųjų taip
nebuvę. Nenorintiems išvykti buvo taikomos įvairios represijos. Dalis
jų atsirado Suvalkų kalėjime. Šitaip iš Suvalkų krašto į Lietuvos TSR
buvo ištremti 11 955 asmenys1.
Besibaigiant Antrajam pasauliniam karui vėl prasidėjo masinis
gyventojų iškeldinimas. Pasikeitė Lenkijos ir Lietuvos TSR sienos.
Lenkija prarado jai prieš karą priklausiusias žemes rytuose, kurias
1939 m. užėmė Sovietų Sąjunga (Ukrainos TSR, Baltarusijos TSR ir
Lietuvos TSR naudai), o atgavo šimtmečiais priklausiusias Vokietijai:
Rytprūsius, Ščecino, Košalino, Vroclavo vaivadijas. Šitaip iš minėtų
Sovietų Sąjungos respublikų dviejų didžiųjų vadinamosios repatriaci1

Burauskaitė, Onutė. 1997. Suvalkų krašto lietuvių trėmimas. Punskas: „Aušros“ leidykla.
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jos bangų metu (1944–1948 ir 1955–1959 m.) į Lenkiją persikėlė 1 258
993 ir 223 241 asmenys2. Žinoma, pirmiau iš tų žemių (ir ne tik) išsikėlė beveik visi vokiečiai.
Jau 1944 m. vasarą Sovietų Sąjungos kariuomenė įžengė į buvusias Lenkijos žemes ir pradėjo Lenkijos valstybėje kurti sau palankią valdžią. 1944 m. liepos 22 d. susiformavęs Lenkijos nacionalinio
išsivadavimo komitetas (Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego,
PKWN) paskelbė savo Manifestą. Jame jis pasivadino laikinąja Lenkijos vyriausybe, siekiančia atkurti valstybės nepriklausomybę. Manifestas skelbė, jog Lenkija su naujomis sienomis bus vienatautė valstybė. Komitetas 1944 m. rugsėjo 22 d. sudarė sutartį su Lietuvos TSR
dėl Lenkijoje gyvenančių lietuvių evakavimo į Lietuvą. Buvo žadamos
geros sąlygos: užtikrinamas darbas, ūkiai, atleidimas nuo mokesčių
ir pan. Sutartyje dėl išvykimo buvo užtikrinamas laisvas apsisprendimas. Iki 1944 m. gruodžio 1 d. turėjo būti atlikta norinčiųjų išvykti
registracija, o iki 1945 m. balandžio 1 d. baigta evakuacija. Suvalkų
apgyvendinimo inspektoriaus duomenimis, apskrities teritorijoje gyveno apie 1000 lietuviškų šeimų. Vyriausybės įgaliotinis evakuacijos
reikalams užregistravo tik vieną moterį su vaiku, norinčią išvažiuoti,
o iš Krasnavo valsčiuje gyvenančių 77 lietuviškų šeimų nei viena tokio noro nereiškė. Kai kurie gyventojai neprisipažino esą lietuviai3.
Panašios sutartys kaip su Lietuvos TSR Komiteto buvo sudarytos ir su
Baltarusijos bei Ukrainos sovietinėmis respublikomis.
1945 m. liepos 6 d. buvo pasirašytas dar vienas susitarimas tarp
Lenkijos ir Sovietų Sąjungos dėl rusų, ukrainiečių, baltarusių ir lietuvių tautybės asmenų Lenkijos pilietybės pakeitimo TSRS pilietybe ir jų
evakavimo į TSRS. Suvalkų krašte, nepaisant vietinės lenkų administracijos raginimų ar net grasinimų, lietuviai šia galimybe nepasinaudojo.
1944 m. vasarą Suvalkiją paliko besitraukiantys vokiečiai. Lenkija
skubėjo vokiečių kariuomenės paliktose žemėse kurti savo administraciją. Tuoj pat ir į Punską, kur dauguma gyventojų buvo lietuviai, atvyko
Lenkijos nacionalinio išsivadavimo komiteto atstovas ir sudarė valsčiaus
komitetą, kuris gyventojų vardu deklaravo lojalumą Išsivadavimo komitetui kaip laikinajai Lenkijos vyriausybei. Į paliktus savo namus pradėjo
grįžti vokiečių iškeldinti 1941 m. lietuviai. Šiai sugrįžimų akcijai kate-

2

3

Kochanowski, Jerzy. „Wysiedlenie zwane repatriacją“, in: Polityka – Pomocnik Historyczny, nr. 2, 2019.
Sidor, Marek. „Apie lietuvių iškeldinimą iš Suvalkų krašto“, in: Terra Jatwezenorum, t. 3.
Punskas: „Aušros“ leidykla, 2011.
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goriškai priešinosi vietinė lenkų administracija. Suvalkų storasta prašė
centrinės Lenkijos valdžios kategoriškai uždrausti sugrįžti. Aiškino, kad
lietuviai 1941 m. išvyko savanoriškai ir dabar jau yra Lietuvos TSR piliečiai. Nepriklausomai nuo visko, kai kurie bandė sugrįžti. Čia jie buvo
gąsdinami, kad bus išvaryti atgal. Norėdami parodyti, kad gąsdinimai
tai ne tušti žodžiai, Lenkijos saugumo pareigūnai nušovė jo sodyboje į
Sankūrų kaimą su šeima sugrįžusį Kastantą Paransevičių4. Buvę ir tokių,
kurie išgąsdinti patys išvyko atgal į Lietuvą.
Kaip pavyzdį pateiksiu, kaip atrodė migracija viename iš tipiškų
šio krašto kaimų – Paliūnuose, tuo metu Krasnavo valsčiuje, Punsko
parapijoje. Prieš Antrąjį pasaulinį karą iš 62 kaimo šeimų 38 buvo lietuvių ir 24 vokiečių. Visi vokiečiai 1944 m. išvyko į Vokietiją. 1941 m.
į Lietuvą išsikėlė 32 šeimos, pasiliko 6, bet dar vieną pasilikusią šeimą
vokiečiai iškeldino į kitą šio krašto kaimą. Po karo iš Lietuvos sugrįžo
tik 6 šeimos. Tiems sugrįžusiems, kuriems pasisekė pasilikti, kažkuria
prasme padėjo Suvalkų teismas, pripažindamas, kad jie yra čia esančių
ūkių teisėti savininkai.
Nustatyta po karo Lenkijos Liaudies Respublikos siena Suvalkijoje išliko tokia, kaip ir prieš karą, t. y. su Lietuvos etninių žemių
dalimi, tik su sumažėjusiu lietuvių gyventojų skaičiumi. Su mažomis
išimtimis tai buvo visi valstiečiai, turintys čia savo ūkius. Pirmaisiais
pokario metais lietuvių gyvenimas buvo pilnas baimės ir netikrumo.
Vietinė Lenkijos valdžia visais būdais stengėsi juos išvaryti į Lietuvą.
Dar 1946 m. lapkričio 2 d. Suvalkų apskrities viršininkas paliepė valsčių viršaičiams (vaitams) pristatyti sąrašus visų asmenų, kurie nelegaliai apsistoję valsčiaus teritorijoje. Turėta omeny lietuvius, kurie iki
1939 m. čia gyveno, bet buvo išvykę ir po karo sugrįžo, bei atskirai
tuos, kurie šiame krašte anksčiau negyvenę ir atvykę po karo5. Pastarųjų čia beveik nebuvo, o sugrįžusieji per teismus stengėti atgauti
savo ūkius.
Suvalkų krašto lietuviai ir Lietuvos partizanai 1944–1950 m.
Pasibaigus karui ir pradėjus saugoti TSRS–LLR sieną, apie besilankančius mūsų krašte Lietuvos partizanus viešai ilgai nebuvo kalba-

4

5

Birgelis, Paulius. „Kostas Paransevičius nužudytas ant gimtųjų namų slenksčio“, in: Terra
Jatwezenorum, t. 8, kn. 2. Punskas: „Aušros“ leidykla, 2016.
Sidor, Marek. „Apie lietuvių iškeldinimą iš Suvalkų krašto“, in: Terra Jatwezenorum, t. 3.
Punskas: „Aušros“ leidykla, 2011.
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ma. Kas buvo žinoma? Tai, kad jie pavieniui arba po kelis pas daugelį
šio krašto lietuvių užeidavo pailsėti, pasimaitinti, kartais gydydavosi
žaizdas. Dažnas atvykėlis buvo susibičiuliavęs su čia gyvenančiomis
šeimomis. Pas mūsų šeimą Paliūnų kaime dažnai užsukdavo Bonifacas
Rutkauskas-Apuokas. Kaimynystėje, buvusioje Kliukinskų sodyboje,
Lenkijos pasieniečiai buvo įsirengę savo postą. Atsimenu vieną B. Rutkausko apsilankymą. Tai galėję būti 1948 m. Kai kieme jis kalbėjosi
su mano tėvais, pamatėme į mūsų sodybą einantį Lenkijos pasienietį.
Motina labai greitai partizaną įvedė į kiauliatvartį ir vienam uždarinyje, kur buvo kiaulė su paršeliais ir daugiau primesta šiaudų, liepė jam
pasislėpti. Pasienietis nieko įtartino nepastebėjo. O atėjo norėdamas
nusipirkti pieno.
Apie partizanų veiklą Lietuvoje pradėta viešai rašyti tik po nepriklausomybės atkūrimo 1989 m. Paaiškėjo ir partizanų ryšiai su Suvalkų krašto lietuviais, gyvenusiais už Lietuvos sienos. Apie tai „Terra
Jatwezenorum“ rašė Bronius Makauskas6, Justinas Sajauskas7, Sigitas
Birgelis8, Rimantas Zagreckas9.
Lietuvos partizanai į šį kraštą pereidavo per sieną ne tik pailsėti
ar pasigydyti. Čia buvo jų ryšių su Vakarais svarbus punktas. Lenkijos
pasienyje dauguma gyventojų buvę lietuviai. Pas juos partizanai galėdavo pailsėti ir keliauti per Suvalkus, Balstogę, Varšuvą į Gdynę. Iš
Gdynės laivais pasiekdavo ne tik Švediją, Angliją, bet ir JAV. Šio krašto ryšininkės Teklė Pauliukonytė, Veronika Judickaitė, Natalija Briliūtė, Marijona Briliūtė ir kt. juos dažnai lydėdavo ir suteikdavo pagalbą.
Partizanai turėjo čia įsirengę ir savo slėptuves (Vaičiuliškėse,
Šlynakiemyje). Kaip teigia istorikas Bronius Makauskas10, apie 100
lietuvių partizanų ieškojo čia prieglobsčio. Sovietinės Lietuvos MGB
skyrius buvo sudaręs partizanus rėmusių šio krašto lietuvių sąrašus.
Taip pat komunistinės Lenkijos saugumo (Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, UBP) Balstogės skyriaus sąraše buvo 66 vietos lietuvių, kurie teikdavo paramą Lietuvos partizanams, pavardės.
Makauskas, Bronius. „Lietuvos partizanų ryšiai su Vakarais per Suvalkų kraštą“, in: Terra
Jatwezenorum, t. 1. Punskas: „Aušros“ leidykla, 2010.
7
Sajauskas, Justinas. „Suvalkų trikampis – laisvės kovų pradžia“, in: Terra Jatwezenorum,
t. 1. Punskas: „Aušros“ leidykla, 2010.
8
Birgelis, Sigitas. „Vytautas Prabulis-Žaibas. Tardymų protokolai“, in: Terra Jatwezenorum, t. 11, kn. 2. Punskas: „Aušros“ leidykla, 2019.
9
Zagreckas, Rimantas. „Tauro apygardos Vytauto rinktinės 4-oji kuopa“, in: Terra Jatwezenorum, t. 12, kn. 2. Punskas: „Aušros“ leidykla, 2020.
10
Makauskas, Bronius. „Lietuvos partizanų ryšiai su Vakarais per Suvalkų kraštą“, in: Terra
Jatwezenorum, t. 1. Punskas: „Aušros“ leidykla, 2010.
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Jurgio Krikščiūno-Rimvydo ir jo adjutanto Vytauto Prabulio-Žaibo žuvimo
vietoje Šlynakiemyje. Sigito Birgelio nuotr.

Rašytojas Justinas Sajauskas teigia, kad Suvalkų trikampyje buvo
suformuotas specialus Lietuvos partizanų dalinys – Tauro apygardos
Vytauto rinktinės 4-osios kuopos 4-asis būrys, palaikantis ryšius su
vietos lietuviais ir besirūpinantis pagalba šiame krašte atsiradusiems
partizanams. Šiam būriui vadovavo Antanas Sniževičius-Erelis, Dzūkas, po jo Bonifacas Rutkauskas-Apuokas ir kiti11.
Bendradarbiaujant sovietinės Lietuvos KGB ir komunistinės
Lenkijos saugumui (UBP), atrodo, pasisekė išaiškinti visus Lietuvos
partizanų ryšius su Lenkijos lietuviais. Žiauriai kankinant kai kuriuos
užverbuota savo niekšiškai kovai12.
Paskutinis tragiškas epizodas, susijęs su Lietuvos partizanais,
mūsų krašte įvyko 1949 m. gruodžio 15 d., kai apsupti Lenkijos Vidaus saugumo korpuso (Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
KBW) kariuomenės savo slėptuvėje Šlynakiemyje, 3 km nuo Punsko, didvyriškai nusižudė Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas ir jo adjutantas
Vytautas Prabulis-Žaibas. Suimti partizanų ryšininkai ir rėmėjai. Kai
Sajauskas, Justinas. „Suvalkų trikampis – laisvės kovų pradžia“, in: Terra Jatwezenorum,
t. 1. Punskas: „Aušros“ leidykla, 2010.
12
Makauskas, Bronius. „Lietuvos partizanų ryšiai su Vakarais per Suvalkų kraštą“, in: Terra
Jatwezenorum, t. 1. Punskas: „Aušros“ leidykla, 2010.
11
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kurie ištremti į Sovietų Sąjungą. Į Lenkijos vadinamąsias atgautąsias
žemes Rytprūsiuose ir Ščecino, Košalino vaivadijas 1950 m. ištremta
daugiau kaip 20 šio krašto lietuvių ūkininkų šeimų. Tokiu būdu Lietuvos kovotojų bazė ir ryšiai Lenkijos teritorijoje buvo likviduoti (plačiau žr. 13, 14). Trėmimais lyg ir baigėsi lietuviams taikomų akivaizdžių
represijų ir gąsdinimų banga.
Stabilizacijos link
1950–1951 m. visos Lenkijos kaimuose Sovietų Sąjungos pavyzdžiu prasidėjo kolektyvizacija – kolūkių (vad. gamybos kooperatinių
bendrovių) steigimas. Ši akcija pačių lenkų gyvenamuose kaimuose
vyko labai vangiai. Įbauginti ankstesnių įvykių, kartu bijodami ir didėjančių mokesčių, lietuviai rašydavosi į „kolchozus“. Neilgai gyvavo
tie prievarta įkurti kolūkiai. 1956 m. visi iširo. Ūkininkai vėl sugrįžo
į savo ūkius. Tai buvo susiję su svarbiais pasikeitimais visoje valstybėje, kai pirmuoju valdančios Lenkijos jungtinės darbininkų partijos
sekretoriumi tapo Vladislovas Gomulka (Władysław Gomułka).
Po 1950 m. paskutinių trėmimų padėtis krašte pamaži stabilizavosi. Pradėjo reikštis Lenkijos tautinės mažumos: baltarusiai, ukrainiečiai. Nuo jų neatsiliko ir lietuviai.
Pirmasis viešas lietuviškas vakaras su dainomis, šokiais ir vaidinimu įvyko 1951 m. birželio 1 d. Ožkinių kaime prie Punsko. Pagrindinis vakaro organizatorius buvo Juozas Maksimavičius. Jam talkino
Vincas Valinčius (choras), Anelė Maksimavičienė (vaikų vaidinimas),
Petronėlė Durtonaitė-Jakimavičienė (eilėraščiai, šokiai). Šis vakaras
davė pradžią gana masiškai lietuvių saviveiklai visame krašte. Atgijo populiarūs prieš karą klojimo teatrai. Kiekvieno kaimo ambicijos
reikalas buvo paruošti kasmet bent vieną vaidinimą. Kūrėsi ir ansambliai: Kreivėnuose „Sūduva“, Vidugiriuose „Rūta“ ir kt.15
Galima sakyti, kad kartu su saviveiklos pradžia pradėjo organizuotis ir lietuviškos mokyklos. 1951 m. Lenkijos švietimo ministerija
Miedzešine prie Varšuvos surengė lietuvių kalbos mokytojams kursus,
kuriems vadovavo žinomas baltistas, lietuvių kalbos gramatikos autorius prof. Janas Otrembskis (Jan Otrębski). Jau 1952/1953 mokslo
metais veikė 4 mokyklos su lietuvių dėstomąja kalba, kuriose mokėsi
Ten pat.
Tarka, Krzysztof. 1998. Litwini w Polsce 1944-1997. Opole, p. 55–56.
15
Punsko lietuvių kultūros namai 1956–2016. Sud. Asta Pečiulienė. „Aušros“ leidykla, 2016.
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apie 160 vaikų, o dar keliolikoje įvestos tik lietuvių kalbos pamokos
(jas lankė 362 vaikai). 1953 m. Suvalkų bendrojo lavinimo licėjuje mokytojo Jono Stoskeliūno rūpesčiu suburta lietuviška (tada VIII) klasė
su 23 moksleiviais. Joje tik kai kurie dalykai buvo dėstomi lietuviškai, nes trūko mokytojų, bet ji kaip tokia išsilaikė iki 1957 m. brandos
egzaminų. Paskutiniais mokslo metais joje buvo įvesti pedagogikos
pagrindai. Baigusieji įsigijo ne tik brandos atestatus, bet ir pradinio
mokymo mokytojo kvalifikaciją. Tai buvo reikšmingas tuometinėms
lietuviškoms mokykloms kadrų papildymas. Kasmet pagrindinių mokyklų ir jose besimokančių moksleivių skaičius didėjo iki 1957 m., kol
pasiekė tam tikrą stabilumą.
Lietuvių bendruomenei ypatingos svarbos buvo 1956–1957 metai. 1956-aisiais Punske buvo įkurti Lietuvių kultūros namai, kurie sėkmingai veikia iki dabar16. Taip pat 1956 m. Lenkijos švietimo ministro
įsakymu įsteigtas Punsko bendrojo lavinimo licėjus su lietuvių dėstomąja kalba, kuris išleido iki 2021 m. 1609 absolventus. Apie licėjų, jo
svarbą mūsų bendruomenei plačiau rašoma jo trijose monografijose17.
Seinams ir artimiausiems kaimams labai svarbus buvo „Žiburio“ mokyklos 2005 m. atidarymas.
1957 m. įsikūrė Lietuvių visuomeninė kultūros draugija, ilgus metus buvusi vienintelė lietuvių organizacija Lenkijoje. Po 1991 m. politinės transformacijos valstybėje kūrėsi naujos organizacijos, kaip antai
Lenkijos lietuvių bendruomenė (kaip Pasaulio lietuvių bendruomenės
dalis, 1993 m.), atnaujino veiklą prieš karą veikusi Šventojo Kazimiero
draugija (1993 m.), 1994 m. įsikūrė Lenkijos lietuvių jaunimo sąjunga18, o įsikūrusi 1997 m. Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugija,
puoselėdama lietuvių etninę kultūrą, įsirengė ir savo muziejų „Senoji
klebonija“.
Nuo 1960 m. lietuviai leidžia „Aušrą“ (pradžioje kaip vienkartinį
leidinį, o dabar dvisavaitinį). Punske įsikūrė ir „Aušros“ leidykla su
spaustuve. Ji išleido jau šimtus knygų ir vadovėlių lietuviškoms mokykloms. Nuo 2009 m. leidžia metraštį „Terra Jatwezenorum. Jotvingių
Ten pat.
A. Punsko Kovo 11-osios lietuvių gimnazija. Red. M. Černelienė. „Aušros“ leidykla, 1996.
B. Punsko Kovo 11-osios licėjui 50. Sud. J. S. Paransevičius, M. Černelienė, I. Marcinkevičienė. „Aušros“ leidykla, 2006.
C. Punsko Kovo 11-osios licėjui 60. Sud. A. Krakauskienė, I. Marcinkevičienė, J. S. Paransevičius, D. Šliaužienė. „Aušros“ leidykla, 2016.
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Pietruszkiewicz, Eugeniusz. „Liczebność i rozmieszczenie społeczności litewskiej
w Polsce“, in: Materiały informacyjne o sytuacji mniejszości litewskiej w Polsce. Puńsk,
1995, p. 6–10.
16
17

SUVALKŲ KRAŠTO LIETUVIAI pO ANTROJO PASAULINIO KARO

1957 m. kovo 31 d. Po steigiamojo LVKD suvažiavimo. I eilėje iš kairės:
Juozas Vaina, Vlada Pajaujienė, Salomėja Narkeliūnaitė (korespondentė prie
Tautų Sąjungos iš JAV), Juozas Maksimavičius. II eilėje iš kairės: neatpažintas,
Petronėlė Durtonaitė (Jakimavičienė), Juozas Savickas, neatpažintas,
Liucijonas Konstantinavičius, neatpažintas. III eilėje iš kairės: neatpažintas,
Juozas Leončikas, Juozas Uzdila, Vincas Valinčius. IV eilėje iš kairės: Antanas
Čaplinskas, Juozas Jakimavičius, Jonas Paransevičius, Antanas Valinčius,
neatpažintas, Jonas Stoskeliūnas, Juozas Grigutis, neatpažintas

kraštas“. Tai populiarus mokslinis leidinys apie krašto istoriją, kalbą,
žmones. Iki šiol išėjo 12 numerių, pastaraisiais metais – po dvi knygas.
Metraščio „Terra Jatwezenorum“ leidybą remia Lietuva.
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Punsko Dariaus ir Girėno mokykla

Lenkijos lietuvių spaudą didele dalimi remia Lenkijos vidaus reikalų ir administracijos ministerija (tautinių mažumų draugijos yra prižiūrimos ir remiamos būtent šios ministerijos).
Lietuviai turi pačių rengiamą savaitinę valandėlę Balstogės radijuje ir savaitinę apie 10 min. laidą Balstogės televizijoje.
Nuolat gerėjo lietuvių veiklai reikalinga materialinė bazė. Punske pradėti visuomeniniais pagrindais, o pabaigoje su žymia valstybės
pagalba pastatyti modernūs kultūros namai. Seinuose visuomenės pastangomis, Lietuvai sutikus finansuoti, pastatyti „Lietuvių namai“ ir
„Žiburio“ mokykla. Lenkijos valstybės 1000-mečiui pažymėti buvo
paskelbta programa „1000 mokyklų – valstybės 1000-mečiui“. Pagal
šią programą pastatytos mokyklos ir mūsų krašte: Pristavonyse, Navinykuose, Krasnagrūdoje, Krasnave, Smalėnuose. Vaitakiemyje mokykla pastatyta visuomeniniais pagrindais. Vėliau iškilo nauja mokykla Vidugiriuose. Punske pastatytas didžiulis kompleksas: mokykla,
bendrabutis, sporto salė, mokytojų namas, prie to komplekso atskiros
patalpos licėjui, įrengta sporto aikštelė.
Kaip atskirą problemą reikia paminėti kovą dėl gimtosios kalbos
vietos parapijose, kur gyvena lietuviai. Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui dar Seinuose ir Punske, o kas antrą sekmadienį ir Smalėnuose buvo atnašaujamos pamaldos lietuviams19. Seinuose mirus
kunigui V. Astasevičiui jos nutrūko, nes neliko lietuviškai kalbančio

19

Tarka, Krzysztof. 1998. Litwini w Polsce 1944-1997. Opole, p. 50–55.
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Seinų „Lietuvių namai“

dvasininko. Punske kunigas A. Žievys, nepaisant jam daromo spaudimo, išlaikė lietuviškas pamaldas ir giedojimus iki savo mirties 1949 m.
Seinuose kova dėl lietuviškų šv. Mišių truko iki 1981 m. Jos buvo leistos atnašauti Šventojo Tėvo paliepimu20. Punske po kelerių metų nesutarimų ėmus klebonauti iš Punsko kilusiam kun. A. Šuminskui padėtis
stabilizavosi. Seinuose ir Punske dabar tarnauja du kunigai, atvykę
iš Lietuvos. Smalėnuose lietuviams patarnauja pats lenkas klebonas.
Šv. Mišios lietuviams du kartus per mėnesį atnašaujamos Suvalkuose.
Straipsnyje aptartas Suvalkų krašto lietuvių problemas galima
būtų suskirstyti į tam tikrus laikotarpius:
– 1944–1950 m. – persekiojimo ir represijų;
– 1951–1956 m. – tam tikros stabilizacijos laikotarpis, tautinio
švietimo ir meno saviveiklos organizavimo pradžia;
– 1957–1990 m. – stabilus tautinių mažumų kultūrinis ir švietėjiškas darbas, stipriai prižiūrint valstybei;
– 1990–2021 m. – kultūrinis darbas laisvės sąlygomis vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos draugiškų santykių
ir gero kaimyninio bendradarbiavimo sutartimi (1994-04-26), ypač
13 straipsniu dėl tautinių mažumų apsaugos, bei Lenkijos valstybės
2005 m. sausio 6 d. priimtu Tautinių ir etninių mažumų bei regioninės
kalbos įstatymu. Norintiems plačiau susipažinti su dauguma problemų
ir faktų stengiausi pateikti prieinamą literatūrą.
20

Latvys, Gintautas P. „Kova dėl lietuviškų pamaldų Seinų bazilikoje“, in: Terra Jatwezenorum, t. 1. „Aušros“ leidykla, 2009, p. 284–302.
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Juozas Sigitas Paransevičius (g. 1941 m. Paliūnų kaime, Punsko valsčiuje) – pedagogas, žymus visuomenės veikėjas. 1959 m. baigė Punsko licėjų,
vėliau Elko mokytojų seminariją ir Varšuvos fizinio lavinimo akademiją. Mokytojavo Punsko licėjuje. Ėjo įvairias visuomenines pareigas. Buvo Lietuvių visuomeninės kultūros draugijos bei Lenkijos lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkas. Parašė lietuvių kalbos vadovėlį VII klasei lietuviškoms mokykloms,
yra paskelbęs daug straipsnių „Aušroje“, „Šaltinyje“, „Seinų almanache“ („Almanach Sejneński“).
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SUVALKŲ IR KLAIPĖDOS KRAŠTŲ
LIETUVIŲ IŠVIETINIMAS 1941 M.
VOKIEČIŲ PERKĖLIMO IŠ ESTIJOS,
LATVIJOS IR LIETUVOS FONE
Iš 80-mečio perspektyvos
Prisimindami etninių Suvalkų ir Klaipėdos žemių lietuvių išvietinimą ir jų nuosavybės priverstinį konfiskavimą (ekspropriaciją), turime pabrėžti, jog tai buvo nepalyginamai kraupesnių įvykių – dėl SSRS
ir Trečiojo Reicho susitarimų – okupacijų preliudija. Kiek straipsnio
apimtis leidžia, pabandysime į šiuos įvykius pažvelgti plačiau, palyginti vokiečių vykdytą išvietinimą iš minimų okupuotų teritorijų su
savų tautiečių iškeldinimo sąlygomis. Nors šis dviejų valstybių grobuoniškas susitarimas buvo vadinamas ir „gyventojų mainais“, jo taip
vertinti negalime. Mums šie „mainai“ yra skaudi, tačiau įsimintina ir
pamokanti nusikalstama istorija.
Trapi tarpukario taika Europoje iš esmės pasikeitė suartėjus bolševikinio ir nacionalsocialistinio režimų vadų Josipo V. Stalino ir Adolfo
Hitlerio imperiniams interesams bei Vakarų demokratijoms negebant
laiku imtis adekvačių kontrpriemonių. Tas veikimo metodų neatitikimas leido laikinai Sovietų Sąjungai ir Trečiajam Reichui įgyvendinti
sunkiai protu suvokiamas lotyniškosios civilizacijos naikinimo veikas.
Turime galvoje ne tik prekybą nepriklausomų valstybių teritorijomis,
bet ir jų tautų bei gyventojų pavergimo ir naikinimo mastą. Prie šitų
reiškinių priskiriame ir čia aptariamą Suvalkų ir Klaipėdos kraštų
lietuvių (iškeldinami buvo ir kitų tautybių gyventojai) prievartinį iškeldinimą (išvietinimą) iš savo etninės teritorijos dviem okupantams
susitarus. A. Hitlerio ir J. V. Stalino galia inicijuotas paskirų tautybių
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ir okupuotų šalių gyventojų, tarp jų ir vokiečių, iškeldinimas (išvietinimas) sukėlė ilgalaikes ir iniciatorių nenumatytas pasekmes, pastebimas iki šių dienų.
Įforminant pirmąjį A. Hitlerio ir J. V. Stalino susitarimą 1939 m.
rugpjūčio 23 d. Vokietijos atstovams buvo paaiškinta, kad jį įgyvendinant Sovietų Sąjunga nesiims „savo įtakos sferoje“ esančių valstybių
okupacijos ir bolševizacijos. Tačiau faktai pasirodė sudėtingesni. Todėl po Lenkijos okupacijos „detalizuojant“ naujas okupuojamų valstybių dalybas pasirašytos rugsėjo 28 d. SSRS ir Trečiojo Reicho sutarties
dėl draugystės ir sienų slaptuosiuose prieduose atsirado specialus Vokietijos išreikalautas slaptasis protokolas, kuriame Sovietų Sąjungos
vyriausybė įsipareigojo, jog netrukdys „jos interesų sferoje“ gyvenantiems vokiečiams ir vokiečių kilmės asmenims persikelti gyventi
į Vokietiją, jeigu šie to pageidausią. Šis protokolas buvo rezultatas Estijos ir Latvijos vokiečių veikėjų, taip pat Vokietijos atstovybių vadovų Taline ir Rygoje sukeltos panikos dėl Sovietų Sąjungos agresyvių
veiksmų šių valstybių atžvilgiu (ultimatyvus karinių bazių įsteigimo
reikalavimas) ir galimų pasekmių vietos vokiečiams. 1939 m. spalio
6 d. Hitleris savo kalboje Reichstage „dėl taikos“ paminėjo ir Rytų bei
Pietryčių Europos vokiečių „sugrąžinimą“ į Reichą dėl neva galimo
nesusipratimų ir konfliktų išvengimo. Pastebėkime, kad šalia vadinamosios repatriacijos (dauguma vokiečių tose teritorijose gyveno nuo
seno ir save laikė etniniais gyventojais), Trečiojo Reicho vadovybei
rūpėjo šį procesą panaudoti ir žvalgybos tikslams, bet svarbiausia –
perkeliamuosius panaudoti planuojamai Vokietijos „gyvybinei erdvei
Rytuose išplėsti“. Tuomet A. Hitlerio viešai išdėstyta motyvacija pravertė sprendžiant ne tik vokiečių gyventojų likimą po Antrojo pasaulinio karo.
Po fiurerio kalbos Vokietijos užsienio reikalų ministerijos valstybės sekretorius Ernstas H. von Weizsäckeris (Ernst H. von Weizsäcker) pasiuntiniams Latvijoje (U. von Kotze) bei Estijoje (H. Frohwein)
nurodė (nepaisant pastarųjų pozicijos, jog skubus vokiečių iškeldinimo organizavimas sukels didelį sąmyšį), jog Reichas pageidauja
perkelti iš šių šalių vokiečius, kad šios visavertės vokiečių jėgos būtų
išnaudotos Vokietijos labui. Todėl perkeldinimo akciją reikia vykdyti kuo intensyviausiai. Kiek vėliau, sužinojus apie tam tikras vietos
vokiečių abejones dėl išsikeldinimo, E. H. von Weizsäckeris paragino
pasiuntinius, nepaisant savanoriškumo šiuo klausimu, abejojančiuosius įtikinti. Tai nebuvo paprasta padaryti, nes visa akcija iki paskutinės akimirkos buvo slepiama nuo Estijos ir Latvijos valdžių. Tik spalio
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7–8 d. apie Vokietijos tikslus buvo informuoti Estijos URM vadovas Karlas Selteris (Karl Selter) bei prezidentas Konstantinas Pätsas
(Konstantin Päts), paaiškinant, kad negalima palikti beginklių vokiečių bolševikams. Panašiai raminta ir latvius. Toks vokiečių elgesys – tai laikymas paslapty, tai staigus perkėlimo akcijos skubinimas
– Latvijos ir Estijos valdžių nebuvo suprastas. Išsaugojimu visko paslapty buvo suinteresuota Maskva. Panika galėjo pažeisti, sumenkinti
jos propagandą apie neva geranorišką šių kraštų bendradarbiavimo
su SSRS sutarčių pasirašymą. Pastarosios pasiuntiniai sekė padėtį ir
aliarmavo, kad vokiečių pareigūnai kursto paniką, sakydami, jog išvyktų ne tik vokiečiai, bet ir tie, kuriems gresia pavojus dėl bolševikų,
diskredituoja Pabaltijo ir Maskvos pasirašytas „tarpusavio bendradarbiavimo“ sutartis. Pats vokiečių iškeldinimas, Ivano Zotovo (sovietinis
pasiuntinys Latvijoje) nuomone, savaime buvo A. Hitlerio „antitarybinis veiksmas“.
Toks Vokietijos energingas ir politizuotas „baltendeutschų“ iškeldinimo operacijos organizavimas susilaukė SSRS užsienio reikalų
komisaro pavaduotojo Vladimiro Potiomkino kritikos, išsakytos Vokietijos pasiuntiniui Maskvoje Friedrichui Werneriui von der Schulenburgui (Friedrich-Werner von der Schulenburg). Jis šią akciją, ypač
jos viešus atgarsius, įvardijo kaip pažeidžiančius abiejų šalių „sutarties dvasią“. Vokiečiai atmetė Maskvos kaltinimus, norėdami kol kas
išlaikyti gerus santykius su Sovietų Sąjunga. Kaltę dėl sąmyšio suvertė Didžiosios Britanijos propagandai, neva suinteresuotai abiejų draugiškų šalių supriešinimu.
Vis stiprėjantis Berlyno spaudimas „baltendeutschų“ veikėjams
pagreitinti perkeldinimą, kaip mano prof. Piotras Losovskis (Piotr Łossowski), buvo, viena vertus, pagrįstas netikrumu dėl Maskvos tolesnių
veiksmų. Tačiau taip pat siekta vokiečius bauginant sukelti paniką,
kad jie imtų bėgti. Šitaip būtų panaikintas delsimas ar net pasipriešinimas perkeldinimui. Vokiečių veikėjai buvo Berlyno raginami paspausti savo bendruomenes, kad šios greičiau apsispręstų, nes perkeldinimo
laivai jau plaukia jų paimti. Perkėlimas esąs Reicho garbingas planas
tolesnei misijai vokiečių tautos labui panaudoti. Jokiu būdu tai nėra
bėgimas nuo bolševikų. Jie būsią apgyvendinti „vėl Reicho atkovotoje
vokiškoje rytinėje erdvėje“ (kalbama apie vakarines Lenkijos žemes)1.
Spaudoje, bendruomenėse intensyviai agituota už persikeldinimą.
1

Sobczak, J. 1966. Hitlerowskie przesiedlenia ludności niemieckiej w dobie II wojny światowej. Poznań, p. 157.
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Naudoti du argumentai: laukiamo ekskliuzyvaus perkeldinimo sąlygos ir būsima gerovė. Tačiau reikalauta ir kategoriško apsisprendimo
– aiškinta, kad kas pasiliks, bus galutinai pašalintas iš vokiečių tautos.
Maža to, pasiliekantys bus apšaukiami Vokietijos priešais.
Hansas Jochenas Kubitzas (Hans Jochen Kubitz), perkėlimo
įgaliotinis, fiurerio vardu aiškino šios akcijos tikslą – tai perkėlimas
Pabaltijo vokiečių iš avangardo pozicijų Pabaltijyje į pagrindinio
vokiečių tautinio mūšio lauką. Nurodė ir perkeltųjų sutelkimo vietą
– Gotenhafeną (Gdynę), kur sudarytos sąlygos 120 tūkst. perkeltų
asmenų toliau siųsti į apgyvendinimo vietas. Perkeliamiesiems buvo
neaišku, kokios tos vietovės, ką jie ten rasią. Vietinė vokiečių spauda,
atsiliepdama į perkeliamųjų nuogąstavimus, spausdino gražias paskirties krašto gamtos, patrauklių namelių nuotraukas, kurios bylojo apie
būsimos „tėvynės“ grožį. Atskirų luomų ir profesijų žmonėms buvo
pritaikytas specialus agitavimas, peršamas jų laukiantis patrauklus
profesinis ir ekonominis iškilimas. Apskritai buvo viliojama įspūdinga naujo gyvenimo perspektyva. Aiškinama, kad užuot pasilikus su
tautinės mažumos statusu, protingiau esą vykti valdyti ne vokiečių
tautybės pavaldinius naujose Vokietijos („atgautose“) žemėse.
Vis dėlto aprimus situacijai, SSRS invazijos bazėms išsidėsčius,
jas izoliavus nuo vietos gyventojų, atslūgus panikai, daugiau kaip 4
tūkst. Latvijos ir 3 tūkst. Estijos vokiečių išvykti į nežinią nesiryžo, nepaisant minėto raginimo. Dalis pasilikusiųjų buvo iš Vokietijos pareigūnų gavę „leidimus“ laikinai neišvykti. Tačiau savavališkai pasilikę
buvo pasmerkti tapti antrarūšiais ir Vokietijai politiškai nepatikimais
asmenimis.
Šiuos likusius po pirmojo perkeldinimo asmenis Vokietija ne be
tam tikro nepasitenkinimo perkėlė 1941 m. pavasarį, keldama vokiečius iš Lietuvos pagal tų metų sausio 10 d. sutarties slaptąjį protokolą. Po iškeldinamų vokiečių skraiste prie 7 tūkst. Estijos ir Latvijos
vokiečių prisijungė gelbėdamiesi nuo bolševikų represijų nemažai latvių, estų, netgi švedų. Tad antrajame perkeldinimo etape iš jau SSRS
okupuotų Estijos ir Latvijos nuo 1941 m. vasario 11 iki balandžio 7 d.
išvyko daugiau kaip 18 tūkst. (iš Estijos 7101, Latvijos – 10954) žmonių. Jie daugiausia buvo panaudoti kolonizacijai okupuotos Lenkijos
srityse. Tenka pabrėžti, jog šie kolonistai savo gyvenimo standartus
pakėlė dėl išvietintų lenkų eksproprijuoto turto.
Sudėtingiau, negu Vokietija tikėjosi, sekėsi tvarkyti jos vyriausybei su Estijos ir Latvijos vyriausybėmis perkeliamų vokiečių (buvusių piliečių) turto ir visus kitus su krašto palikimu susijusius reikalus.
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Berlynui keliant labai sunkias perkeliamųjų turto išpirkimo (kompensacijos) sąlygas, Talinas, o dar stipriau Ryga oponavo, nes tai buvo
šių šalių ekonomikai netikėta ir nemenka našta labai sudėtingu jų
nepriklausomybės saulėlydžio laikotarpiu. Vokietijai, turinčiai svarbius svertus paveikti minėtas vyriausybes, pavyko su Estija išsiderėti
kliringinį susitarimą, apsiribojant „Protokolu dėl vokiečių nacionalinės grupės perkėlimo iš Estijos į Vokietiją“, pasirašytu 1939 m. spalio
15 d. Visos apimties sutartį, reguliuojančią esminius su perkėlimu susijusius reikalus, atidėta vėlesniam laikui. Žinant A. Hitlerio tolesnius
planus šis kompromisas buvo naudingas Vokietijai.
Latvija nesutiko palikti kompleksiškai nesutvarkytų perkeliamų
vokiečių reikalų, pabrėždama, jog nepasirašys sutarties, iki Reichas
taikys „ekonominį Latvijos apiplėšimą“. Latvijos vyriausybei kietai
laikantis, Berlynas, spaudžiamas laiko (atvykę iš Reicho perkeliamųjų paimti laivai Rygoje ir Liepojoje laukė jau tris savaites) ir nerimo
dėl Maskvos galimos reakcijos, sutiko pasirašyti kompromisinę tarpvalstybinę sutartį dėl vokiečių perkėlimo 1939 m. spalio 30 d. Vokiečiams buvo sudarytos geros sąlygos (lyginant su sudarytomis išvietinamiems iš Suvalkų ir Klaipėdos kraštų asmenims) išsivežti Estijoje
užgyvento nekilnojamojo turto – iki 500 kronų vertės bei 50 kronų
(60 RM) valiuta. Iš Latvijos kiek mažesnės vertės nekilnojamojo turto
bei 50 latų (40 RM) valiuta. Draudžiama buvo išvežti meno vertybes, automobilius, medicinos įrenginius. Tiek Estijoje, tiek Latvijoje
palikto nekilnojamojo ir kito turto reikalus pavesta tvarkyti Vokietijos
atstovybėms bei specialiai tam įkurtoms įstaigoms.
Latvijos URM iškėlė ir Vokietijos pilietybę turinčių žydų tautybės
gyventojų perkėlimo klausimą. Vokietijos pasiuntinys U. von Kotze
patikino, kad reikalą Vokietija spręs kitais metais, numatydama juos
perkelti į „Liublino rezervatą“.
Visuose paruošiamuosiuose darbuose talkino speciali vokiečių
Savanorių tarnyba, sukurta veikti perkėlimo laikotarpiu, kuris prasidėjo spalio viduryje ir užtruko du mėnesius. Į Latviją ir Estiją buvo nukreipti geriausi turistiniai laivai. Tiesa, vienas jų buvo ne „ekskliuzyvus“, o karinio transporto laivas, mažiau tinkamas tokiems tikslams.
Atskiru laivu buvo transportuojamos nėščios ir su mažais vaikais moterys. Spauda, pristatanti vokiečių perkėlimą, skelbė, jog perkeliamieji
buvo keturiskart per dieną labai gerai maitinami, jiems užtikrinta medicinos priežiūra, net kultūrinis aptarnavimas (koncertai, paskaitos).
Staigiai vokiečius iškeldinus iš Estijos ir Latvijos, J. V. Stalino
nerimą dėl Vokietijos kėslų SSRS atžvilgiu dar padidino Rumunijos
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ir Vengrijos prisijungimas prie Ašies (Vokietijos, Italijos ir Japonijos
aljanso). Padėčiai išsiaiškinti Berlynan 1940 m. lapkritį buvo pasiųstas užsienio reikalų komisaras Viačeslavas Molotovas. Jis šiurkščiai
išdėstė A. Hitleriui Kremliaus poziciją dėl sutarties dvasios pažeidimo
ir be diplomatinių vingrybių paklausė, ar pernykštė sutartis dar galioja. Pastarasis apsimetėliškai komisarą patikino, jog Vokietijos, Italijos
ir Japonijos (Ašies) trišalis susitarimas nukreiptas vien prieš JAV ir
Didžiąją Britaniją. Tačiau Rusijos tuo paaiškinimu neįtikino. V. Molotovo vizitas Berlyne istorikų laikomas abiejų sąmokslininkų santykių
katastrofos pradžia. Tik trumpalaikiai interesai dar vertė abi šalis laikytis drauge, todėl viešąją nuomonę teko abiem pusėms maitinti optimistine dvišalių santykių tvarumo gaidele. Tuo tarpu Rusijos puolimo
operacijos „Oto“, vėliau pavadintos „Barbarosa“, planavimas (Oberkommando der Wehrmacht, OKW – Vermachto vyriausioji vadovybė
ir Oberkommando des Heeres, OKH – Sausumos kariuomenės vyriausioji vadovybė) Hitlerio nurodymu vyko jau kurį laiką, nepaisant
Berlyną ir Maskvą saistančių nusikalstamų sutarčių. Nors iki šiandien
daugumos Rusijos istorikų ir politikų viešumoje pučiama migla apie
SSRS taikią laikyseną Vokietijos atžvilgiu, Stalino įsakymu buvo slapta telkiamos karinės pajėgos „demarkacijos linijos“ su Vokietija kryptimi. Karybos žinovai teigia, o Trečiojo Reicho staigus SSRS užpuolimas įrodė, jog sovietinė armija dislokuota pasienyje ne gynybai, bet
puolimui. Tik J. V. Staliną vienais ar dvejais metais aplenkė A. Hitleris.
O rusų mitologizuojamas diktatorius J. V. Stalinas, pridengdamas slaptą ruošimąsi puolimui, uoliai vykdė sutarties sąlygas, eksportavo į Vokietiją didžiulius pramonės žaliavų ir žemės ūkio produkcijos kiekius
(grūdų, naftos produktų, fosfato, medvilnės, medienos, linų, mangano
rūdos, platinos ir kt.). Sovietų Sąjunga buvo privilegijuoto tranzito šalis Vokietijos importui iš Indijos. Tai vyko iki pirmųjų karo dienų. Šis
J. V. Stalino gudravimas labai brangiai Sovietų Sąjungai ir Europai
atsiėjo. Tik Vakarų valstybių aljansui padedant žiaurios gamtinės sąlygos bei nesiskaitymas su šalies gyvaisiais ištekliais leido J. V. Stalinui
palaidoti A. Hitlerio nežabotos ambicijos „antžmogių rasės“ siekius.
O trims Baltijos valstybėms laisvės kovos tęsėsi dar pusę amžiaus.
Vokiečiams teko savo susitarimo partnerius raminti, bet pačių
perkeliamųjų nuotaikas buvo sunku valdyti net specialiomis propagandinėmis priemonėmis, kalbant apie laukiančias geras ekonomines
perspektyvas ir ekskliuzyvias kelionės turistiniais laivais sąlygas.
Speciali Savanorių tarnyba pasirūpino perkeliamųjų turto pakavimu
ir transportavimu. Žinoma, siekiant tikslo būta visko, tarp kitko, gra-
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sinimo, tačiau skirtingo negu išvietinamų lietuvių atžvilgiu. Atsisakiusiems išvykti vokiečiams buvo primenama apie ryšių su savo tauta
nutraukimo pasekmes. Per du mėnesius iš Estijos išvyko 13,5 tūkst., iš
Latvijos 52,5 tūkst. vokiečių kilmės asmenų, taigi absoliuti dauguma.
Vokiečiai buvo stipriausiai įsišaknijusi Estijoje ir Latvijoje tautinė bendruomenė. Jos ekonominis, kultūrinis bei politinis svoris buvęs nepalyginamai didesnis negu vokiečių Lietuvoje. Estai ir latviai,
ypač inteligentai, dėl jų iškeldinimo tik džiaugėsi. Latvijoje tuoj pat po
vokiečių iškeldinimo prasidėjo nekenčiamų buvusių „kulturtregerių“
veiklos pėdsakų trynimas iš tautos atminties, suvokietintų pavardžių
keitimas latviškomis.
Dauguma vokiečių perkelti į Lenkijos pamarį ir vadinamąjį Vartos
kraštą. Perkeltieji buvo aprūpinti išvietintų lenkų nekilnojamuoju ir
kilnojamuoju turtu (gavo jo daugiau, negu paliko gyventose šalyse).
Operatyviai buvo išspręstas Vokietijos pilietybės neturintiems perkeldinamiesiems jos suteikimo klausimas. Vis dėlto pasiliko Estijoje
apie 3 tūkst., Latvijoje – 4 tūkst. vokiečių. Jie susilaukė A. Hitlerio
papeikimo ir dalis vėliau buvo perkelta į Vokietiją, suteikiant jiems
antrarūšių statusą. Stalinas dalį pasilikusių vokiečių išsiuntė „nemokamai ekskursijai“ į Gulago salyną. Tačiau šią 1939 m. rudenį atliktą
pradinę vokiečių iškeldinimo iš Estijos ir Latvijos operaciją, lyginant
ją su 1941 m. pradžios vokiečių perkeldinimu iš jau SSRS okupuotos
Lietuvos, galime pavadinti skatinamąja ir ypatingąja, paskiriant iškeldintiesiems „garbingą“ kolonizacinę, Trečiajam Reichui tarnaujančią
misiją okupuotoje Lenkijoje. O lietuvių, taip pat rusų (sentikių) iškeldinimo iš Suvalkų ir Klaipėdos kraštų „metodika“ buvo represyvaus,
eksproprijacinio, nusikalstamo pobūdžio. Dar griežčiau 1939 m. rudenį pasielgta su žydų tautybės gyventojais, taikant jiems besąlygiškos
ekspulsijos „metodą“.
1941 m. sausio 10 d. Trečiasis Reichas ir Sovietų Sąjunga sudarė Maskvoje naują „Sutartį dėl draugystės ir sienų“. Šį kartą, lygiai
kaip 1939 m. rudenį Latvijos ir Estijos atveju, Trečiasis Reichas ėmėsi
kelti („repatrijuoti“) Lietuvoje esančius vokiečius. Vokiečius perkeliant jiems, panašiai kaip Sovietų Sąjungai, pasitaikė proga nušalinti
nepageidaujamus elementus SSRS ir Vokietijos pasienyje. Kadangi
vyko karas, patiems vokiečiams perkelti jau nebuvo taikomi tokie patrauklūs metodai kaip Estijos ir Latvijos atveju. Jų perkėlimas buvęs
instrumentinis. Vis dėlto vokiečių perkėlimo iš Lietuvos ir Suvalkų bei
Klaipėdos kraštų gyventojų išvietinimo sąlygos skyrėsi kaip dangus
ir žemė.
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Lietuvai praradus nepriklausomybę 1940 m. birželio viduryje dėl
SSRS besąlygiško ultimatumo pasikeitė ir fiurerio nuomonė vokiečių
iškeldinimo iš Lietuvos klausimu. Joachimas von Ribentropas (Joachim von Ribbentrop) birželio 25 d. pateikė instrukciją minėtu reikalu. Vokietijos pasiuntinys Kaune Erichas von Zechlinas (Erich von
Zechlin) liepos 11 d. gavo žinią, jog Vokietijos ambasadorius Maskvoje informavo V. Molotovą apie planuojamą vokiečių iš Lietuvos iškeldinimą bei būtinumą išvykti lietuviams iš Klaipėdos ir Suvalkų kraštų.
Pabrėžta, kad tai netaikoma vokiečiams iš Lietuvos pietvakarių ruožo,
1939 m. rugsėjo 28 d. sutartimi su SSRS numatyto Vokietijai.
Okupuotos Lietuvos vokiečiai tuo tarpu aliarmavo apie blogėjančią jų padėtį, turto konfiskavimo atvejus, spaudos likvidavimą ir
kt. Pagaliau rugsėjo 22 d. Kaune pradėtos Vokietijos ir SSRS delegacijų derybos, kurių metu iki spalio 10 d. sutarta dėl perkeldinimo
procedūrų. Vokietija savo tautiečių turtą Lietuvoje įvertino didžiule
suma – 200 mln. RM. SSRS taip pat nesikuklino – pareikalavo atlyginti už lietuvių turtą, paliktą Klaipėdoje. Dėl šios priežasties ir
tarpusavio okupacinės sienos nustatymo lapkričio viduryje derybos
strigo.
Vėlesnis Lietuvos vokiečių repatrijavimas buvo susijęs su skirtingu Lietuvos statusu Stalino ir Hitlerio „interesų zonos“ dalybose ir dar
neišspręstu likimu Pietvakarių Lietuvos su 184 tūkst. gyventojų, kur
būtent telkėsi 1/3 vokiečių (iš 30 tūkst. – jų bendro skaičiaus). Vokiečių tautybės žmonių perkėlimas į Vakarus, į pereinamąsias stovyklas,
buvo susijęs su patikrinimu jų tinkamumo vėlesnei kolonizacinei akcijai, besitęsiančiai nuo Rytprūsių Rygos link, taigi buvęs grynai instrumentinis. Perkeldinimo akcija („gyventojų mainais“) pasinaudojo ir
nemažas skaičius lietuvių, kuriems grėsė sovietinių okupacinių struktūrų persekiojimas, mišrių šeimų nariai ar buvę vokiečių žvalgybos
užverbuoti asmenys.
Pirma informacija dėl vokiečių perkeldinimo (nors pasiruošimas
vyko žymiai anksčiau) buvo pateikta Vokietijos pasiuntinybei Kaune ir ambasadai Maskvoje J. von Ribentropo 1940 m. birželio 25 d.,
taigi netrukus po SSRS Lietuvos okupavimo. Liepos mėn. pradžioje
Vokietija informavo Maskvą apie vokiečių „repatriaciją“ iš Lietuvos ir
lietuvių iškėlimą iš Klaipėdos apygardos bei Suvalkų krašto. Trečiojo Reicho užsienio reikalų ministras J. von Ribentropas ir Vokietijos
URM bei Kultūrinės politikos skyriaus vedėjas Fritzas von Tvardovskis (Fritz von Twardowski) išvyko į Maskvą parengti sutartį dėl vokiečių perkėlimo iš Lietuvos.
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Nors SSRS iš esmės buvo suinteresuota derybomis su Trečiuoju Reichu, šiuo atveju kliudė teritorinis okupuotos Lietuvos „dalybų“
aspektas, kadangi formaliai Lietuva pagal Maskvos interpretaciją dar
„nebuvo priimta“ į SSRS. Pabrėžkime: okupuota, bet dar „nepriimta“
(sic!). Taigi propagandiniu požiūriu galėjo susidaryti labai neparanki Kremliaus įvaizdžiui padėtis, kurioje Sovietų Sąjungos okupuota
Lietuva pagal 1939 m. rugsėjo 28 d. slaptąjį protokolą turėjo dabar
prarasti dalį savo teritorijos, Suvalkų krašto pietvakarius, Vokietijos
naudai. Maskva turėjo sugalvoti, kaip šį reikalą išspręsti nesugadinus
santykių su vokiečiais ir lietuvių bei pasaulio akyse išlaikyti „taikos
gynėjų“ poziciją (sic!). Taigi buvo delsiama.
F. W. von der Schulenburgas, Vokietijos ambasadorius Maskvoje,
1940 m. liepos 12 d. įteikė notą (jau ne pirmą) V. Molotovui dėl derybų
vokiečių iš Lietuvos perkėlimo pagreitinimo reikalu ir pagaliau sulaukė reakcijos. Atsakydamas teigiamai į šią vokiečių notą, V. Molotovas
savo ruožtu pateikė Vokietijai prašymą, kad „gerų santykių vardan“
ši paliktų sovietams dalį Lietuvos pietvakarių teritorijos trikampyje:
Kudirkos Naumiestis, Šešupė, Pilviškiai, Marijampolė, Liudvinavas,
Krosna, Kapčiamiestis (su 184 tūkst. gyventojų), „prie Lietuvos visam
laikui“. Priminkime, kad tas plotas faktiškai buvo SSRS okupuotas nepaisant ankstesnio susitarimo. Berlynas pasinaudojo keblia „sąjungininkės“ padėtimi ir už šios okupuotos Lietuvos dalies „perleidimą“
Maskvai pareikalavo milžiniškos sumos – 13 milijonų dolerių. Galiausiai Maskva, nerasdama geresnės išeities, bet atkakliai derėdamasi
(tarp kitko, dėl vokiečių iškeldinimo į Vokietiją) sutiko mokėti didžiulę 7,5 milijono dolerių sumą vien tam, kad išvengtų viešo skandalo ir
savo grobuoniškos politikos diskreditavimo pasaulio akyse. Tuo tarpu
kol vyko Berlyno ir Maskvos sunkios „derybos“ dėl dalies okupuotos valstybės teritorijos ir vokiečių Lietuvoje turto įvertinimo, liepos
22 d. Trečiojo Reicho komisaras vokiškumo stiprinimo reikalams
Heinrichas Himleris (Heinrich Himmler) išleido Etninių vokiečių
tarpininkų biurui Volksdeutsche Mittelstelle (VoMi) įsakymą suskaičiuoti vokiečius Lietuvoje (faktiškai tai buvo daroma slapta nuo
1939 m. rudens) bei lietuvius, gyvenančius Trečiojo Reicho okupuotuose plotuose (Klaipėdos ir Suvalkų kraštuose). Toji organizacija
buvo įpareigota parūpinti transportą perkeliamiems vokiečiams ir visą
akciją įvykdyti iki 1940/41 žiemos. Tačiau Maskva, lošdama dėl kainos už Lietuvos teritorijos dalį mažinimo, neskubėjo. Tik rugsėjo 22 d.
Vokietijos ir Sovietų Sąjungos delegacijos susitiko Kaune deryboms.
Gausių delegacijų sudėtyje vyravo SS ir NKVD pareigūnai.
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Vokiečiai pagal specialiai parengtą kainoraštį gobšiai įvertino
savo tautiečių turtą (žemę, pievas, pasėlius, miškus, sodus, vandens
telkinius, trobesius, kilnojamąjį inventorių) Lietuvoje. Viskas įvertinta
iki 1940 m. rugpjūčio 15 d. suapvalinta suma – 200 mln. RM. Ji buvo
mažinama 50 mln. RM už neva turtą lietuvių, perkeldinamų iš Klaipėdos apygardos ir Suvalkų apskrities. Sovietinė delegacija savo ruožtu
brangiai įvertino Klaipėdos krašte paliekamą lietuvių turtą. Abiem
pusėms nenusileidžiant, lapkričio mėn. derybos atsidūrė aklavietėje.
Profesorė Arūnė Arbušauskaitė atskleidė, kad vykstant deryboms
Sovietų Sąjungos žvalgyba labai sėkmingai išsiaiškino vokiečių delegacijos Kaune planus ir nuotaikas ne vien perkėlimo reikalu. Derybų
vilkinimas padėjo sovietinei žvalgybai sukaupti daugiau jai naudingos
medžiagos, tarp kitko, apie vokiečių naudojamus brangenybių gabenimo iš Lietuvos metodus. Tačiau reikėjo spręsti ne vien perkeldinimo iš
Lietuvos ir į Lietuvą klausimus, bet ir sienų, ekonominio bendradarbiavimo, finansų bei užbaigti tvarkyti besišaukiančių pagalbos Estijos
ir Latvijos vokiečių (likusių po pirmojo perkeldinimo etapo) perkėlimo reikalus. Taigi sudėlioti visą abiejų pusių „tarpusavio pretenzijų“
spektrą bei jį „sureguliuoti“.
Po ilgų derybų Maskvoje 1941 m. sausio 10 d. buvo pasirašyta
„Sutartis dėl sienų ir draugystės“, o tuo pačiu metu vokiečių vyriausybės įgaliotasis dr. Vilhelmas Neldeke (Wilhelm Neldeke) ir TSRS
vyriausybės atstovas Nikolajus G. Pozdniakovas Kaune pasirašė sutartį dėl Vokietijos piliečių ir vokiečių tautybės asmenų perkeldinimo
iš sovietų okupuotos Lietuvos į Vokietiją bei „Lietuvos TSR piliečių“
(lietuvių, rusų ir baltarusių tautybės asmenų) perkėlimo iš Vokietijos
(buvusios Klaipėdos srities ir Suvalkų apskrities). Atkreiptinas dėmesys į šį dar vieną okupantų „juridinį“ nihilizmą – išvietinamieji nebuvo „LTSR piliečiai“.
Lietuvos vokiečiai skubėjo registruotis išvykimui. Visiškai skirtingai atrodė „savanoriškumas“ išvietinamų iš Reicho okupuotos teritorijos lietuvių. Sutartyje skelbiamas „savanoriškumo principas“ buvo
vien okupantų diplomatinis žaidimas vietos ir tarptautinei opinijai
sušvelninti. Formaliai norą persikelti buvo galima išsakyti raštu arba
žodžiu. Pareiškėjams neturėjo būti daroma įtaka. Iš tikrųjų to savanoriškumo būta labai mažai, o jei jis ir buvęs – tai kaip represijų ir gąsdinimų susidoroti su neišvyksiančiais rezultatas. Perkeliamasis turėjo
teisę pasiimti šeimą ir visus kartu ūkyje dirbusius asmenis. Savininko
ar šeimos galvos vaikai, sulaukę 16 metų, „gavo teisę“ patys spręsti, ar
nori persikelti. Abi „susitariančios šalys“ nusprendė, kad sutartį bus
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galima pradėti vykdyti nuo jos pasirašymo momento ir baigti praėjus
dviem mėnesiams.
Okupuotos Lietuvos teritorijoje sutartį įgyvendinančiam vokiečių
personalui vadovavo vyriausiasis įgaliotinis su dviem pavaduotojais
bei apskričių įgaliotiniai, taip pat su pavaduotojais. Prie Vokietijos prijungtose ir okupuotose teritorijose SSRS komisijų darbo personalui
vadovavo vyriausiasis atstovas bei apskričių atstovai su tiek pat pavaduotojų, kaip ir vokiečių ekipoje. Jų užduotis buvo nustatyti perkeliamųjų skaičių ir jų asmens duomenis bei kontroliuoti registracijos eigą.
Įgaliotiniai ir atstovai stebėdavo visą akciją ir jos techninį aprūpinimą.
Vokiečių personalas, prižiūrintis perkėlimą iš Lietuvos, negalėjo būti
gausesnis nei 214 žmonių, tuo tarpu sovietų personalas Suvalkų apskrityje ir Klaipėdos apygardoje – negu 159 žmonės.
Iškeldinimo įgaliotiniai ir atstovai pareigas ėjo Suvalkuose ir
Klaipėdoje. Tuo tarpu teritoriniai įgaliotiniai ir atstovai rezidavo Suvalkuose, Vižainyje, Punske, Seinuose ir Novinkoje (nors apie pastarosios darbą duomenų nėra). Iš Suvalkų krašto perkeliamiesiems kontrolės punktai paskirti Vištytyje, Kalvarijoje ir Seirijuose. Klaipėdos
krašte iškeldinimo punktai buvo Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono,
Priekulės, Šilutės, Viešvilės, Vižainio. Bet iš tikrųjų jie keitėsi priklausomai nuo poreikių. Perkeliamieji turėjo iki 1941 m. kovo 18 d. pateikti
teritorinėms atstovybėms dokumentus, rodančius jų tautybę ir pilietybę. Perkeliamųjų sąrašai sudaryti dviem kalbomis – rusų ir vokiečių.
Juose buvo pagrindiniai duomenys: gimimo vieta ir data, tautybė, pilietybė, šeimos sudėtis, profesija, ankstesnė gyvenamoji vieta. Perkelti
buvo galima tik po to, kai sąrašus patvirtindavo abiejų šalių teritoriniai
atstovai ir įgaliotiniai. Atkreiptinas dėmesys į išvietinamųjų iš Vokietijos okupuotų sričių „išpilietinimą“, kuris iš tikrųjų reiškė asmenų nužmoginimą, priskiriant jiems vietoj kad ir laikino dokumento – numerį, kuris buvo „laikinas kelionės dokumentas“. Perkeliama galėjo būti
tik grupėmis. Individualūs iškeldinimo atvejai turėjo būti galimi abiejose pusėse pagal išankstinį susitarimą. Iškeldinimo transporto planų
vykdymas patikėtas priimančios šalies vyriausiajam įgaliotiniui, su
sąlyga, kad jie atitinka siunčiančios šalies vyriausiojo atstovo planus.
Apie geležinkelio transporto naudojimo atvejus vyriausiasis įgaliotinis privalėjo pranešti vyriausiajam atstovui prieš 5 dienas iki iškeldinimo datos. Vežant perkeliamiesiems teoriškai priklausė medicinos
pagalba, o ilgiau laukiant – karštas maistas, vaikai turėję gauti karšto
pieno. Suprantama, tokios taisyklės buvo įrašomos dėl vokiečių noro
užtikrinti iš Lietuvos perkeliamiems tautiečiams tinkamas sąlygas.
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O išvietinamųjų į okupuotą Lietuvą atveju tai buvęs tik „priimančios
šalies“ propagandinis triukas, kuris vėliau bus pritaikytas okupanto
(dar labiau nužmoginant sąlygas) tremiant Lietuvos gyventojus iš tėvynės į Gulago salyną.
Jei iškeldinama turėjo būti traukiniu, numatyta teisė pasiimti iki
50 kg bagažo šeimos galvai ir po 25 kg kitiems šeimos nariams. Perkeliamieji savo transportu turėjo teisę pasiimti vieną arkliais traukiamą
vežimą, porą arklių, vieną karvę, dvi kiaules, tris avis arba ožkas, dešimt naminių paukščių. Tai, suprantama, buvusi tik teorija, o ne praktika. Žemės ūkių savininkai „galėję“ tuo pačiu transportu pasiimti
250 kg produktų, tarp kitko, po 2 kg riebalų vienam asmeniui. Transporto išlaidas turėjo padengti išvietinamieji.
Išvietintųjų paliktas ūkis automatiškai pereidavo į vokiečių rankas – nuo inventoriaus ir turto surašymo momento savininkas galėjo
juo naudotis tik šeimai maitinti ir ūkiui tvarkyti. Paliekamas turtas
turėjo būti perduotas teritoriniam įgaliotiniui prieš 5 dienas iki ūkio
palikimo. Pasak sutarties, iškeldinamiesiems netekdavo galių visi
ankstesni įsipareigojimai savo valstybei.
Padargų ir produktų išvežimo lapas buvo kur kas trumpesnis už
draudimų lapą. Neleista išvežti: grynųjų pinigų, auksinių ir sidabrinių
monetų, aukso, platinos, sidabro (per 500 gramų) ir aukso dirbinių,
brangakmenių, ginklų, pramonės gaminių (daugiau negu šeimai leistinos normos), pašto balandžių (!), leidinių, nuotraukų juostų, dokumentų, siuvamųjų mašinų (daugiau negu po vieną šeimai), vertybinių
popierių, draudimo dokumentų, automobilių, motociklų, variklių ir kitokių mašinų, sėklų, javų (daugiau nei leistina norma) ir pan. Draudimas išsivežti techninius ir komunikacijos padargus visų pirma rūpėjo
SSRS. Iškeldinamiems Lietuvos vokiečiams Reicho pareigūnai ne tik
užtikrino nemokamą transportą, bet ir padėjo išsivežti kiek įmanoma
daugiau brangenybių naudojant net kontrabandinius metodus. Abi
„šalys“ susitarė, kad iškeldinti bus baigta iki 1941 m. kovo 18 d. Tai
reiškė, jog atlikti šią komplikuotą operaciją faktiškai buvo likę du mėnesiai, be to, sunkiomis žiemos sąlygomis.
Taip skambėjo 1941 m. sausio 10 d. sutarties sprendimai. Jų formali kalba buvo diplomatiška. Kalbėta ne apie iškeldinimą, išvietinimą, o perkėlimą („pereselenije“, „umsiedlung“), apie jo savanoriškumą, jo įgyvendinimo aukštą standartą. Tai buvo tipiška klasta, kuri
abiem atvejais reiškė skirtingą realybę. Suvalkų krašto iškeldinamųjų
atžvilgiu taikyti iš esmės bauginimo, fizinės prievartos metodai, kurie
prilygo etniniam valymui. Klaipėdos srityje buvo bandoma pasilikti
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dalį kvalifikuotų lietuvių darbininkų, reikalingų Vokietijos darbo rinkai, viliojant geresnėmis, negu būsią perkėlimo šalyje, socialinėmis sąlygomis. Netrukus Mažosios Lietuvos aktyvesni lietuviai pajuto nacių
„gerovę“ koncentracijos stovyklose.
Planuodama iš okupuotos teritorijos „išvalyti“ germanizacijai netinkamus žmones, vokiečių okupacinė valdžia 1940 m. vasarą įsakė
suregistruoti lietuvius, rusus sentikius ir baltarusius Suvalkų apskrityje bei Klaipėdos apygardoje. Apie registracijos tikslus gyventojams
nepranešta. 1940 m. pabaigoje viešose vietose pasirodė vokiečių ir
rusų kalbomis (bet ne lietuvių, kuria kalbėjo dauguma iškeliamųjų)
tokie skelbimai: „Prasideda žmonių perkėlimas į jų tėvynę. Perkėlimas
vyksta patiems gyventojams sutikus. Kiekvienas pilietis, turintis 16
metų, pats sprendžia, ar išvyks vienas į savo tėvynę, ar su visa šeima,
ar visai niekur nevyks.“
Ilgai nelaukus, 1940 m. gruodžio mėnesį, taigi dar prieš sutarties pasirašymą, pasirodė okupuotos Lietuvos „atstovai“, agituojantys
gyventojus persikelti į LTSR (okupuotą Lietuvą). Rusams sentikiams
ir baltarusiams apgaulingai buvo aiškinama, jog jie bus perkeliami
į SSRS (iš tikrųjų juos perkėlė į okupuotą Lietuvą). Šią akciją perkėlimo komisijų agitatoriai vadino „repatriacija“ – sąvoka, turinčia švelnesnę konotaciją. Tačiau vietiniai lietuviai tėvynę suvokė kaip gimtąjį
Suvalkų kraštą, kuriame nuo amžių gyveno. Jiems buvo nesuprantama, kuo čia dėti okupuotos Lietuvos atstovai, viliojantys ten esančiomis geresnėmis dirvomis, kurias galėsią gauti visi norintieji, gerai
apmokamomis darbo vietomis bei kitomis panašiomis „paskatomis“,
turinčiomis mažinti išvietinamųjų nepatiklumą ir pasipriešinimą.
Apskritai, kaip nurodo šios temos tyrėja Onutė BurauskaitėVaznelienė, tarp lietuvių ūkininkų vyravo nerimas, skriaudos pojūtis.
Per ištisus amžius įskiepytas įsitikinimas, kad gimtosios žemės dėl neaiškaus miražo negalima apleisti, juo labiau kad jiems palikti gimtines
„patarinėjo“ kiekvieną dieną vis įkyriau ir agresyviau taip pat vokiečiai okupantai, kurie čia tvarkėsi vadovaudamiesi rasiniais tikslais ir
eksploataciniais principais. Dauguma ūkininkų jautė (o paskalos tarp
aplinkinių gyventojų plito greitai), kad okupantams rūpi vien žemė ir
turtas, kurių vietiniai turi išsižadėti jų naudai. Apie „rojų Lietuvoje“,
staigiai uždarius sieną su okupuota Lietuva, sklisdavo bauginančios
žinios. Visa tai dar labiau atbaidydavo nuo ketinimų palikti tėvonijas.
Karas, okupacija tai lūžio ir netikrumo metas, pasireiškęs natūraliu
prieraišumo prie savo mažosios tėvynės pojūčiu. Patiriami faktai ir
nuogirdos bylojo, kad savo noru skubėti nežinion neverta ir net pra-
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žūtinga. Gal tik išsiskyrė tie, kurie užsirašydavo išvykti dėl padėties
nesupratimo ar neišvengiamumo. Savo ruožtu net dalis pasirašiusiųjų
dar bandė iškeldinimo išvengti.
Vokiečiai, stebėdami vietinių lietuvių nuotaikas, pradėjo suvokti,
kad ryžtingai nesuveikus išvietinamieji iš čia niekur nesikels ir laisva
valia tėvonijų nepaliks. Taigi ėmėsi žinomų ir jų praktikuojamų būdų
„savanorišką apsisprendimą“ paspartinti. Jau Trečiojo Reicho okupacijos pradžioje 1939 m. spalio 24 d. Suvalkijoje panaikintas buvo
ką tik suformuotas Lietuvai padedant lietuvių švietimo tinklas. Prieš
lietuvius katalikus imtasi kaimo kryžių naikinimo akcijos (į ją buvo
įtraukiami vietos gyventojai vokiečiai), taikyta sustiprinta ekonominė
eksploatacija. Gyventojams paskirtos papildomos prievolės, tarp jų labai sunkią, šaltą 1940–1941 m. žiemą rinkti akmenis iš po gilaus sniego ir vežioti juos įvairiomis nurodytomis kryptimis. Tuo siekta vieno
– nuvarginti, įtikinti, jog padėtis beviltiška, numalšinti pasipriešinimą
išvietinimui ir gauti sutikimą „savanoriškam“ išsikeldinimui.
1940 metų gruodį, siekdamas parodyti išvietinimo neišvengiamumą, gestapas areštavo 53 išsiskiriančius statusu ir ekonominiu lygmeniu ūkininkus ir keliolika lietuvių inteligentijos atstovų. Įgrūdus
į Suvalkų kalėjimą, jiems buvo taikomos fizinės bausmės ir skiriami
sekinantys, sunkūs darbai. Nakčiai į jų celes, ypač šaltos žiemos sąlygomis, buvo liejamas vanduo ir atidaromi langai. Į klausimus ir protestus, kad jiems nėra pateikti kaltinimai nusižengus teisei, gestapininkai
atsakydavo: „Pasirašykite savanoriško perkėlimo lapą ir baigsis jūsų
vargai“. Deklaracijas pasirašydavo silpniausieji, tie, kurie pirmi palūžo arba norėjo gelbėti šeimas ar ūkius. Tai buvo jų paskutinė viltis.
Pasirašančiųjų skaičius nemažėjo, o persekiojamųjų vis daugėjo.
1939 m. vėlyvą rudenį, kai prasidėjo lietuvių švietimo likvidavimas ir antilietuviškos gestapo inspiruotos vietos vokiečių akcijos, padėtį bandė švelninti Lietuvos URM vadovybė per pasiuntinį Berlyne
bei Suvalkų krašto lietuvių padrąsinimą (Lietuvos VSD direktoriaus
Augustino Povilaičio nurodymai Jonui Pajaujui ir Juozui Vainai laikytis vietos lietuviams iki paskutiniųjų ir savanoriškai krašto nepalikti). Berlyno nusiteikimo paveikti nebuvo įmanoma. Tačiau represijos
prieš lietuvius kiek atlėgo. Deja, trumpam. SSRS Lietuvą okupavus
beviltiškoje padėtyje atsidūrė ir Suvalkų trikampio lietuviai. 1940 m.
vasarą Suvalkų kreisamto (apskrities įstaiga) vadovas Juozui Vainai,
apsilankiusiam lietuvių padėties švelninimo reikalais, be užuolankų
pareiškė, kad padėtis kardinaliai pasikeitusi ir jis čia paskirtas ne lietuvius globoti, o Reicho pavedimus vykdyti.
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Dar toleruojamas Lietuvos pasiuntinys Berlyne Kazys Škirpa,
sužinojęs apie drastiškas represijas Suvalkų srityje, kreipėsi į Vokietijos URM, reikšdamas susirūpinimą dėl lietuvių padėties, bei įteikė
„Pro Memoria“, kur aptarė čionykščių lietuvių padėtį. Rašte reikalavo
iš Vokietijos valdžios imtis priemonių, kad būtų atšaukti potvarkiai,
taikomi vokiečių administracijos prieš lietuvius Suvalkų apygardoje,
ir jiems palikta teisė ramiai gyventi savoje žemėje ir savo sodybose.
Minėdami šiuos 80-ies metų senumo įvykius leiskime prabilti pačiam
Lietuvos pasiuntiniui Berlyne ir būsimam 1941 m. birželio sukilimo
prieš SSRS okupaciją organizatoriui plk. K. Škirpai:
Nors rusų – vokiečių pasirašytoje sutartyje buvo įsakmiai pasakyta, jog gali būti repatrijuojami tik tie asmenys, kurie pareikštų
tokį norą, buvo iš vokiečių pusės imtasi spausti lietuvius Suvalkų trikampyje ir Klaipėdos krašte, kad priverstų juos palikti savo kraštą
bei išsikelti į rusų okupuotą Lietuvą. Tiems, kurie nerodė palinkimo
išsikelti, buvo grasinama deportuoti į Lenkų Generalinę Guberniją.
Konstatuota eilė atsitikimų, kad lietuviai ūkininkai buvo iš anksto nušalinti iš savo ūkių be jokio atlyginimo už atimtą turtą. Tuo buvo iš
vokiečių pusės siekiama sudaryti lietuviškuose gyventojuose panikos
nuotaiką, lyg jiems nebebuvo likę kitos išeities, kaip pasinaudoti repatriacija ir išsikelti į Sovietų okupuotąją Lietuvą.
Kad nepalikčiau nereagavęs į šį skaudų Lietuvai smūgį, vasario
5 d. buvau atsilankęs vok. užs. rkl. min-joje pas politikos skyriaus
direktorių, valstybės pasekretorį dr. (Ernstą – B. M.) Woermanną, ir
jam įteikiau „Pro Memoria“, kurio tekstas čia paduodamas:
Ryšium su jau vykstančiu pasikeitimu išvietintais (pabr. – B. M.)
asmenimis iš Lietuvos ir Vokietijos, kilo lietuviuose Suvalkų srityje,
kaip žinios iš ten nusako, didelis ir gilus susirūpinimas ir neramumas.
Pagrindą tam davė tenykščių vietinės valdžios organų užsimojimas
kiek galint visus lietuvius iš ten iškelti.
Tenykštės vietinės valdžios organai jau daro įtakos ir iš dalies
net spaudimo vietiniams lietuvių ūkininkams ir šiaip turintiems nuosavybės savo griežtais patarimais, kad lietuviai eitų į sovietų-rusų
išvietinamąsias komisijas užsirašyti keltis į Sovietų Rusiją, ir grasina, jei jie to nepadarytų, vis tiek vietoje nepalikti, bet nugrūsti
į Generalinę Guberniją.
Todėl tenykščiai lietuviai jaučiasi visiškai prislėgti ir dezorganizuoti. Jie, iš viso nebežino, ką jie turėtų daryti. Jie yra visa širdimi
prisirišę prie savo sodybų ir gyvenviečių, kur ir jų protėviai gyveno
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nuo neatmenamų laikų, taip, kad jų pašalinimas iš ten reikštų jiems
tikrą žmogų naikinantį smūgį.
Į Sovietų Rusiją jie iš viso nenori keltis, kadangi jie jau buvo
iškentėję per šimtą metų rusų jungo ir jokiu būdu nenori patekti po
juo dar kartą, ypač susipažinti su naujais sovietų metodais ir gyventi
tokiose sąlygose...
Akivaizdoje viso to, kas aukščiau pasakyta, aš įžiūriu tame didelę grėsmę savo tautiečių likimui ir todėl jaučiuos priverstas reikšti
prašymą, kad būtų imtasi visų žygių tuojau atšaukti vietinės valdžios
organų priemones prieš lietuvius Suvalkų srityje ir kad būtų leista
jiems toliau ramybėje gyventi savo žemėje ir savo sodybose.
Berlynas, 1941 m. vasario 5 d.
Šį „Pro Memoria“ dr. Woermann priėmė, bet, kaip jis sakė „privačiai“, pažadėdamas jame paliečiamu reikalu susirūpinti. Tačiau po
kelių dienų buvo man per kitą atsakingą užs. rkl. min-jos pareigūną
– pasiuntinį (Wernerį – B. M.) von Grundherrį, Pabaltijo ir Skandinavijos skyriaus vedėją – žodžiu atsakyta, užs. rkl. min-ja nieko
negalinti padaryti. Tai reiškė, jog kalbamo reikalo sprendimas parėjo
ne nuo jos, bet nuo kieno kito, ir kad užs. rkl. min-ja buvo bejėgė lietuvybės eksterminavimo politikai Suvalkų srityje pasipriešinti.2
Tuomet K. Škirpa, veikdamas „iš apačios“, per savo ryšininkus
patarė ir net Suvalkų krašto lietuvių vardu paruošė sugestionuojamo
turinio prašymą Trečiojo Reicho fiureriui ir Reicho kancleriui Adolfui
Hitleriui, kurį jie gavę turėjo pasirašyti ir perduoti tuo pačiu keliu Lietuvos pasiuntiniui Berlyne. Pabrėžtina, kad K. Škirpa savo „Pro Memoria“ neminėjo Klaipėdos srities lietuvių problemų, nes čia vokiečiai
taikė skirtingą iškeldinimo taktiką (ir ne vien dėl to).
Jau pavergtos Lietuvos diplomato veiksmai siekiant spręsti problemą buvo neveiksmingi. Panašiai kaip ankstesni dar laisvos, bet
jau riboto suverenumo Lietuvos URM demaršai Suvalkų krašto žydų
ekspulsijos į Lietuvą reikalu. Iškeldinimo procesas buvo „užsuktas“ ir
nebuvę jėgos jį sustabdyti. Vietos lietuviai buvo pakirsti nusivylimo
ir apatijos, o vokiečių prievarta ir grasinimai davę rezultatų. Štai kaip
šiuos reikalus vertino K. Škirpa:
Deja, pasitvirtino, jog gujimas lietuvių iš Suvalkų trikampio, kad
ir tariamos repatriacijos proga, nebuvo atsitiktinumas, bet Vokietijos
2

Škirpa, K. 2020. Sukilimas Lietuvos suverenumui atstatyti. Dokumentinė apžvalga. Vilnius: Žara, p. 212–214.
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ekspansijos vykdymas pagal nacionalsocializmo žiaurią tezę: silpnesnes tautas ne germanizuoti, bet atimti iš jų žemę ir ją apgyvendinti
grynais vokiečiais. Šį piktą planą prieš lietuvius Suvalkų trikampyje
(taip pat Mažojoje Lietuvoje, o Lietuvą okupavus, ir tam tikrose jos
srityse – B. M.) atskleidė dr. J. Jurkūnui, buv. mano asmens sekretoriui, pats Suvalkų krašto vokiečių komisaras von Amonn. Jurkūnas,
kuris pats yra kilęs iš Punsko apylinkės (tiksliau, Smalėnų apylinkės
– B. M.), buvo ten nuvykęs ir užėjęs pas Amonną užtarti už kai kuriuos savo krašto ūkininkus, tėviškės kaimynus.
Rodydamas ranka į vokiečių suprojektuotą naują Suvalkų miesto planą, von Amonn nė kiek nesivaržydamas dėstė Jurkūnui maždaug šitaip: Suvalkuose esą daug namų, bet nė vienas jų nebeturįs
savininko. Dauguma buvusių savininkų, kad ir tebegyvena tuose pačiuose namuose, bet už tai moka vokiečiams nuomą. Taip pat esą ir
su visu Suvalkų trikampiu. Visa jo žemė daugiau nebepriklausanti
ūkininkams. Jie ją valdą tik laikinai ir vis tiek po kurio laiko turėsią
šį kraštą apleisti. Kada Jurkūnas nurodė į tai, jog lietuviai negali
būti prilyginami lenkams, nuo kurių jie kaip tik ilgai kentėjo ir laikosi Vokietijos atžvilgiu draugiškai, von Amonn atsakė, kad tai esą,
padėties nepakeičia. Čia nesąs joks apsirikimas ar nesusipratimas.
Visa tai esą daroma pagal nustatytą (Hermanno Wilhelmo – B. M.)
Goeringo planą.
Be to, von Amonn priminė Hitlerio nacionalsocialistinę programą ir jos tikslus. Visa tai turį būti vykdoma gyvenime. Didžiausia
vokiečių politikos klaida buvusi ta, kad seniau tikėtasi suvokietinti
pasieninius kraštus, atsiunčiant į ten vokiečių valdininkus ir šiaip inteligentus. Rezultatai esą dabar matomi. Daugiau taip nebebūsią daroma. Norint kraštą padaryti grynai vokiško kraujo, esą reikalinga į
nevokiškas sritis siųsti ne valdininkus ir patalpinti keletą šiaip inteligentų bei amatininkų tarp vietos gyventojų, bet, atvirkščiai, reikia tų
sričių žemę išvaduoti nuo nevokiško kraujo gyventojų ir ją apgyvendinti savais žmonėmis (vokiečiais). Tik tada esą bus atsipalaiduota
nuo svetimo kraujo.
Komisaro von Amonn reveliacijos dr. Jurkūnui ir lietuvių gujimas iš Suvalkų trikampio ir Klaipėdos krašto „repatriacijos“ forma,
įtikinamai rodė, kas gresia lietuvių tautai iš hitlerinės Vokietijos pusės, jei ji Lietuvą užimtų. Tuo būdu, kaip jau minėjau, LAF (Lietuvių
aktyvistų frontas) vadovybė buvo pastatyta prieš kardinalinį klausimą, ar viso to akivaizdoje nepasukti atgal, tai yra ar bebūtų tikslinga
tęsti tautos sukilimo paruošimo pastangas, jei iš vokiečių nacių gre-
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sia jai nemažesnis pavojus, kaip tas, kurį ji jau kentėjo nuo sovietinių
okupantų. Šiam klausimui išspręsti vasario 20 d. buvo sušauktas LAF
Tarybos slaptas posėdis. Reikalą visu rimtumu apsvarsčius, buvo
p. R. (Rapolo – B. M.) Skipičio pasiūlymu nusistatyta:
1). Sumegzto su vokiečiais politinio mezginio vis tik nenutraukti,
net jį megzti toliau, jei tik patys vokiečiai jo nenutrauktų;
2). LAF veiklos nesustabdyti, bet plėsti slaptus ryšius su kraštu
ir skatinti aktyviuosius mūsų tautos elementus toliau organizuotis
atstatymui Lietuvos valstybinio suverenumo tautos sukilimo keliu,
kai tik tam išmuštų lemiama valanda;
3). Patarti Suvalkų trikampio lietuviams, kad jie jokiu būdu geruoju nesikeltų į Sovietų okupuotą Lietuvą ir laikytųsi savo sodybose
iki paskutinių jėgų, tuo prisidėdami prie mūsų tautos šventos kovos
už savo tėvų žemę; tai atitiko vieno iš to krašto nukentėjusio nuo
vokiečių suformuluotą principą: „jei jau gresia korimas, tai geriau
tegul pakaria, bet pačiam jokiu būdu nesikarti“.
Nors ir buvo be galo skaudu matyti, kaip hitlerinė Vokietija naikino lietuviškus pakraščius, atsitiktinai atskirtus nuo bendro Lietuvos kūno, bet jausmams nebuvo galima pasiduoti: paties to kūno
gelbėjimas pirmoje eilėje nuo rusų raudonojo teroro buvo dar svarbesnis reikalas, tikintis, kad gal kada susilauktume aplinkybių gelbėti
ir lietuviškuosius to kūno pakraščius.3
Beje, kaip konstatavo ir pats K. Škirpa, tuo metu nieko daugiau be
diplomatinės intervencijos padaryti nebuvo įmanoma.
Čia akcentuotina, kad panašiai skaudūs veiksmai vykdyti Vokietijos ir SSRS okupuotoje Lenkijoje, jos vakarų teritorijoje, tenykščių lenkų atžvilgiu. Jie buvo Vokietijos specialiųjų organų iškeliami į
Lenkijos centrą ar rytines sritis, eksproprijuojant jų turtą, o jų vieton
atkeliami vokiečiai, daugiausiai iš Baltijos šalių. Dar sunkesnis likimas ištiko šios šalies žydus, kuriems tuomet buvo pritaikytas nuožmios ekspulsijos į Rytus metodas. Įkandin sekė dar žiauresnis „galutinis sprendimas“ (sic!). O visko pradžia – priminkime, nes daug kas
nuosekliai nenori apie tai žinoti ir girdėti – SSRS ir Trečiojo Reicho
nusikalstami Europos valstybių okupavimo, jų tautų rūšiavimo ir perkėlimo paktai.
1940 m. gruodį ir kitų metų sausį lietuviai buvo atsidūrę itin sunkioje padėtyje dar ir todėl, kad Lietuva jau buvo pavergta, o per pasta-
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Ibidem, p. 215–216.
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ruosius gyvavimo metus ji teikė jiems viltį bei (tegu ir nepakankamą,
vis dėlto tuometinėmis aplinkybėmis reikšmingą) paramą. Tuo tarpu
Trečiojo Reicho padėtis buvo „patogi“, nes nereikėjo stengtis net pro
forma pateisinti savo veiksmus prieš „LTSR“. Vokietijos partnerė tuomet buvo Sovietų Sąjunga, būtent su ja vokiečiai ir vedė derybas dėl
išvietinimo iš teritorijų, numatytų 1941 m. sausio 10 d. sutartyje.
Siekiant toliau bauginti, vietinių vokiečių okupantų administracija pradėjo dar vieną akciją – griebtasi kuo skubiau į Reicho gilumą
deportuoti garsiausius lietuvius ūkininkus. Pirmieji buvo deportuoti
Jonas Dapkevičius iš Žagarių (Berznyko valsčius) ir Jonas Grigutis iš
Lovuočių (Žabariškių valsčius; bet šis, davus sutikimą išsikelti, nebuvo
ištremtas į Vokietijos gilumą) bei Antanas Stoskeliūnas iš Kampuočių
(Seivų valsčius) su šeimomis. Sustiprintas bauginimo vajus, griebtasi
naujų areštų ir skirta naujų papildomų beprasmių darbų ūkininkams,
kurie neprisistatė iki 1941 m. sausio 18 d. į sukurtus perkėlimo biurus.
Paklausus, kokia tų represijų priežastis, buvo atsakoma: „Pasirašykite,
kad sutinkate išvykti, ir būsite laisvi“.
Po represinių akcijų ir bauginimo išvežimu į koncentracijos stovyklas, sušaudymu kartu su žydais griebtasi dar vieno spaudimo metodo.
Pasiturinčias šeimas, kurios spyriojosi, 1941 m. sausio ir vasario mėn.
imtasi apgyvendinti pas nurodytus dažnai vargingiau gyvenančius kaimynus. Šitai ne tik blogino gyvenimo sąlygas, bet ir kiršino žmones.
O laisvose vietose savininkų akivaizdoje apsigyvendavo vokiečiai ir
vietiniai folksdoičiai, daugiausia iš Rytprūsių. Dėl aukščiau nurodytų
priežasčių kandidatų pasipriešinimas išvietinimui silpo. Vis daugiau
žmonių pasirašydavo reikiamus „dokumentus“. Dalis svyravo, o labiau
užsispyrę toliau kentė represijas. Tie, kurie tokiomis sąlygomis pasirašė, greitai patyrė kitų nemalonių dalykų. Į tokio savininko sodybą atvykdavo mišri sovietų ir vokiečių grupė ir surašydavo paliekamą turtą.
Vokiečių okupacijos pradžioje išduoti Trečiojo Reicho asmens dokumentai buvo paimami ir išvietinamieji tapdavo tik „statistiniais numeriais“. Tai nebuvo taikoma iškeldinamiems Lietuvos vokiečiams. Jiems
buvo parūpinami (kas jų neturėjo) Vokietijos pilietybės dokumentai.
Gyvuliams išsivežti reikėjo gauti raštišką įstaigos sutikimą, o juos
ne taip lengvai išduodavo, nes vokiečiams rūpėjo pasilikti kuo daugiau
gyvulių. Penkias dienas prieš išvažiuojant pasiimti paruošti daiktai turėjo būti supakuoti į dėžes bei užpildyti atitinkami blankai. Kiekvienas išvežamas daiktas turėjo būti pažymėtas perkeliamajam skirtu
numeriu. Tai reikėjo atlikti patiems. Trūko pakuoti tinkamų medžiagų,
o reikalauta standartinio pakavimo.
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Nesunku įsivaizduoti, ką jautė žmonės, kurie tuomet visą savo
turtą turėjo susikrauti į vieną kinkinį arba kelioninį 50 kg bagažą. Būdavo bandoma vokiečius papirkti, bet už tai grėsė kalėjimas arba tiesiog sušaudymas. Tuo tarpu sovietai į vežamus didesnius javų ar mėsos kiekius žiūrėjo pro pirštus, jeigu už galimybę persivežti iš vokiečio
gaudavo tam tikrą kyšį, atitinkantį krovinio vertę. Mažažemiai ir bežemiai neretai leisdavosi nežinion be menkiausio turto, vildamiesi ten
sulaukti „geresnio rytojaus“, jeigu išsipildytų sovietų agentų pažadai.
1941 m. kovo 24 d. iš Klaipėdos į Tauragę atvyko paskutinis išvietintųjų transportas. Iš Klaipėdos ir Suvalkų sričių, Nastazijos Kairiūkštytės duomenimis, perkelta į Lietuvą 4034 šeimos ir 2086 pavieniai asmenys, iš viso 20837 asmenys. Tarp jų 11845 lietuviai (5788 iš
Suvalkų krašto ir 6167 – Klaipėdos krašto), 8882 rusai sentikiai, 45
baltarusiai, 65 kitų tautybių asmenys; 16967 valstiečiai, 3755 darbininkai, 66 inteligentai ir 49 be apibrėžtos profesijos.
Dauguma (66 %) iškeldinamųjų buvo transportuojami traukiniais.
Likusieji sunkvežimiais, arkliais pakinkytais vežimais, kelios grupės
pėsčiomis bei pavieniai asmenys dviračiais. Daugiausia (87 %) perkelta 1941 m. vasario pabaigoje ir kovo pradžioje. Lietuvių tautinei mažumai Suvalkų krašte ir Klaipėdos apygardoje bei stačiatikiams Suvalkų
krašte ši akcija prilygo etniniam valymui su giliomis pasekmėmis.
Per septynis sienos punktus iki 1941 m. kovo 23 d. Lietuvą paliko 50 054 vokiečiais užsirašę asmenys. Jų gretose atsirado ir arti
dvidešimt tūkstančių ne vokiečių, o bėgančių nuo SSRS okupacinių
struktūrų persekiojimo tautiškai mišrių šeimų ar dėl kitų priežasčių
išsikeliančių lietuvių. 49 300 perkeltų asmenų buvo nukreipti į laikinas perskirstymo stovyklas: 10 tūkst. į Meklemburgiją, 11,5 tūkst.
į Lenkijos pamarį, 4,5 tūkst. į Rytprūsius, 23,3 tūkst. į Vartos sritį.
Iškeldintųjų iš Lietuvos, priešingai negu anksčiau iš Estijos ir Latvijos,
nelaukė komfortas. Kelis mėnesius, kol buvo sprendžiamas jų tolesnio
likimo klausimas, Vokietijos specialiai tam paskirti 367 pareigūnai,
daugiausia iš VoMi (SS-Hauptamt Volksdeutsche Mittelstelle), tikrino
jų tinkamumą atstovauti kovai už „vokiečių gyvybinę erdvę Rytuose“.
Tokią kategoriją („O“) pripažinta 55,8 % (28 131) asmenų, o į senąjį
Reichą skirta 43,7 % (21 998) perkeldintųjų iš Lietuvos.
Visi perkeltieji iš „Vokietijos“ į okupuotą Lietuvą gavo vienkartinę pašalpą – po 80 rublių suaugusiems ir po 40 rublių nepilnamečiams. Dauguma apgyvendinti Marijampolės, Vilkaviškio, Raseinių,
Šiaulių, Šakių, Tauragės, Kauno ir net tolimo Panevėžio apskrityse.
Ūkininkai paprastai gaudavo vokiečių paliktą žemę. Vidutiniškai
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skirta po maždaug 7 hektarus. Tačiau pasitaikydavo atvejų, kuomet
ūkininkai prieš išsikeldami turėję 30 ha ir daugiau žemės, o čia susilaukdavo tik stogo virš galvos, be žemės ir anksčiau žadėto papildomo inventoriaus. Vengta atvykusiuosius iš „Vokietijos“ apgyvendinti
pasienyje, kur buvo nemažai vokiečių paliktų ūkių. Maža to, iš pasienio iškeldinti ir vietiniai gyventojai, kuriuos reikėjo apgyvendinti naujose vietose. Dalį vokiečių skirta okupacinės armijos tikslams.
Apskritai, kas visai nestebina, blogiausiai priimti buvo pasiturintys
ūkininkai. Bežemiai taip pat ne visuomet gaudavo išsvajotos žemės.
Šie turėjo patys susirasti butą ir pragyvenimo šaltinį. Kai kurie iš jų,
greitai pardavę visus turimus daiktus, planavo grįžti atgal. Deja, tokios galimybės nebuvo.
Vokiečių paliktuose ūkiuose, taip pat nacionalizuotuose vietiniuose dvaruose dažniausiai apgyvendinta po kelias šeimas. Tokiu
būdu, neva visai nejučia, bandyta įtraukti juos į „kolektyvinio“ šeimininkavimo sistemą, pratinta prie veikiai turėsiančių įvykti pokyčių
– kolūkių kūrimo. Atvykusiems į „sovietinį rojų“ teko susidurti su dar
vienu iš daugelio netikėtumų. Už perduotą turtą, kaip rašo problemos
tyrinėtojas prof. Gintaras Surgailis, reikėjo atsiskaityti. (Apie žadėtas prieš išvietinimą kompensacijas dabar net kalbos nebuvę. Tai buvo
propagandinis triukas išvietinamųjų komisijų.) Už gyvenamus pastatus per 8 metus, pradedant po vienerių. Už grūdams įsigyti suteiktą
paskolą per 3-ejus. Už galvijus per 7 metus, pradedant trečiaisiais. Žemės ūkio inventorius bei namų apyvokos daiktai taip pat buvo kredituojami pagal galiojančius įkainius. Taigi vietoj žadamų kompensacijų
už savo krašte paliktą turtą (vokiečių įvertintą 50 mln. reichsmarkių)
teko įsiskolinti pragyvenimui užsitikrinti. Dalis perkeltųjų apgyvendinta laikinai, tad jų laukė tolesnis persikraustymo egzodas.
Perkeltieji, kaip paaiškėjo iš daugelio pasakojimų, jautėsi kaip
dienas pardavę, sutrikę, netikri dėl savo rytojaus. Papildomas psichologinis barjeras tarp jų ir Lietuvos vietinių gyventojų susidarė dėl fakto, kad šie atvykėlius ėmę įtarinėti esant sovietų padlaižiais. Mat pradžioje niekas iš vietinių neturėjo nė mažiausio supratimo, kokiu tikslu
ir kaip jie čia atkelti. Visi dokumentai, susiję su atkeldintųjų reikalais,
buvo įslaptinti ir neprieinami net tyrėjams iki dešimtojo dešimtmečio
pabaigos. Sovietinis saugumas ėmėsi kontroliuoti atvykėlių nuotaikas,
kontaktus, korespondenciją. Per du šimtus sekamųjų pateko į „perauklėjimo lagerius“. Vietiniai gyventojai dažniausiai tikėjo sovietinės
administracijos ir žiniasklaidos burbulu, neva perkėlimas buvęs „savanoriškas“ ir vykęs „repatriacijos“ pagrindu. O tie, kurie iš anksto
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patikėjo žadamu „geresniu rytojumi“, greitai nusivylė. Kaip aiškėja iš
išvietintųjų prisiminimų, juos nuolatos persekiojusi mintis, kada galėsią grįžti į savo namus (ir ar iš viso kada nors ten sugrįšią). Ryški dauguma užsikrėtė netikrumo jausmu, bet ir rusenančia viltimi bet kokia
kaina grįžti į gimtinę, kaip kad paukščiai sugrįžta į savo lizdus, blaškomi nedėkingų sąlygų ir patirdami netekčių. Jie tapo padienininkais
„niekieno“ žemėje, tiksliau sakant, priklausančioje naujam okupantui
ir jo eksploatuojamoje Lietuvoje. Valdomoje dažnai bejausmio biurokratinio aparato.
Tuo tarpu ištvermingiausi lietuviai, kurie atlaikė Suvalkų krašte
pirmąją išvietinimo bangą, grūmėsi su vokiečių okupacijos sunkumais.
Jų kaimynystėje iškeltųjų ūkiuose kurdavosi vokiečiai ir lenkai folksdoičiai ar iškeldintieji iš prie Suvalkų statomo aerodromo reikmėms
paimtų ūkių. Įsikurdavo, jų manymu, „niekieno“ žemėje. Tačiau jų
padėtis buvo taip pat neaiški, kadangi jokių nuosavybės aktų ar kito
pobūdžio dokumentų, be nukreipimo apsistoti, jie negavo.
1941 m. birželio 22 d. prasidėjęs Trečiojo Reicho karas su SSRS
pranašavo dar skaudesnes pasekmes. Trumpai apsistokime ties išvietintų Suvalkų krašto lietuvių tolesniu likimu. 1942 m. pradžioje į savo
ūkius Lietuvoje pradėjo grįžti anksčiau iš čia iškelti vokiečiai. Žinoma,
ne visi. Specialus Centrinis emigracijos biuras suskirstė buvusius repatriantus į kelias kategorijas. Į Lietuvą galėjo grįžti tik pusė jų. Kiti
veikiausiai neatitiko aukščiausių nacių pasitikėjimo reikalavimų, minėto biuro keliamų kolonizacijos akcijai. Į Reicho okupuotą Lietuvą
pradėti siųsti „tikri arijai“ vokiečių „lebensraumui“ praplėsti.
1942 m. liepos antrojoje pusėje vokiečių okupacinė administracija, siekdama sugrąžinti vokiečiams jų senus ūkius bei tęsdama kolonizacinę „vokiškąją erdvę“ Rygos link (tam uždaviniui Himleris buvo
numatęs 25 metus), paskelbė naują išvietintų lietuvių perkėlimą į kitas vietas Lietuvos gilumoje. Tam sąmoningai buvo naudojama klasta.
Taigi sugrįžtantys iš Trečiojo Reicho vokiečiai turėjo būti apgyvendinti visų pirma vakarų ruože, kurį planuota prijungti prie Rytprūsių
(siekta, kad susidarytų vokiečių glaudžiai gyvenamas ruožas). Tuo
tarpu lietuvius imta kelti rytų link, ypač į Vilniaus kraštą, kur gyveno
žymi dalis lenkų, pastaruosius vokiečių įsakymu išmetant iš savo sodybų. Vokiečių plane buvo numatyta, kad pirmiausia reikia nuskriausti lenkus, pavedus juos išmesti lietuvių administracijai, kad paskui
kiltų lenkų ir į jų ūkius atkeltų lietuvių konfliktas. Todėl daugeliui į
Vilniaus kraštą nukreiptų lietuvių šeimų kilo dviguba grėsmė: jie jautė
netikrumą dėl rytojaus ir dėl nepelnyto konflikto su lenkų gyventojais.
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Tuo tarpu iškeldinami lenkai, šimtais atvejų iš savo ūkių išmetami
staiga, turėjo prieš akis arba liūdną perspektyvą būti išvežti darbams
į Reichą, arba – išimtinai palankiai susiklosčius aplinkybėms – susitarti tarpusavio supratingumo pagrindu su lietuviais ir gyventi bendrame
(neseniai nuosavame) ūkyje. Lenkų Armija Krajova (AK) šią situaciją
panaudojo lietuviams Vilniaus krašte represuoti ir įgyvendinti savo
politinius tikslus Lietuvos teritorijoje. Vokiečių surengta Lietuvoje
perkeldinimo akcija, paskelbta 1942 m. ir užsitęsusi iki 1943 m. pavasario, išplėtė lenkų ir lietuvių konflikto šioje šalyje lauką.
Tuo tarpu išvietinti iš „Reicho“ lietuviai, prarasdami dėl kilnojimų ir prastų gyvenimo sąlygų savo turto likučius, 1943 m. pabaigoje,
iš dalies taip pat persekiojami lenkų ginkluoto pogrindžio, ėmė apleisti
jiems priskirtus lenkų ūkius. Jų likimas darėsi beveik beviltiškas. Daugelis išgyveno sunkius išbandymus, mėgindami prasigauti gimtojo
krašto link. Kai 1944 m. vasarą Raudonosios armijos frontas pajudėjo
į vakarus, slinkdami slapčiomis paskui jį, drauge su tais, kuriems pavyko keltis iš kitų Lietuvos vietų, pasiekė gimtąjį Suvalkų kraštą.
Savo nuostabai čia rado visiškai pasikeitusią padėtį. Šioje teritorijoje jau veikė nauja administracija ir nauja Lenkijos „liaudies“ valdžia.
Ji, tiesą sakant, dėl kitokių negu prieš karą priežasčių taip pat ketino
suvaidinti „lenkiškumo gynėjų“ Suvalkų krašte vaidmenį. Nauji apskrities valdininkai komunistai neigė grįžtančiųjų teisę į Lenkijos pilietybę, interpretuodami jų nenaudai vokiečių įgyvendintą perkėlimo
faktą (kaip „savanorišką Lenkijos pilietybės išsižadėjimą“). Grįžtantiesiems buvo daroma apskrities administracinės valdžios ir apskrities
Viešojo saugumo įstaigos inspiruota įvairi fizinė ir psichologinė įtaka, kad jie vėl grįžtų į okupuotą Lietuvą. Dalis sodybų buvo užimtos
naujos administracijos pareigūnų. Net teismams stengiantis nešališkai spręsti nuosavybės atgavimo bylas nebuvo paprasta juos įveikti.
Skaudžiausias pavyzdys – Jono Nevulio iš Burbiškių kaimo, kuris savo
sodybą po ilgų ir alinančių pastangų turėjo išpirkti iš jo ūkyje šeimininkaujančio valsčiaus pirmininko. Galiausiai tik trims tūkstančiams
ištvermingiausiųjų po sunkių išbandymų pavyko iš naujo įsitvirtinti
gimtosiose sodybose. Apie tris tūkstančius neatlaikė persekiojimų,
neturėdami vilties atgauti savas sodybas per žaliąją sieną grįžo savo
tolesnio gyvenimo kurti okupuotoje Lietuvoje. Pasklidus žinioms apie
lenkų administracijos sugrįžtantiems taikomas represijas bei sieną su
Lenkija aklinai užsklendus, dalis nė nemėgino grįžti į gimtąjį kraštą.
Keliais bruožais pavaizdavome sunkiai šiuolaikinei kartai suprantamus dvidešimtojo amžiaus viduryje vykusius nužmoginimo pro-
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cesus, kurie skaudžiai palietė valstybes ir tautas, patekusias į dviejų
totalitarinių režimų – nacistinio ir komunistinio – imperinių interesų
lauką, tarp kitko, ir mūsų gimtąjį kraštą bei jo žmones.
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1941 m. birželio 23–24 d. sukilėliai
Alytuje sušaudyti... per klaidą
Lietuvos civilių gyventojų nuostolius ir aukas lėmė Vokietijos–
Sovietų Sąjungos karo veiksmai Lietuvos teritorijoje. Lietuva kaip
valstybė šiame kare nedalyvavo, nes karo išvakarėse, 1940 m., ji buvo
Sovietų Sąjungos okupuota ir aneksuota. Todėl Lietuvos gyventojai
žuvo dviejų kariavusių imperialistinių valstybių ir jų kariuomenių ginkluotoje konfrontacijoje kaip nacių Vokietijos agresijos prieš Sovietų
Sąjungą nekaltos aukos. Vokietijos reicho kaimynystėje buvusi Lietuva karo arena tapo nuo pat pirmųjų Vokietijos agresijos akimirkų
1941 m. birželio 22 d. rytą. Į Lietuvą įsiveržė didžiulė Vokietijos kariuomenė – visa „Šiaurės“ armijų grupė ir „Centro“ armijų grupės
dalis (iš viso daugiau kaip 40 divizijų, apie 700 000 karių). Įsiveržę vokiečių kariai sutiko labai silpną Raudonosios armijos pasipriešinimą.
Smarkesnės kautynės įvyko ties Alytumi, Kelme, Raseiniais, Ariogala, Kauno apylinkėse ir kitur. Nuo karo veiksmų labiausiai nukentėjo
Alytaus, Raseinių ir Tauragės apskritys. Įžengus į Lietuvą Vokietijos
kariuomenei, vyriausiojo vokiečių armijos vado atsišaukime į lietuvius paskelbta apie karinės valdžios įvedimą. Atsišaukime Vokietijos
kariai pristatyti kaip „draugai ir gelbėtojai nuo bolševikų jungo“, nešą
laisvę ir grąžiną „žmogiškas gyvenimo sąlygas“. Tačiau griežtai pareikalauta atiduoti ginklus, pranešti apie pasislėpusius sovietų karininkus, kareivius, bolševikų komisarus. Grasinta sušaudyti tuos, kas
slėps sovietų karius, ginklus, amuniciją ir kitokią Raudonosios armijos
ir SSRS nuosavybę arba ją pasisavins, kas pasipriešins arba bandys
susisiekti su priešu. Vis dėlto vokiečiai kai kur elgėsi ne kaip laukti
„išvaduotojai“, o kaip žiaurūs ir brutalūs okupantai, per ne visą savaitę trukusius karo veiksmus prieš nekaltus civilius gyventojus jie
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įvykdė žiaurių masinių smurto akcijų. Okupuodami Lietuvą vokiečiai
ją traktavo kaip sudedamąją Sovietų Sąjungos teritorijos dalį, todėl,
nepaisant draugiškų politinių pareiškimų, ir elgtis turėjo kaip priešo
teritorijoje. Civiliai asmenys dėl bet kokių priešiškų veiksmų prieš kariuomenę, jos atstovus ir aptarnaujantįjį personalą turėjo būti baudžiami griežčiausiomis priemonėmis vietoje, netgi sunaikinti užpuolėją.
Vietovėse, kuriose kariuomenė būdavo klastingai užpulta, jei aplinkybės neleido greitai išsiaiškinti atskirų kaltininkų, bataliono vadas
arba vyresnysis karininkas turėjo teisę tučtuojau imtis kolektyvinių
prievartos priemonių.
1941 m. birželio 22 d. anksti ryte prasidėjo Vokietijos–Sovietų
Sąjungos karas. Alytus buvo smarkiai bombarduojamas, nes čia dislokuota Raudonosios armijos 3-iojo mechanizuoto korpuso 5-oji tankų divizija, bent pulkas naikintuvų aviacijos, priešlėktuvinės artilerijos divizionas, skirtas dengti iš oro aerodromui ir kitiems objektams.
Alytuje buvo apie 20 tūkstančių kariškių. Sovietų įgulos štabas buvo
įsikūręs centre – Šaulių namuose. Daugelis karininkų gyveno rekvizuotuose butuose mieste1.
1941 m. birželio 20 d. duomenimis, 5-oji tankų divizija turėjo 295
tankus (T-34 – 50 vnt., T-28 – 30 vnt., BT-7 – 170 vnt., T-26 – 18 vnt.,
tankečių T-27 – 27 vnt.)2.
Sovietų tankai likus dviem dienoms iki karo pradžios iš kairiakrančio Alytaus kareivinių naktį buvo perkelti į dešinįjį Nemuno krantą, kuriame įsitvirtino. Dalis tankų apsikasė netoli Kaniūkų tilto abipus
senojo plento, visu ruožu tarp senojo plento ir Alovės upelio krantų.
Gynybos pozicijų gylis siekė Nemunaičio–Kaniūkų kelio sankryžą su
Vilniaus plentu. Už sankryžos – buvusios Poteronių geležinkelio stoties teritorijoje – apsistojo transporto padaliniai. Kita divizijos tankų
dalis buvo įkasta visoje pamiškėje vakariniame Muiželėnų kaimo pakraštyje, taip pat vakariniame medžiais apaugusiame senojo geležinkelio pylimo šlaite nuo Kaniūkų kapinių iki buvusios antrosios pervažos per geležinkelį Muiželėnų kaimo viduryje. Muiželėnų pamiškėje
buvo įsikūręs minisvaidininkų padalinys3.
1

2

3

Jegelevičius Sigitas. „Alytus pirmosiomis Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karo dienomis“.
Alytaus miesto istorijos fragmentai (sudarytoja A. Jakunskienė). Alytus, 2001, p. 135.
Dokumento „5-osios tankų divizijos vado pavaduotojo politinei daliai, brigados komisaro
Grigorijaus Ušakovo 1941 06 20 raportas apie divizijos mobilizacinę parengtį“ kopija
saugoma Arvydo Žardinsko (Vilkaviškis) archyve.
Jegelevičius Sigitas. „Alytus pirmosiomis Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karo dienomis“.
Alytaus miesto istorijos fragmentai (sudarytoja A. Jakunskienė). Alytus, 2001, p. 135.
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Birželio 22-osios rytą Alytus pergyveno bent tris didelius vokiečių aviacijos antskrydžius. Pirmoji banga iš karto smogė į karinį
aerodromą dešiniajame Nemuno krante, Saratovo kareivinių rajoną
ir objektus A. Juozapavičiaus bei Merkinės gatvių rajone, taip pat
į sovietų šarvuotos technikos susitelkimo rajoną Kaniūkų vakarinėje
dalyje netoli tilto ir į II Alytaus centrą, kuriame siekta sunaikinti Raudonosios armijos įgulos štabą Šaulių namuose. Tikriausiai suklydus,
smogta į Rinkos aikštės rytinio pakraščio mūrinius pastatus. Svarbiausias antrosios antskrydžio bangos taikinys buvo sovietų technikos susitelkimo rajonas Kaniūkuose, bet nemažai bombarduotas II Alytaus
centras, daužyti atskiri taikiniai aerodromo rajone. Trečiosios aviacijos antskrydžio bangos metu vėl intensyviai bombarduotas tankų šarvuočių telkinys Kaniūkuose ir išlikę didesni pastatai mieste abiejose
Nemuno pusėse. Prasidėjus bombardavimui dauguma miesto gyventojų išbėgo iš miesto. Dauguma glaudėsi panemunės šlaituose, nes bijojo naujų antskrydžių. Visas miestas, išskyrus pakraščius, degė4.
Po vokiečių aviacijos antskrydžių, apypiečiu sovietų tankai (tie,
kurie buvo apsikasę Muiželėnų pamiškėje) nuriedėjo Kaniūkų tilto
link. Jie sustojo šalia kalvos jauname paplentės pušynėlyje kairėje
plento pusėje (į tilto pusę). Praleidę vokiečių motociklininkus, laukė
pasirodant tankų. Kai pirmieji keli vokiečių tankai vingiuotu plentu
nuo Kaniūkų tilto užropoję į viršų sukosi į plento tiesiąją atkarpą,
sovietų tankai pradėjo šaudyti iš nedidelio atstumo ir pamušė kelis
vokiečių tankus, užtverdami kelią kitiems veržtis pirmyn. Pasinaudodami tuo, kad plentas buvo užkimštas, o kito kelio nuo tilto į plentą
nebuvo, likę sveiki sovietų tankai pasitraukė link Kalesninkų miško ir
Daugų5.
Birželio 22 d. Kalvarijos–Simno–Alytaus plentu puolę 39-ojo
šarvuočių korpuso vermachto daliniai Likiškių aukštumų rajone apie
13.30 val. pasiekė Alytaus pakraščius ir labai atsargiai skverbdamiesi
per vis dar degantį miestą apie 14 val. užėmė sveikutėlį A. Juozapavičiaus tiltą ir įžengė į dešiniakrantį Alytų. II Alytuje puolantieji nesutiko pasipriešinimo. Žuvo tik grandinis Karlas Himsoltas prie lentpjūvės
„Žemaitija“. Su neorganizuotu pasipriešinimu susidurta tik I Alytuje.
Nežinia, kas šaudė – užsilikę eiliniai raudonarmiečiai ar apsiginklavę
vietiniai sovietiniai aktyvistai. Pirmosios karo dienos pavakaryje II
Alytuje žuvo ne mažiau kaip 7 vokiečių kariai. Vyr. grandinis Jose4
5

Ten pat, p. 136.
Ten pat, p. 138.
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fas Petry palaidotas klebonijos sklype, gale ąžuolyno, tikriausiai savo
žūties vietoje, o kiti, žuvę miesto griuvėsių zonoje, buvo palaidoti parapijos kapinėse (vyr. grandiniai Johanas Meijeris, Krippneris, grandiniai Fischeris, Ziegleris, šauliai Koeberichas, Koseris ir dar vienas).
Tą pačią dieną apie 18 val. kiti 39-ojo šarvuočių korpuso daliniai, gana
sunkiai verždamiesi pirmyn, pasiekė šalia Alytaus esantį Kaniūkų
tiltą. Tilto prieigose, pavieniams raudonarmiečiams apšaudžius puolančiuosius, žuvo 3 vokiečių kariai (tarp jų – puskarininkis Spahas,
vyr. ltn. Werneris Reschardtas). Kaniūkų tiltas irgi buvo nesugadintas.
Buvo kalbama, kad tiltą nuo susprogdinimo išgelbėjęs kažkoks Kaniūkų ar Užupių šaulys. Jis anksčiau pastebėjęs einančius į patiltę laidus
ir pirmąjį karo rytą, atokiau nuo tilto, perkirpęs tuos laidus6.
Netolimose Alytaus prieigose pirmąją karo dieną žuvo gal tik 6
vokiečių kariai. Dar 5 žuvo antrąją karo dieną, atsitiktiniuose susidūrimuose su pavieniais raudonarmiečiais ar nedidelėmis jų grupėmis.
Pačiame mieste, abiejose jo dalyse, žuvo apie 20 vokiečių, bet tik 8
pirmąją karo dieną (kai kurie iš tų 20 galėjo mirti nuo žaizdų karo
ligoninėje). Pirmą karo savaitę Alytaus apskrities teritorijoje žuvo 271
vermachto karys ir apie 3 000 raudonarmiečių7.
Birželio 23-iosios rytą per Kauno radiją Lietuvių aktyvistų fronto
(LAF) įgaliotinis Leonas Prapuolenis pranešė apie prasidėjusį Tautos
sukilimą, perskaitė Nepriklausomybės atkūrimo deklaraciją ir paskelbė apie sudarytą Lietuvos Laikinąją Vyriausybę bei jos narių sąrašą.
Policininkai ir tarnautojai buvo pakviesti grįžti į savo darbo vietas, buvusias iki 1940 m. birželio 15 d., atkurti buvusias lietuviškas įstaigas,
palaikyti viešąją tvarką. Buvo paskelbta šaulių mobilizacija – šauliai
privalėjo nedelsdami atvykti į buvusias savo būrių vadavietes ir prisidėti prie viešosios tvarkos palaikymo8.
Tą pačią birželio 23-iąją Alytaus gimnazijos mokytojo Mykolo
Babiliaus iniciatyva sušauktas vietos lietuvių susirinkimas išrinko Komitetą viešajai tvarkai palaikyti. Komitetas paskyrė laikinai eiti apskrities viršininko pareigas kpt. Stepą Maliauską9.
Pirmasis besikuriančios lietuvių administracijos potvarkis buvo
paskelbtas birželio 23 d. popiečiu. Jis buvo adresuotas Alytaus miesto
visuomenei ir pasirašytas Alytaus mieste Turtui saugoti ir tvarkai pa6
7
8
9

Ten pat, p. 141.
Ten pat, p. 142.
Ten pat, p. 144.
LCVA, f. R-1436, ap. 1, b. 9, l. 2.
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laikyti komiteto. Padaugintas rašomąja mašinėle lygiagrečiai lietuvių
ir vokiečių kalbomis, jis buvo iškabintas keliose miesto vietose. Miesto
gyventojams buvo įsakoma nekelti netvarkos, nenaikinti ir negadinti
privačių ir valdiškų pastatų, neplėšti krautuvių ir privačių namų, net
neužeiti į savininkų paliktus namus, paimtą svetimą turtą nedelsiant
atnešti į pastatą S. Dariaus ir S. Girėno g. 11 (buvęs Lietuvos banko direktoriaus Čepo namas), nenešioti jokios uniformos bei ženklų
ir ginklų, nevaikščioti nuo 21 val. vakaro iki 5 val. ryto, laikrodžius
atsukti viena valanda atgal (t. y. Alytuje buvo panaikintas iki tol galiojęs Maskvos laikas), gaudyti plėšikus ir netvarkos kėlėjus arba bent
pranešti apie juos minėtu adresu. Potvarkio išleidimo dieną turėjo būti
laidojami užmuštieji, tad buvo leista, kas atpažins savuosius, nedelsiant juos pasiimti ir palaidoti. To komiteto būstinė buvo apskrities
valdybos rūmuose10.

Lietuvos kariuomenės kapitonas, šaulys
Domininkas Jėčys (1896–1947) – vienas iš pagrindinių 1941 m. birželio sukilimo organizatorių
Alytuje. Nuotr. iki 1940 m.

Birželio 23 d. Alytuje komendantūrą ėmėsi organizuoti kpt. Domininkas Jėčys. Apie tai jis liepos 10 d. raporte Kariuomenės vadui
rašė:
Vokiečių armijai pradėjus triuškinti bolševikų raudonąją armiją ir š. m. birželio mėn. 22 d. įžengus į Alytų, 23 d. nesant vietoje
buvusio Alytaus komendanto pulk. ltn. Basiulio, aš kaipo buvęs tos
komendantūros tarnautojas – Rinktinės vado padėjėjas, ėmiausi organizuoti karo komendantūrą Alytuje ir suėjęs į kontaktą su likusiais
vietos lietuviais veikėjais, ėmiausi tvarkyti miesto ir kitus visuomeninius reikalus. <...>11
Jegelevičius Sigitas. „Alytus pirmosiomis Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karo dienomis“.
Alytaus miesto istorijos fragmentai (sudarytoja A. Jakunskienė). Alytus, 2011, p. 147.
11
LCVA, f. 745, ap. 2, b. 84, l. 27.
10
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Nors Alytaus šauliai-partizanai ant rankovių ryšėjo pogrindžio
nurodytus baltus raiščius, o laikinosios policijos sargybiniai buvo aprūpinti liudijimais vokiečių kalba, tačiau vis tiek įvyko didelė tragedija – birželio 23 d. vokiečiai sušaudė ltn. Benjamino Meškelio vadovaujamą 42 šaulių-partizanų būrį, o birželio 24-osios naktį sušaudė
8 Alytaus laikinosios policijos nuovados sargybinius ir 2 partizanus,
padėjusius policininkams, taip pat buvo nužudyta ir daug civilių miesto gyventojų. Okupantų vokiečių nužudytieji laikinosios policijos sargybiniai – Jonas Andruškevičius, Rapolas Česynas, Petras Jodauga,
Stasys Linkevičius, Antanas Matusevičius, Stasys Mugenis, Juozas
Ramanauskas, Juozas Tumasonis; sukilėliai – Vytautas Buinickas, Algirdas Ražaitis ir kt.12

Lietuvos kariuomenės atsargos leitenantas,
šaulys Benjaminas Meškelis, žuvęs
1941 m. birželio 23 d. Nuotr. iki 1940 m.

Šiandien ir artimiausi giminės negalėtų tiksliai pasakyti, kur prasidėjo sukilėlio, atsargos leitenanto Benjamino Meškelio kovos kelias.
Sovietams okupavus Lietuvą, B. Meškelis slaptai įsitraukė į antisovietinį pasipriešinimo judėjimą. Prasidėjus masiniam lietuvių išvežimui
1941 m. birželį, matydamas išvežamųjų kančias, Benjaminas vienas
ryžosi eiti išardyti geležinkelio bėgių Kaune ir sukliudyti nelaimingųjų išvežimą. Tik artimųjų prašomas susilaikė13. Jo dramatiška žūtis
pirmomis karo dienomis tebėra apsupta paslapties skraiste. Yra dvi
versijos. Pagal vieną, oficialiai užfiksuotą dokumentuose, B. Meškelis 1941 m. birželio 22 d. „vykdamas iš Alytaus miesto į provinciją žvalgybos tikslu Alytaus valsč. Likiškėlių kaime bolševikų buvo

12

13

Lučinskas G. „Birželio 23-iosios sukilėliai Alytuje sušaudyti... per klaidą“. Alytaus
naujienos. 2001 06 23, Nr. 122, p. 9.
J. M. „Prie leitenantų a. a. A. Laužiko ir B. Meškelio kapo“. Naujosios Biržų žinios. 1941
08 09, Nr. 4, p. 3.
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sušaudytas“14 ar birželio 23 d. „Alytaus valsčiuje, Likiškių kaime komunistų nušautas“15. Tačiau pagal kitą versiją, 1941 m. birželio 21 d.,
karo išvakarėse, B. Meškelis, vykdydamas LAF Kauno štabo slaptas
instrukcijas, atvyko į Alytaus apylinkes organizuoti šaulių ir apsistojo
pas žmonos brolį Petrą Zarecką Alytaus valsčiuje, Butrimiškių kaime.
Birželio 22 d. anksti ryte išvažiavo dviračiu į Alytų, kur dalyvavo slaptame susirinkime, organizavo žmones sukilimui. Sovietinių okupantų
Alytaus šaulių kuopa buvo likviduota, tačiau B. Meškelio pastangomis
tos kuopos dalis susitelkė į slaptą šaulių būrelį16.
Karo išvakarėse iš Kauno per Butrimonis prasibrovė į Alytų slaptas pasiuntinys. Susiradęs antisovietinio pogrindžio vadus, pranešė,
kad lietuviai ruoštųsi sukilimui, nelaukdami į Lietuvą įžengsiančios
vokiečių kariuomenės. Ženklas pradėti sukilimą turės būti per radi-

Lietuvos kariuomenės leitenantas, šaulys Vladas Šimoliūnas. Nuotr. 1941 m.

ją skambėsianti Kipro Petrausko įdainuota „Saulelė raudona, vakaras
netoli“. Kpt. D. Jėčys drauge su ltn. B. Meškeliu, ltn. V. Šimoliūnu ir
atsargos viršila Pranu Valiuliu surinko gausų alytiškių būrį ir laukė
signalo. Šauliai pasikeisdami budėjo prie radijo imtuvo. Išsitraukė
paslėptus ginklus. D. Jėčio būrys veikė dešiniajame Nemuno krante,
V. Šimoliūno būrys – prie kelio į Kauną, o B. Meškelio būrys – Artilerijos kareivinių zonoje17.

14
15
16

17

LCVA, f. R-1436, ap. 1, b. 48, l. 365.
Ten pat, b. 33, l. 48, 50.
Lučinskas G. „B. Meškelis – šaulys, karininkas, mokytojas“. Lietuvos aidas. 2006 06 01,
Nr. 123, p. 6.
Launikonis R. „Kančių kryžkelėje“. Alytaus naujienos. 1999 07 14, Nr. 133, p. 4, 7.
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Žurnalistas Romualdas Launikonis (1936–2004) pirmąją karo dieną Alytuje aprašė publikacijų cikle „Kančių kryžkelėje“, 1999 m. pavasarį publikuotame laikraštyje „Alytaus naujienos“:
Daugelis sovietų tankų neužsivedė – kažkas į bakus pripylė vandens, daug tankų be degalų ir pagadintų. Visi kiti, galintys judėti,
pasuko Kaniūkų tilto link. Už Nemuno užims placdarmą ir atrems
priešą. <...>18
<...> Alytiškiai dėl šio košmaro kaltino rusų tankistus, nenorėjusius veltis į tankų mūšį, prasidėjusį šalia Kaniūkų, kelyje I Alytus–
Lelionys, o susigrūdo Jiezno gatvėje. Vokiečiams ši sangrūda tapo
puikiu taikiniu. Bombonešiai pikiravo į tiesią gatvę ir talžė tankus,
paversdami juos metalo krūvomis. Rusų kareiviai sugalvojo gudrybę. Tankų vikšrais traiškė kiemų tvoras ir glaudėsi prie namų sienų,
galvodami, kad liks nepastebimi. Kiti tiesiog griovė namus ir lindo
po griuvėsiais. Vokiečiai šią gudrybę greitai perprato. Atskridę naikintuvai padegamosiomis kulkomis uždeginėjo namą po namo. Visa
gatvė pasmirdo degančios medienos ir metalo tvaiku. Prastai sekėsi
ir tiems tankistams, kurie drąsiai stojo į kovą su vokiečių tankais.19
Rusai nesitikėjo, kad priešo sviediniai padeginės jų šarvuotas
mašinas kaip beržines malkas, kad jie nespės iššokinėti pro liukus
ir degs kartu su metalu, žus, pradėjus sproginėti viduje esantiems
šaudmenims. Staiga tankų kautynės, kurios labiau panėšėjo į metalo
maitojimą, nurimo. Pasilikę rusų tankai bandė susitelkti, persigrupuoti. Staiga vėl pradėjo sproginėti sviediniai. Tai jau darbavosi vokiečių artilerija, įsitaisiusi ant Likiškių aukštumų. Vokiečių artilerija
baigė niokoti rusų tankus. <...>20
Bombardavimai jau buvo pasibaigę. Anoje Nemuno pusėje nurimo ir tankų mūšis. Prie miesto artėjo frontas, bet čia dar šeimininkavo rusų kareiviai. Ulonų gatvėje buvo pilna besiblaškančių raudonarmiečių. Kai kurie norėjo sprukti į Vidzgirio krūmus, bet visur
lakstė politrukai ir bandė įvesti tvarką. Jie vis dar tikėjosi išlaikyti
miestą savo rankose, jų sąmonėn dar neatėjo mintis, kad pralaimėjimas neišvengiamas. Nesusigaudydami situacijoje vadai manė, kad
priešas į Alytų artinasi nuo Kaniūkų tilto pusės, nes iš ten neseniai
dar skriejo kautynių aidai. Vargais negalais susitvarkę su kareiviais
vadai ir politrukai nuvedė juos tilto link. Tačiau atkirčio taip ir nesu18
19
20

Launikonis R. „Kančių kryžkelėje“. Alytaus naujienos. 1999 03 25, Nr. 55, p. 5.
Launikonis R. „Kančių kryžkelėje“. Alytaus naujienos. 1999 04 02, Nr. 60, p. 4.
Launikonis R. „Kančių kryžkelėje“. Alytaus naujienos. 1999 04 02, Nr. 63, p. 6.

235

236

Gintaras Lučinskas

rengė. Kaniūkų tiltas jau buvo užimtas. Rusus pasitiko tankų vamzdžių spjaudoma ugnis. Raudonarmiečiams pasišalinus iš Ulonų gatvės čia pasirodė gausus būrelis alytiškių. Juos vedė buvęs Lietuvos
kariuomenės leitenantas mokytojas Benjaminas Meškelis. Vyrai buvo
ginkluoti. Kur sukilėliai gavo ginklus, žinojo tik kiekvienas asmeniškai. Būryje buvo Antanas Merkelis, Pranas Valiulis, Juozas Andriuškevičius, Juozas Laukaitis, Andrius Tamulevičius, Leonas Miglinas,
Juozas Pakrosnis, daug jaunuolių. Rusams tiltu prasimušti nepavyko, nes ten jau buvo vokiečių tankai. Sukilėliai suprato, kad jei nesutrukdys sovietams sugrįžti į miestą, prasidės plėšikavimai, jie čia
įsitvirtins ir įsivels į gatvių kautynes su iš Simno pusės atslenkančio
fronto daliniais. Nukentės miestas, žus daug čia dar užsilikusių alytiškių, nes vokiečiai gali panaudoti artileriją, kils dar daugiau gaisrų.
Nusprendę neleisti rusų kareivių į miestą, kad neprasidėtų kautynės
gatvėse, sukilėliai nuskubėjo į miesto pakraštį. Raudonarmiečiai netrukus pasirodė. Keliu jie ėjo padrikai. Priešais dar lakstė ginklais
mosuodami politrukai, bandė juos grąžinti. Jie vis dar norėjo ginti
sovietų valdžios iškovojimus. Sukilėliai atidengė ugnį. Vyrai buvo gerai užsimaskavę, negailėjo ir šovinių, – jų prisirinko gatvėse. Dauguma rusų, bėgdami iš miesto, pakankamai jų primėtė.21
Šaudė ir raudonarmiečiai, nors ir nematė priešų. Meškeliui to
ir tereikėjo. Jis žinojo, kad raudonarmiečiai turi tik po 15 šovinių.
Raudonarmiečių buvo gerokai daugiau. Jeigu politrukai būtų žinoję, kokios pajėgos jiems pastojo kelią, būtų sukilėlius sutrypę. Tačiau
iš krūmų pokšintys dažni šūviai neleido jiems susigaudyti. Meškelis
drąsino savuosius, kad reikia laikytis, kol į pagalbą atskubės priešakinės vokiečių fronto linijos. Meškelis kovos eiga buvo patenkintas.
Viskas vyko pagal planą. Jau girdėjosi Ulonų gatve atlekiančių motociklų gaudesys. Tačiau sulėkę vokiečiai apsupo besikaunančiuosius.
Rusai metė ginklus ir pakėlė rankas. Jie pasidavinėjo. Keli raudonarmiečių vadai ir politrukai nusišovė, o alytiškiai džiūgavo, kad atsilaikė, neleido bolševikų kariams prasiskverbti į miestą. Jie nepaleido
ginklų iš rankų, juos išlupo vokiečių kareiviai. Visus sukilėlius areštavo. Benjaminas Meškelis dar bandė aiškintis su vokiečių vadais, bet
tie nesileido į jokias kalbas. Lietuvius būreliu nusivarė į ištuštėjusias
kareivines.22
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Launikonis R. „Kančių kryžkelėje“. Alytaus naujienos. 1999 04 17, Nr. 72, p. 7.
Launikonis R. „Kančių kryžkelėje“. Alytaus naujienos. 1999 04 20, Nr. 73, p. 7.
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Sukilėlius vokiečiai uždarė kareivinių patalpoje, kelis vokiečius
paliko jų saugoti. Vokiečiai mieste jautėsi tikri šeimininkai. Mėtė granatas į palėpes, iš kur pasigirsdavo užsilikusių rusų šūviai, lupo nuo
sovietinių įstaigų raudonas vėliavas ir jomis uždenginėjo nušautus
raudonarmiečius, o jų motociklininkai ir tankai skubėjo tilto link. Vokiečiai gerai žinojo, kur jo ieškoti. Rusų technika tiltą jau buvo pervažiavusi. Dabar jis buvo pilnas vežimų ir pėsčiųjų. Vokiečių tankai,
motociklai ir pilnos karinės mašinos kelias valandas važiavo tiltu.
Pirmosios fronto linijos mieste nesiruošė užsibūti. Čia turėjo šeimininkauti atvykusios „Zonder komandos“ daliniai ir žandarai, netrukus turėję čia pasirodyti.23
Birželio 23 d. areštuotus sukilėlius ginkluoti vokiečiai nuvedė
į Nemuno pakrantę ir visus sušaudė. Išsigelbėjo tik vienas vyras – Antanas Merkelis. Jis, būdamas geras plaukikas, pastūmė į šalį artimiau-

Lietuvos kariuomenės atsargos viršila,
šaulys Pranas Valiulis, žuvęs 1941 m.
birželio 23 d. Nuotr. iki 1940 m.

sią konvojininką, staiga šoko į Nemuną, pasinėrė ir šiaip taip nusigavo
į kitą Nemuno pusę. Kai kurių žuvusiųjų pavardės yra žinomos: būrio
vadas ltn. Benjaminas Meškelis, viršila Pranas Valiulis, šauliai Juozas
Andriuškevičius, Juozas Laukaitis, Andrius Tamulevičius, Leonas Miglinas, Juozas Pakrosnis… Sąrašas nebaigtas, kaip neturi pabaigos ir
mūsų Tėvynės istorija. Sušaudytųjų lavonus vokiečiai ten pat ir paliko.
Gavę leidimą, giminės žuvusiųjų kūnus surinko ir palaidojo Alytaus
bei Rumbonių (Alytaus vlsč.) kapinėse. Būrio vadą Benjaminą Meš-

23

Launikonis R. „Kančių kryžkelėje“. Alytaus naujienos. 1999 04 21, Nr. 74, p. 4.
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kelį artimieji palaidojo Ūdrijos kaimo kapinėse (Alytaus vlsč.) birželio
24 dieną. Lietuvius sušaudė GFP (vok. Geheime Feldpolizei – slaptoji
lauko policija) kareiviai24.
Apie žudynes pirmasis sužinojo kitam sukilėlių būriui vadovavęs
ltn. Vladas Šimoliūnas. Jo draugams pasisekė su vokiečiais išsiaiškinti,
ir todėl jų nesuėmė, o tik nuginklavo. V. Šimoliūnas lakstė į kareivines, bandė aiškintis. Tačiau jam atsakinėjo, kad tie vadai, kurie įsakė
sukilėlius suimti, nužygiavo pirmyn nepasirūpinę, kad įsakymas būtų
pakeistas25.
Pasakyti viešai, kad sukilėliai žuvo nuo vokiečių rankos, nebuvo
galima. Tiesa, Vokietijos kariuomenės armijų grupės „Centras“ vadas,
generolas Fedoras fon Bokas (vok. Fedor von Bock) per Alytaus miesto komendantą, majorą Kurtą Krečmerį (vok. Kurt Kretschmer) atsiprašė. Jis paaiškino, kad įvyko nesusipratimas. Puolimas buvo staigus.
Miestą puolusi kariuomenė su sukilėliais neturėjo ryšio ir nesuprato
jų veiksmų. Dalinio, žygiavusio Kaniūkų tilto kryptimi, vadas apie incidentą pranešti neturėjo kada ir generolas apie viską sužinojo pavėluotai. Žadėjo susisiekti su antrosios linijos vadais ir viską išsiaiškinti.
Įsakymo šaudyti jis nedavęs26.
Manytina, kad 1941 m. birželio 22–23 d. ltn. Benjamino Meškelio
vadovaujamo būrio sukilėliai Alytuje, Kaniūkų tilto prieigose, pateko tarp dviejų kariaujančių priešų: Vokietijos kariuomenės puolančio
dalinio ir besitraukiančių iš Alytaus (ir pro Alytų) – Varėnos link –
Raudonosios armijos dalinių. Apie tai liudija archyviniai dokumentai
ir atsiminimai.
Kazys Škirpa (1895–1979), Lietuvos kariuomenės pulkininkas,
dokumentinėje knygoje „Sukilimas Lietuvos suverenumui atstatyti“,
išleistoje 1973 m., rašė:
Pavaizduoti, kaip vokiečiams sekėsi šią operaciją pravesti, čia
pateikiu santraukinių išrašų iš autentiškų vokiečių štabo dokumentų.
<...> Kai dėl vokiečių karinių vienetų, puolusių rusus dešiniau Šiaurinės Armijų Grupės bei žygiavusių į rytus per Užnemunę Centrinės
Armijų Grupės sąstate, tai jų birželio 22 dienos žaibiškas prasiveržimas yra telegrafiniu stilium apibūdintas 9-tos Armijos karo dienyne
šitaip:
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– T312/281/7841888-92 – Jau rytiniai tos dienos pranešimai iš
fronto patvirtino, jog užklupimas priešo pavyko visai pilnai, nes puolimas ėjo visur be didesnio priešo pasipriešinimo. Kaip buvo tikėtasi,
tankai jau 5 val. 15 min. pasiekė Lazdijus, o 8 val. 5 min. buvo gautas
visus nustebinęs pranešimas, jog 161 divizija pasiekė Nemuną ties
Šabanais (netoli Bugiedos k., Kapčiamiesčio vls. – aut. past.) be kontakto su priešu ir jau pradėjo keltis. XXXIX šarv. korpusas 13 val.
30 min. pranešė, jog pasiekė vakarinę Alytaus pusę, o po pusvalandžio informavo, jog tiltas ten per Nemuną priešo nesunaikintas. LVII
šarv. korpusas tuomet dar buvo pusiaukely iki Nemuno, bet vėliau
buvo gautas jo pranešimas, jog nuo 17 val. 15 min. tiltą per Nemuną ties Merkine jau turi savo rankose priešo nesunaikintą. 18 val.
30 min. gautas pranešimas ir iš XXXIX šarv. korpuso, jog ir tiltas
prie Alytaus taip pat vokiečių rankose priešo neišsprogdintas. Šių
faktų akivaizdoje minėtame dienyne pareikštas nusistebėjimas tuo,
kad rusai, matyti, buvo pasijutę be galo staiga vokiečių užklupti, nes
nebeįstengė paruošti ir įvykdyti tiltų per Nemuną išsprogdinimo, net
už 50 km nuo sienos, taigi, turėdami tam pakankamai laiko. Birželio
22 dienos įvykių užfiksavimą dienynas baigia šiuo daug reiškiančiu
konstatavimu:
– Baigiamasis pranešimas apie dienos įvykius pralenkia visa, ko
buvo laukta iš veiksmų pirmą karo dieną: per priešo nesunaikintus
Nemuno tiltus ties Alytum ir Merkine 3-čioji Šarv. Armija galėjo be
paliovos žygiuoti toliau į rytus. Keturios pėst. divizijos jau buvo Nemuną irgi pasiekusios ir iš dalies jį net perėjusios. Šis – pralenkęs
visa, ko buvo tikėtasi, – planingas išsirutuliojimas padarė statymą
naujų uždavinių 3-čiajai Šarv. Rinktinei ir armijos korpusams nebereikalingą.27
Žurnalistas Albinas Gražiūnas (g. 1906 Miroslavo vlsč., Mankūnų k.) knygoje „Lietuva dviejų okupacijų replėse. 1940–1944“ pateikė
tokią informaciją:
Ypač kruvinos žudynės buvo Alytuje. Pirmiausia nuo vokiečių
rankos nukentėjo miesto šauliai. Sovietinių okupantų Alytaus šaulių
kuopa buvo likviduota. Tačiau buvusio būrio vado, Alytaus gimnazijos kūno kultūros mokytojo, ats. ltn. B. Meškelio pastangomis tos kuopos dalis vėl susitelkė į slaptą šaulių būrį. Prasidėjus karui šis būrys,
kaip ir kiti sukilėlių būriai, ėmė kautis su raudonaisiais. Pirmadienį,
27

Škirpa Kazys. Sukilimas Lietuvos suverenumui atstatyti (dokumentinė apžvalga).
Vašingtonas, 1973, p. 286–287.
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birželio 23 d. rytą, raudonieji iš Alytaus traukėsi link Kaniūkų tilto.
Antroje to tilto pusėje juos prieštankiniais pabūklais sutiko jau nuo
Gardino pusės atžygiavę vokiečiai. Sovietai grįžo atgal ir mėgino per
miestą patekti į Daugų plentą. Grįžtančius į miestą sovietų dalinius
iš visų pusių sutiko stipri lietuvių sukilėlių ugnis, todėl raudonieji
negalėjo sustoti ir pradėjo grobti gyventojų turtą bei terorizuoti ir
žudyti miesto gyventojus, ką jie darė kitose vietose.
Raudoniesiems bėgant ir vokiečių smogiamiesiems daliniams
įžygiuojant į Alytų, tuojau su visais savo kovotojais prisistatė ten kovojusio šaulių būrio vadas ltn. B. Meškelis. Visi B. Meškelio šauliai
ant rankovių turėjo dar prieš karo pradžią pogrindžio nurodytus
raiščius. Vokiečiai šaulius sutiko kaip priešus, nuginklavo ir nuvarė Vilniaus pusėn, į Nemuno pakrantę sušaudyti. Buvo sušaudyti 42
vyrai: to būrio vadas ltn. B. Meškelis, viršila Valiulis, šauliai J. Andriuškevičius, J. Laukaitis, A. Tamulevičius, L. Miglinas, J. Pakrosnis
ir daugelis kitų. Išsigelbėjo tik vienas vyras, kuris staiga šoko į Nemuną, pasinėrė ir šiaip taip nusigavo į kitą Nemuno pusę. Kadangi
jau buvo prieblanda, vokiečiai pašvietė lemputėmis, pašaudė ir nuėjo.
Sušaudytųjų lavonus vokiečiai ten pat ir paliko. Gavę leidimą,
giminės žuvusiuosius surinko ir palaidojo Alytaus bei Rumbonių kapinėse. Vėliau Vilniaus karo žandarmerijos vadas, klaipėdiškis Kanapė, pripažino, jog Alytaus sukilėliai, kovoję su sovietais, sušaudyti per
klaidą. Jis aiškino, kad vokiečiai nežinoję, jog tai būta sukilėlių prieš
raudonuosius, nes vokiečiai su šauliais neturėję jokio ryšio. Pasakyti viešai, jog tie sukilėliai žuvo nuo vokiečių rankos, nebuvo galima.
1942 m. ltn. B. Meškelio palaikai buvo perkelti į antrojo Alytaus kapines, esančias kairiajame Nemuno krante. Ta proga laikraštis „Į Laisvę“ galėjo parašyti tiktai taip: „A. a. ltn. B. Meškelis žuvo 1941. VI.
23 nuo klastingo bolševiko rankos Alytaus apylinkėse. Š. m. kovo mėn.
28 d. jo palaikai buvo perkelti į Alytaus kapines šalia kar. A. Juozapavičiaus, šaulio Bloznelio ir kitų žinomų vyrų palaikų. Į iškilmes susirinko gausi Alytaus visuomenė. Atsisveikinimo kalbas pasakė kleb. Kun.
J. Šalčius, Vl. Šimoliūnas, burm. P. Matulionis, gimn. dir. St. Barzdukas.
A. a. ltn. B. Meškelis biržietis, gimęs 1909 m., buvo Lietuvos karininkas, tačiau po 1934 VI. 7 įvykių kartu su daugeliu kitų buvo paleistas
į atsargą. Po to dirbo Alytaus gimnazijoje mokytoju ir kitur. Karo išvakarėse vėl atvyko į Alytų, kur ginklu norėjo pasipriešinti paskutines
dienas siautusiam bolševizmui ir žuvo.“ (ĮL, 1942, Nr. 77/238).28
28
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Yra žinoma, kad lietuvių kariai bei šauliai-partizanai ir kitose vietovėse nukentėjo ir nuo sovietų, ir nuo vokiečių karių.
Jono Pyragiaus (1901–1975), Lietuvos kariuomenės majoro, atsiminimų knygoje „Kovosiu, kol gyvas“, išleistoje 1993 m., rašoma:
Pačių partizanų nuostoliai buvo stambūs. Deja tuoj praėjus
frontui niekas nepasirūpino jų suregistruoti, todėl tikslios statistikos nėra. Raseinių rajone, apie Birštoną ir kitur priekiniai vokiečių
daliniai sušaudė pagautus su ginklu civilius asmenis, nepaisydami
įrodinėjimų, kad jie kovoję prieš sovietus. Buvo atsitikimų, kai pavieniai besitraukiantys nuo raudonųjų lietuviai kariai, persirengę
civiliais rūbais buvo pagauti beeiną namo ir sušaudyti (Jiezno raj.).
Priežastis – trumpai nukirpti plaukai! Trumpai apsikirpusių buvo
sušaudyta ir moksleivių, įtarus juos esant persirengusiais raudonarmiečiais.
Vėliau patyrinėjus reikalą paaiškėjo, kad prieš karui prasidedant, Rytprūsiuose stovėjusioms Vermachto divizijoms duotame
įsakyme buvo nurodyta, jog Lietuvoje numatoma vietinių partizanų
priešbolševikinė veikla (Taetligkeit), todėl užtikti ginkluoti civiliai su
baltais rankovės raiščiais ir raidėmis TDA arba ir kitaip pasiženklinę, jei įrodytų savo priešsovietinius veiksmus, laikytini talkininkais
(Helfers). Kažkodėl to įsakymo negavo ar jį ignoravo Waffen SS divizijos. Užtat Lietuvoje ir kalbėjo, kad „44 pulko“ (SS ženklas) vokiečiai žiaurūs ir žudo net jiems padedančiuosius. Vokiečių spaudoje
(pav. „Berliner Illiustrierte“) karo korespondentai plačiai aprašo
lietuvių sukilimą prieš sovietus.29
Kazys Škirpa knygoje „Sukilimas Lietuvos suverenumui atstatyti“ pateikė vokiečių požiūrį į Lietuvos valstybingumą ir sukilėlius:
<...> Buvo pasidarę neabejotinai aišku, jog mūsų ir vokiečių keliai išsiskiria: mums rūpėjo atkurti Lietuvos valstybinį suverenumą
nesibijant net didžiausių aukų, o vokiečiams – prie to neprileisti ir tik
išnaudoti mūsų tą pasiryžimą vokiečių egoistiniams tikslams. Kiek
šis vokiečių atsimetimas jau buvo toli nuėjęs, galima spręsti iš to, jog
tada jie galvojo nebe apie LAF aprūpinimą ginklais, bet jau planavo
jo padalinių nuginklavimą, kai tik tatai pasidarytų praktiškai įmanoma. Tai matyti iš sekančio pažymėjimo ant aprašymo Rytprūsių
sektoriaus štabo pasitarimų 1941 m. gegužės 20 d.:

29

Pyragius Jonas. Kovosiu, kol gyvas. Kaunas, 1993, p. 156–157.
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– T78/482/6466568 – Įžygiavus vokiečių kariuomenei, tautiniai
padaliniai turi būti kartu su rusais nuginkluoti, bet „geruoju“ (in
Gute), kadangi yra pavojaus, jog paskiros rusų grupės galėtų užsimaskuoti kaip tautinės grupės ir imtis sabotažinės veiklos vokiečių
kariuomenės užpakalyje bei vykdyti partizaninį karą.
Šis machiavelizmu dvokiąs planas nebuvo vien šiaip sau vokiečių
štabistų nedraugiškas prasimanymas prieš LAF padalinius. Po kelių
savaičių jį pasekė tikras iš vokiečių pusės preliminarinis sprendimas
LAF-tą nuginkluoti. Jis buvo suformuluotas birželio 13 d., taigi 9 dienas dar iki rusų–vokiečių karo ir buvo tokio turinio:
– T78/482/6466597 – Šiuo metu Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje veikia slaptos aktyvistų grupės (sukilimo sąjūdžiai), kurie iš dalies jau
atliko gautus iš Saugumo skyriaus uždavinius (žiūr. Abschnitts-Stab
Ostpreussen, Ic (V.O.) Abw. II, Nr. 574/41 g. Kdos. Chefs, v. 3.6.41, unter III). Vokiečių kariuomenei prisiartinus, tie uždaviniai bus laikomi
atliktais. Operacijoms prasidėjus, tos aktyvistų grupės tur būt užsidės
ant rankovių atitinkamų tautinių spalvų juostas ir stos ta ar kita forma
vokiečių kariuomenės dalinių vadų dispozicijon arba ves partizaninį
karą prieš rusus savo valia. Sykiu yra betgi pagrįsto įtarimo, jog rusų
kariuomenė galėjo apie tai patirti ir numato didesnius ar mažesnius
savo padalinius aprūpinti tokiomis juostomis, kad juos užmaskuotų
kaip vietos gyventojų dalinius. Tatai gali būti padaryta norint: 1. išvengti kovos, 2. arba šiuo maskuotu būdu prasiskverbti į vokiečių fronto užnugarį ir ten vykdyti partizaninį karą arba sabotažinius aktus.
Vokiečių kariuomenės padaliniams vargu ar būtų įmanoma aiškiai atskirti tikras aktyvistines grupes nuo rusų karinių padalinių, ypač dar
todėl, kad yra rusiškų pulkų, kurie susideda vien iš lietuvių, latvių arba
estų, ir kaip tokie daliniai turėtų būti laikyti tautiniais aktyvistais. Dėl
tos priežasties siūloma visas juostas užsidėjusias grupes geruoju (in
Gute) nuginkluoti. Bet nekyla jokių abejonių dėl panaudojimo pasienio
vietinių aktyvistų kalbos vertėjais arba vietos sąlygų žinovais.30
2000 m. išleistoje Algimanto Liekio knygoje „Lietuvos laikinoji
vyriausybė“ minima ir apie įvykius Alytuje:
<...> Karas prasidėjo birželio 22 d. sukilėlių veikla pirmiausiai
pasireiškė arčiau Vokietijos sienos ir spontaniškai išsiplėtė visame
krašte. Vokiečių Vermachtui tai buvo netikėta. Todėl nemažai kur vo30

Škirpa Kazys. Sukilimas Lietuvos suverenumui atstatyti (dokumentinė apžvalga).
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kiečių kariai sukilėlius palaikė rusų partizanais. Dėl to buvo ir aukų,
kaip Kačerginės apylinkėse, Alytuje ir kt.31
Pirmosiomis karo dienomis vokiečiai sunaikino keletą lietuvių
kaimų, iššaudė jų gyventojus tik pastebėję ką nors įtartino. Daug
nužudė padėjusių ir jiems patiems. Pavyzdžiui, vokiečių smogiamiesiems daliniams įžygiuojant į Alytų, jiems prisistatė lietuvių sukilėlių
partizanų būrys, vadovaujamas ltn. B. Meškelio. Nors visi kovotojai
ant rankovių turėjo LAF nurodytus raiščius, vokiečiai sutiko partizanus kaip priešus ir, nuvarę prie Nemuno, 42 sušaudė.32
Knygoje „Lietuva 1940–1990: okupuotos Lietuvos istorija“, išleistoje 2007 m., rašoma:
Nors lietuvių partizanai aktyviai kovėsi su besitraukiančiais
Raudonosios armijos daliniais, tačiau vokiečių karinė vadovybė jų
nepripažino sąjungininkais. <...>
Neišvengta ir tragiškų įvykių. Jau pirmomis karo dienomis išryškėjo beatodairiškas nacių Vokietijos kariuomenės žiaurumas. Už
kelis nukautus vokiečių karius buvo sušaudyta 40 taikių Kretingos
apskrities Ablingos kaimo gyventojų. Kai kur vokiečių kareiviai sušaudė net su sovietais kovojusius lietuvių partizanus. Ypač smarkiai
nukentėjo Alytaus lietuvių partizanai. Vokietijos kariuomenės dalinys, keršydamas už du nužudytus vokiečių sargybinius, 1941 m. birželio 23 d. nuginklavo ats. ltn. Benjamino Meškelio vadovaujamą sukilėlių būrį ir 42 būrio vyrus Nemuno pakrantėje sušaudė. Mažesnio
masto keršto aktų būta ir kitose Lietuvos vietovėse. Pirmomis karo
dienomis vokiečių kariai nekaltus Lietuvos gyventojus žudė įvairiose
vietovėse: Kudirkos Naumiestyje, Suvalkų Kalvarijoje, Marijampolėje, Lazdijų apskrities Verstaminų kaime, Tauragėje, Kretingoje ir kt.33
Archyviniai duomenys apie sukilėlių žudynes
Lietuvos centriniame valstybės archyve, Alytaus apskrities viršininko fondo 1941 m. bylose, yra keletas dokumentų, kuriuose užfiksuotos Alytaus miesto laikinosios policijos sargybinių žuvimo aplinkybės.

	Liekis Algimantas. Lietuvos laikinoji vyriausybė (1941 06 22 – 08 05). Vilnius, 2000,
p. 156.
32
Ten pat, p. 246.
33
Lietuva 1940–1990: okupuotos Lietuvos istorija (autorių kolektyvas). (2-asis leidimas).
Vilnius, 2007, p. 171–172.
31
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Alytaus miesto laikinosios policijos vado padėjėjo Vytauto Zenkevičiaus 1941 m. birželio 25 d. raporte Alytaus apskrities viršininkui
rašoma:
Š. m. birželio mėn. 24 d. vokiečių armijos N korpuso Generalinės Komandos lauko žandarmerijos vado įsakymu Alytaus miesto
laikinoji policija turėjo perimti savo apsaugon devynis sargybos postus prie įvairių turto sandėlių. Tuo pačiu įsakymu sargybos turėjo

Šaulys Algirdas Ražaitis
(1-as iš kairės), žuvęs
1941 m. birželio 24 d.
Nuotr. 1940 m.

saugoti joms pavestus postus dieną ir naktį. Visi sargybiniai buvo
aprūpinti liudijimais išduotais Alytaus m. Komiteto vokiečių kalba.
Naktį tarp 24 ir 25 d. įvyko susišaudymas vokiečių patrulių su vietos komunistais. To pasėkoje per klaidą žuvo žemiau išvardinti penki
Alytaus m. laikinos policijos sargybiniai.
1. Jodauga Petras – iš sargybos posto prie Vojentorgo manufaktūros sandėlio Kauno ir Nemuno g. kampe.
2. Ražaitis Algirdas – ėjo į sargybos postą Merkinės g. prie miltų sandėlio (buv. Samunickio).
3. Linkevičius Stasys – kartu su Ražaičiu vyko į tą patį postą.
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4. Tumasonis Juozas – taip pat ėjo kartu su Ražaičiu ir Linkevičiumi į tą patį postą.
5. Matusevičius Antanas – ėjo apie 2-rą val. nakties į sargybos
postą prie buv. Tamosyno kepyklos į 2-ąją pamainą.
Visų lavonai, išskyrus Matusevičiaus, rasti Lelijų g-vėje. Atrodo,
kad jie buvo sulaikyti ir nuvedus į Lelijų gatvę, sušaudyti. Matusevičiaus lavonas rastas Pulko gatvėje.
V. Zenkevičius (parašas).
Buv. Alytaus m. Laikinosios policijos Vado padėjėjas.34
Alytaus policijos nuovados vyr. policininkas Pranas Paulauskas
1941 m. liepos 5 d. patyrimo protokole užfiksavo:
1941 m. birželio mėn. 24 d. laikinosios Alytaus nuovados policijos
policininkas Česynas Rapolas buvo paskirtas prie Maršako malūne,
Alytaus mieste Nemuno g-vėje esančio javų sandėlio sargybiniu ir, tą
pačią dieną, apie 20 val. 30 min. jis buvo pakeistas kitu sargybiniu ir
grįždamas iš tarnybos, laike kilusio tarp vokiečių karių su komunistais susišaudymo, žuvo ant Kauno–Nemuno g-vių sankryžos.
Kadangi žuvusiųjų laikinosios polic. tarnautojų sąraše polic.
Česyno nėra, tad pranešu Tamstos žiniai.
Vyr. polic. Paulauskas (parašas).35
Alytaus apskrities viršininko 1941 m. liepos 4 d. įsakyme Nr. 3,
§5 rašoma:
Š. m. birželio mėn. iš 24 d. į 25 d. naktį Alytaus mieste Reicho
armijos daliniams susišaudžius su komunistais žuvo šie Alytaus policijos nuovados policininkai, eidami tarnybos pareigas:
1. Petras Jodauga.
2. Algirdas Ražaitis.
3. Stasys Linkevičius.
4. Juozas Tumasonis.
5. Antanas Matusevičius.
Pastaba: Alytaus policijos nuovados v-ko padėjėjo 1941. VI.
25 d. raportas.36

34
35
36

LCVA, f. R-1436, ap. 1, b. 27, l. 58–58v.
Ten pat, l. 59–59v.
Ten pat, b. 5, l. 3v.–4.
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Alytaus apskrities viršininko 1941 m. liepos 5 d. įsakyme Nr. 4,
§1 rašoma:
Š. m. birželio mėn. iš 24 į 25 d. naktį Alytaus mieste Reicho armijos daliniams susišaudžius su komunistais žuvo eidamas tarnybos
pareigas Alytaus policijos nuovados policininkas Rapolas Česynas.
Pastaba: Alytaus nuov. v-ko 1941. VII. 5 d. raportas Nr. 48.37
1941 m. rugpjūčio–spalio mėn. Alytaus policijos nuovados viršininkas Jurgis Vasiliauskas atliko kvotą, siekdamas nustatyti, kokiomis
aplinkybėmis žuvo laikinosios policijos sargybinis Jonas Andruškevičius. Siekta išsiaiškinti, ar, remiantis žuvusiojo žmonos prašymu, galima pripažinti, kad jis žuvo eidamas tarnybos pareigas:
				
				Alytaus Apskrities Viršininkui
				
Andruškevičienės Monikos,
				
gyv. Alytuje, Pulko g. Nr. 15.
Prašymas
1941 m. birželio mėn. 24 d., kuriantis lietuvių policijai Alytuje,
mano vyras Andruškevičius Jonas, kaipo susipratęs lietuvis stojo į
pirmųjų policininkų eiles. Kaip policininkas jis buvo paskirtas eiti
sargybą prie sandėlio Alytuje I nuo 20 val. iki 25 d. 2 val. nuvykus
pakeisti sargybą ir einant sargybą mano vyras žuvo.
Todėl šiuo prašau Poną Viršininką atsižvelgti į virš minėtą ir
pripažinti mano vyrą Andruškevičių Joną žuvusį einant tarnybos
pareigas.
Kad mano vyras tikrai žuvo eidamas sargybą gali paliūdyti:
1)
2)
3)
4)

Narkevičius Juozas, gyv. Alytuje, Tilto g. Nr. 15.
Merkelis Juozas, gyv. Alytuje, Vilniaus g. Nr. 33.
Talandis Povilas, Alytaus Policijos Nuovada.
Paulauskas Pranas, Alytaus Policijos Nuovada.

Priedas: policininko pažymėjimas.
Prašytoja: Andruškevičienė (parašas).
Alytus, 1941. VIII. 2.38

37
38

Ten pat, b. 5, l. 5–5v.
Ten pat, b. 27, l. 419–420.
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Sukilėlis Jonas Andruškevičius (1-as iš kairės), žuvęs
1941 m. birželio 24 d. Nuotr. iki 1940 m.

1941 m. rugpjūčio mėn. 6 d. parodymo protokole Pranas Paulauskas parašė taip:
Aš, Valstybės Saugumo policijos Alytaus Rajono vicesekretorius
Pranas Paulauskas, apie Andriuškevičių Joną parodau:
1941 m. birželio mėn. 24 d. Andriuškevičių Joną mačiau Alytaus
nuovadoje, jis turėjo gavęs policininko liudijimą. Kadangi aš buvau
pasiųstas į Miklusėnų km. tarnybos reikalais ir grįžau 25 d., todėl
kaip buvo su Andriuškevičiumi, ar jis buvo paskirtas tarnybon tikrai
nežinau, tik ant rytojaus mačiau (pas ką neatmenu) sąrašą, kurie
žuvo eidami tarnybos pareigas. Tame sąraše buvo įrašytas ir Andriuškevičius. Galėjo Andriuškevičių įrašyti į tą sąrašą, radę kartu
su kitais nukautais. Daugiau nieko.
P. Paulauskas (parašas).39
39

Ten pat, l. 422.
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1941 m. rugpjūčio mėn. 7 d. Alytaus policijos nuovados vachmistras Povilas Talandis savo parodyme rašė:
Byloje žuvusio Andriuškevičiaus Jono parodau:
Esu Talandis Povilas, s. Juozo, 42 m. amž. lietuvis. R. kat., teismo
nei admin. nebaustas, gyvenu Alytaus m., Žmuidzinavičiaus g. Nr. 4.
Parodau: aš mačiau, kad 1941 m. birželio mėn. 24 d. pil. Andriuškevičius Jonas buvo įsirašęs į besikuriančią Alytaus policiją ir
10 val. ryto buvo skirtas tarnybon saugoti kokį tai sandėlį. Tarnybon
buvo skiriami policininkai po 6 valandas ir pavyzdžiui aš turėjau tarnybą nuo 10 val. iki 16 val. ir nuo 20 val. iki 2 val. ryto. Bet ar buvo
žuvęs Andriuškevičius Jonas 20 val. skirtas tarnybon, aš nemačiau.
Dar man žinoma, kad 1941 m. birželio mėn. 25 d. pil. Andriuškevičius
Jonas buvo rastas negyvas, nes tą naktį buvo Alytaus mieste mūšis
ir daug žmonių žuvo. Daugiau nieko. Parodymą rašiau savo ranka.
P. Talandis (parašas).40
1941 m. rugpjūčio 24 d. Alytaus policijos nuovados viršininkas
Jurgis Vasiliauskas apklausė Vytautą Zenkevičių ir kvotos protokole
užfiksavo:
Esu Zenkevičius Vytautas, sūn. Vytauto, 34 m. amž., teismo nebaustas, šalims svetimas, gyv. Alytaus mst. Basanavičiaus g-vė Nr. 5.
Šių metų birželio mėn. 24 d. vokiečiams išvijus iš Alytaus miesto
bolševikus susitvėrė Alytuje lietuvių komitetas, kuris mane paskyrė
laikinai Alytaus apskr. policijos vado padėjėju. Aš vadovavau pagelbinei policijai, kurioje buvo susirašę iš įvairių vietų lietuviai.
Kaipo tuo laiku iš Alytaus miesto buvo išbėgę daug gyventojų,
tai žmonės plėšė iš krautuvių ir privačių butų turtą. Tam apsaugoti skyriau sargybą. Sargybą skirsčiau aš pats asmeniškai. Paskyrus
sargybą iš 24 į 25 d. birželio, vokiečių su bolševikais įvyko susišaudymas ir žuvo eidami tarnybos pareigas pagelbinis policininkas Jodauga, Ražaitis ir kiti. Ką apie tai pranešiau kam reikalinga. Gi tuo
pat laiku buvo gauta žinia, kad žuvo ir Andriuškevičius, kuris skaitėsi
irgi pagelbinis apsauginis policininkas, bet žuvo eidamas ne tarnybos
pareigas, nes tą gerai atsimenu, kad jo niekur neskyriau. Daugiau
nieko. Skaityta. Be to dar priduriu, kad sargybas statyti buvo man
įsakyta vokiečių karo vadovybės.
V. Zenkevičius (parašas).
J. Vasiliauskas (parašas).41
40
41

Ten pat, l. 421.
Ten pat, l. 423–423v.
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1941 m. spalio 9 d. policininko apklaustas liudininkas Juozas Narkevičius parodė taip:
Esu Narkevičius Juozas, sūn. Juliaus, 37 m. amžiaus, lietuvis,
Rymo katalikų tikybos, Teismo nebaustas, gyvenu Alytaus m. Šilelio
g. Nr. 15.
Parodau: 1941 m. birželio mėn. 24 d., apie 20 valandą, kilus tame
kvartale, kur aš gyvenu, šaudymui, aš bėgau kur nors saugesnės vietos ieškoti ir Nemuno gatvėje sutikau pil. Joną Andriuškevičių dar
su vienu vyru einantį ir Andriuškevičius mane įspėjo, kad aš ko greičiausiai pasišalinčiau iš gatvės, nes esą jau tuojau bus draudžiamas
laikas ir vaikščioti negalima. Tai aš klausiau jį kodėl jisai taip man
sako, tai ant to Andriuškevičius man pasakė, kad jis tarnauja policijoje ir stovys sargyboje. Aš jo daugiau nieko neklausiau ir nuėjau
savo keliu. Daugiau šioje byloje nežinau nieko. Skaityta.
J. Narkevičius (parašas).
Vachm. P. Talandis (parašas).42
1941 m. spalio 9 d. policininko apklaustas liudininkas Kazys Jurkus parodė taip:
Esu Jurkus Kazys, s. Domininko, 43 m. amž., lietuvis, Rymo katal., Teismo nebaustas, gyv. Alytaus m. Seirijų g. Nr. 29.
Parodau: 1941 m. birželio mėn. 24 d., apie 19 valandą aš buvau besikuriančios Alytaus policijos būstinėje ir tenai sutikau man
pažįstamus Jodaugą, vardo nežinau, ir Andriuškevičių Joną. Mane
užklausė Andriuškevičius ir Jodauga, ar aš einu į tarnybą, bet man
pasakius, kad aš neinu, Andriuškevičius ir Jodauga pasisakė, kad
juodu eina tą naktį 9 valandą prie kokių tai sandėlių sargybon. Kas
juodu skyrė tarnybon aš nežinau. Daugiau nieko. Skaityta.
K. Jurkus (parašas).
Vachm. P. Talandis (parašas).43
1941 m. spalio 9 d. policininko apklaustas liudininkas Jonas Merkelis parodė taip:
Esu Merkelis Jonas, s. Prano, 48 m. amž., gyv. Alytaus m. Vilniaus g. Nr. 31.
Parodau: 1941 m. birželio mėn. 24 d. aš, kaipo vietos gyventojas
buvau skirtas apsaugoti esantį be priežiūros turtą ir saugojau aš Ne42
43

Ten pat, l. 421v.
Ten pat, l. 423v.–424.

249

250

Gintaras Lučinskas

muno gatvę. Apie 20 valandą, 24 d. birželio mėn. 1941 m. atėjo į tą
pačią gatvę pil. Jodauga ir Andriuškevičius Jonas, tai aš juos įspėjau,
ko jie čia eina ir jie man atsakė, kad atėjo eiti sargybą, tai aš jiems
perdaviau savo postą ir patsai, kaipo išbuvęs visą dieną toje sargyboje,
nuėjau į namus. Mane sargybon skyrė Zinkevičius ir Vasiliauskas, bet
kas skyrė Andriuškevičių Joną, tai aš nežinau. Kad Andriuškevičius
buvo prisirašęs pagelbinėn policijon, tai man buvo žinoma. Kokiomis
aplinkybėmis Andriuškevičius Jonas žuvo, tai aš nežinau. Daugiau nieko. Skaityta.
J. Merkelis (parašas).
Vachm. P. Talandis (parašas).44
Alytaus apskrities viršininko 1941 m. spalio 25 d. įsakyme Nr. 15,
§2 rašoma:
Susikovus š. m. birželio mėn. 25 d. Alytaus mieste Reicho armijos kariams su komunistais, tarnybos pareigas eidamas š. m. birželio
mėn. 25 d. žuvo Alytaus nuovados policininkas Jonas Andriuškevičius.
Pagrindas: kvota, pristatyta prie Alytaus policijos nuov. v-ko
1941. X. 11 d., raporto Nr. 771.45
1941 m. liepos 16 d. Alytaus policijos nuovados viršininko raporte (APNVR) apskrities policijos vadui pateiktame pranešime (neaiškinant, kas nušovė, kodėl žuvo) nurodyta, kad Alytaus mieste buvo 146,
o Alytaus valsčiuje – 10 žuvusių (nužudytų) žmonių46.
1941 m. rudenį Alytuje pradėta rūpintis karo pradžioje žuvusių
lietuvių policininkų, partizanų ir karių kapų tvarkymu.
1941 m. spalio 16 d. Alytaus miesto savivaldybės policininko
Jono Kupino raporte Alytaus apskrities viršininkui per Alytaus miesto burmistrą rašoma:
Pildant Tamstos raštą Nr. 2239 iš š. m. spalių mėn. 4 d. pranešu,
kad Alytaus miesto ribose žuvusių karių kapų yra sekančiai:
1. Vokiečių karių kapų yra 15 ir juose palaidota 15 žmonių. Kapai visi aptverti, sutvarkyti ir prie kiekvieno kapo yra pavyzdinis
kryžius.
2. Lietuvių policininkų žuvusių einant tarnybos pareigas yra 9
kapai, iš kurių 8 kapai randasi Alytaus II R. K. kapuose ir vienas
bendrame kape su civiliais, Lelijų–Bloznelio gatvių kampe, Višinskienės sklype. Šis paskutinis kapas nesutvarkytas.
44
45
46

Ten pat, l. 424–424v.
Ten pat, b. 5, l. 21.
Ten pat, b. 29, l. 71–72.
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3. Rusų kapų yra 11 ir juose yra palaidota 47 žmonės. Šie kapai
neaptverti.
Prie šio pridedu atskirus žuvusiųjų karių sąrašus, kuriuose įrašyta žuvimo vieta ir tikslus kapo vietovės aprašymas, pagal kryžių
užrašus.
J. Kupinas (parašas).
Alytaus m. sav-bės policininkas.47
Lietuvių policininkų žuvusių einant tarnybos pareigas sąrašas
Pavardė ir vardas

Tikslus kapo vietovės
aprašymas
Alytaus II R. K. parap.
kap.

Pastaba

1.

Česynas Rapolas

2.

Linkevičius Stasys

“

“

“

“

3.

Tumasonis Juozas

“

“

“

“

4.

Andruškevičius
Jonas

“

“

“

“

5.

Matusevičius
Albinas (turi būti
Antanas – aut. past.)

“

“

“

“

6.

Ramanauskas
Juozas

“

“

“

“

7.

Jodauga Petras

“

“

“

“

8.

Mugenis Stasys

“

“

9.

Ražaitis Algirdas,
partizanas

Lelijų–Bloznelio
gatvių kampe
Višinskienės darže
Alytaus II R. K. parap.
kap.

Žuvo einant
sargybinio
pareigas
patruliuojant
gatvėje

Žuvo
padedant
polic. saugoti
turtą ir viešą
tvarką

Burmistras J. Ivašauskas (parašas)
Sekretorius (parašas neįskaitomas).48

47
48

Ten pat, b. 48, l. 286.
Ten pat, l. 289.
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1941 m. spalio 23 d. Alytaus miesto savivaldybės policininko
Jono Kupino raporte Alytaus apskrities viršininkui per Alytaus miesto burmistrą rašoma:
Šiuo pranešu Tamstai, kad pagal mano raportą iš š. m. spalių
mėn. 16 d. dėl karių kapų tvarkymo yra pasikeitimų sekančiai:
1. Polic. Mugenis Stasys iš Lelijų–Bloznelio g-vių kampo (Višinskienės daržo) š. m. spalių mėn. 22 d. iškastas ir dabar lavonas palaidotas Alytaus II R. K. parapijos kapuose.
2. Prie polic. Mugenio dar buvo rastas lavonas žuvusio tuo pačiu
laiku partizano Buinicko Vytauto, kuris tuo laiku padėdinėjo polic.
Ir žuvo. Šis taip pat iškastas ir palaidotas Alytaus II R. K. parapijos
kapuose.
Žuvusį partizaną Buinicką Vytautą įrašiau į žuvusių per karą
lietuvių sąrašą Nr. 10 ir apie tai pranešu Tamstai.
J. Kupinas (parašas).
Alytaus m. sav-bės policininkas.49

Sukilėlis Vytautas Buinickas
(1-as iš kairės), žuvęs 1941 m.
birželio 24 d. Nuotr. iki 1940 m.

1941 m. lapkričio 6 d. Alytaus miesto savivaldybės policininko
Jono Kupino raporte Alytaus apskrities viršininkui per Alytaus miesto
burmistrą rašoma:
Pranešu, kad pildant Tamstos raštą Nr. 3281 iš š. m. spalių mėn.
25 d. liečia: karių kapų tvarkymą. Alytaus mieste ir miesto ribose

49

Ten pat, l. 366.
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buvo sutvarkyti visi kapai. Žuvusiems lietuvių policininkams ir partizanams buvo pastatyti pavyzdiniai kryžiai ir papuošti kapai. Kapų
tvarkymui buvo sudarytas Komitetas iš p. Gvegždžio, p. Kūro ir
p. Katilienės. Komitetas rūpestingai ir stropiai atliko pasiimtas
pareigas. Gimnazijos mokytojas p. Vainauskas su mokiniais per dvi
dienas atliko puošimo darbą dirbdami kapuose.
Š. m. lapkričio mėn. 1 d. 17 val. Amatų mokykloje įvyko žuvusiųjų
paminėjimas. Į prezidiumą pakviesti: Alytaus apskrities viršininkas
p. Maliauskas, Burmistras p. Ivašauskas, Alytaus apskrities Lietuvių
Nacionalistų partijos vadas Šimoliūnas, Vokiečių karo komendantas
kapit. (pavardė nežin.), Lietuvių Nacionalistų partijos Alytaus skyr.
Vadas Gvegždys, Teismo tardytojas Martišius ir klebonas kun. Šalčius.
Minėjimą atidarė p. Šimoliūnas paminėdamas žuvusiųjų lietuvių
reikšmę dabartiniame kare, po jo žodį tarė Vokiečių komendantas.
Savo trumpam žody komendantas pabrėžė, kad tauta, kuri negerbia
savo mirusiųjų turi išnykti ir, kad jam malonu tai, kad lietuvių tauta, panašiai kaip vokiečių, pamini bei pagerbia mirusiuosius. Po jo
tardytojas Martišius skaitė paskaitą „Bolševikų teroras Lietuvoje“.
Savo paskaitoje prelegentas nušvietė tuos baisumus, kuriuos turėjo
iškentėti lietuvių tauta valdant kraštą raudoniems okupantams. Po
jo trumpą žodį tarė kun. Šalčius, pažymėdamas mirusiųjų minėjimo
reikalingumą ir jo prasmę. Dar kalbėjo apskrities Viršininkas p. Maliauskas, kuris keliais žodžiais pabrėždamas minėjimo reikalą dėkojo
visiems dalyviams, atsilankantiems pagerbti žuvusiųjų.
Po to sekė meninė dalis, kurią išpildė pirmuoju numeriu p-lė Kizlenkaitė padeklamuodama Putino „Amžiną atilsį“, antras p. Alekna
padeklamavo Maironio „Oi, neverk, motušėle“. Po to p-lė Večerkaitė
paskambino „Angelų giesmė“ iš Šuberto „Ave Maria“. Po to Alytaus
lietuvių visuomenės choras padainavo: „Kritusiems šauliams“, „Marija, Marija“ ir „Lietuviais esame mes gimę“.
Š. m. lapkričio mėn. 2 d. 17 val. įvyko gedulingos pamaldos bažnyčioje už žuvusius vokiečių karius ir lietuvių kovotojus. Pamaldas
laikė ir pamokslą sakė kun. Buikus. Savo turiningam pamoksle kun.
Buikus ragino, kad pagerbdami savuosius nepamirškime ir tų, kurie vaduodami mus iš bolševikų priespaudos paaukojo savo gyvybes.
Jiems mes turėtume būti ypatingai dėkingi.
J. Kupinas (parašas).
Alytaus m. sav-bės policininkas.50
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1941 m. rudenį rimtai susirūpinta žuvusių karių kapų priežiūra.
Alytaus apskrities viršininko įstaigoje sukurta atitinkama komisija. Netoli Alytaus apskrities ligoninės buvo suprojektuotos bendros
vokiečių ir lietuvių karių kapinės, vadintos Alytaus Karių kapais.
1941 m. vėlyvą rudenį vokiečiai pradėjo iš laukų ir pakelių rinkti savuosius žuvusiuosius (perkelti 230 karių palaikai). 1942 m. gegužės
21 d. į šias kapines pradėti perkeldinėti žuvusių lietuvių karių palaikai.
Nuo 1942 m. gegužės 21 d. iki birželio 10 d. Alytaus miesto „Karių kapams tvarkyti ir karių lavonams perkelti komisijos“ rūpesčiu iš
palaidojimo (žuvimo) vietų visoje apskrityje į Alytaus Karių kapus
buvo perkelti 38, o liepos mėnesį – dar 7 (iš viso 45) lietuvių karių,
žuvusių 1941 m. birželio 22–25 d., palaikai51.
Vienas iš žudynių liudytojų, Jonas Borevičius (1914–1961), Lietuvos kariuomenės leitenantas, 1941 m birželio–liepos mėn. TDA Alytaus kuopos būrio vadas, 1944 metais rašytuose savo parodymuose
teigė, kad vokiečiai sušaudė apie 150 Alytaus gyventojų, tvirtino pats
matęs 19 žmonių lavonus. Jis rašė:
Pirmomis okupacijos dienomis, be vokiškosios ortskomendantūros, tuose pačiuose namuose, kame ir vokiečių ortskomendantūra
buvo, įsisteigė lietuvių komendantūra. Per labai trumpą laiką vokiškoje ortskomendantūroje pasikeitė 3–4 komendantai. Su vokiškaisiais kariuomenės daliniais išvykdavo ir ortskomendantūra, o jų vieton atvykę nauji daliniai sudarinėjo naują komendantūrą. Prisimenu
vieno ortskomendantūros komendanto pavardę, tai oberleitenantas
Penskov, kuris buvo komendantu 1941 metų birželio mėnesį. Esant
komendantui Penskovui, pas jį vertėju dirbo Alytaus amatų mokyklos
mokytojas Bimša, kuris turėjo įtakingą vokiečių pasitikėjimą.
Iš 22 į 23 birželio prie Maršako malūno buvo užmušti du vokiečių
patruliai. Užmušėjai nebuvo išaiškinti. Už tų dviejų vokiečių patrulių
užmušimą buvo sušaudyta apie 150 Alytaus miesto gyventojų. Civilių
gyventojų šaudymui vadovavo G. F. P. štabfeldfebelis (štabo viršila
– aut. past.). Grupė vokiečių, vadovaujama minėto štabfeldfebelio,
darė kratas Kauno ir Seirijų gatvių rajone ir suiminėjo visus rastus
namuose nuo 15 iki 50 metų amžiaus vyrus ir naktį iš 23 į 24 birželio
juos šaudė. Šaudė grupėmis po 20-25 žmones. Šaudoma buvo Kauno
gatvėj šlaituose, Vilniaus gatvėj ir už tilto Vilniaus pusėje. Vokiečiai į
tautybę nekreipė dėmesio. Šaudė įvairių tautų piliečius. Tą naktį, kai
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buvo nušauti vokiečių patruliai, vokiečių buvo užmušti keli policininkai, dežuravę gatvėse ir neturėję vokiškų dokumentų. Jų pavardės:
1. Valiulis, smetoninės komendantūros tarnautojas, alytiškis,
2. Česynas Rapolas, kilęs iš Alytaus apskrities, gimnazijos mokinys, buvęs policininkas,
3. Linkevičius, buvęs Alytaus miesto savivaldybės policininkas
ir dar trys, kurių pavardžių nežino.
Po to buvo nušautas ir gimnazijos kūno kultūros mokytojas Meškelis. Borevičius, tuo metu kai buvo nužudyti vokiečių patruliai, buvo
vokiečių suimtas jam einant namo, nuvestas į kiemą, kame jau gulėjo 19 lavonų, ir pastatytas prie sienos sušaudymui. Jis išsigelbėjo,
pradėjęs šaukti, kad jis nėra žydas, komunistas, komjaunuolis, o esąs
karininkas.
Laike Alytaus miesto bombardavimo žuvo apie 200 civilių gyventojų. Miestas sugriautas bombarduojant iš oro. Tiltai liko nesugriauti. Prienuose tiltas subombarduotas.52
Buvęs pogrindinės antisovietinės organizacijos „Geležinis Vilkas“ (1940–1941 m.) narys Jonas Verseckas (1923–2002), suimtas
1945 m. liepos 16 d., apklausos metu 1945 m. rugpjūčio 11 d. savo
parodymuose tardytojui nurodė:
<...> Zenkevičiaus trečią laišką-paketą aš nešiau Gudoniui, gyvenusiam Vilniaus gatvėje Nr. 10, praėjus dviem dienoms, kai vokiečių
kariai įžengė į Alytų. Kai atnešiau laišką Gudoniui, pas jį kambaryje
radau aštuonis žmones, iš kurių penki vyrai buvo ginkluoti kariškais
šautuvais. Visi buvo man nepažįstami, išskyrus Gudonį. Aš pas jį paklausiau: „Kokie čia žmonės?“ Jis atsakė: „Tai partizanai“. Vienas
iš ginkluotų Gudonio paklausė: „Ką mums dabar daryti?“ Gudonis,
imdamas iš manęs laišką, atsakė, kad tuojau perskaitys Zenkevičiaus
laišką ir sužinos ką daryti. Aš jau ruošiausi išeiti iš kambario, kai tuo
momentu įėjo dešimt vokiečių kareivių, įsakė visiems iškelti rankas
aukštyn, visus apieškojo ir nuvedė į Turgaus aikštę, kur ginkluotus
vokiečiai sušaudė, o mus įspėjo, kad, jeigu mes pasirodysime su ginklais – taip atsitiks ir mums. Po šio įvykio aš paklausiau Gudonio:
„Už ką juos sušaudė?“ Jis atsakė, kad juos sušaudė už neteisėtą ginklų laikymą. <...>53
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Liudininkų atsiminimai apie sukilėlių nužudymus
Liudytojas Antanas Aleksiūnas (1919–2006), gyv. Alytuje,
1999 m. rugsėjo 29 d. paliudijime rašė:
<...> Stasys Mugenis iki 1940 m. okupacijos buvo pasienio policininkas prie Varėnos. Užėjus rusams su šeima atsikėlė į Alytų, kur
mažiau jį kas pažintų. Gyveno I Alytuje. Iš pradžių gyveno pas žmonos gimines Merkinės gatvėje Nr. 54, o vėliau samdėsi namelį Juozapavičiaus gatvėje. Ten mirė (1940 m. pabaigoje) žmona Morta Mugenienė. Jis dirbo Kanifolijos ir terpentino fabrike, nes reikėjo išlaikyti
keturias mažametes dukras.
Pirmą karo dieną per bombardavimus dauguma I Alytaus žmonių su šeimomis slėpėsi dideliame raiste (griovyje). Ten buvo ir Stasys Mugenis. Rytojaus dieną jis išėjo į II Alytų, nes ten buvo šaukiami
buvę policininkai ir šauliai kovoti su komunistais ir palaikyti mieste
tvarką. Mieste buvo daug gaisrų. Stasys Mugenis gavo šautuvą ir
birželio 23 d. išėjo į sargybą. Sužinojom, kad vokiečiai sušaudė visus:
ir kas su šautuvais buvo, ir dar daug suėmė žmonių iš gatvių ir namų.
Sušaudė Lelijų gatvėje, už kelis nušautus vokiečius. Perlaidoti kūnus
valdžia leido tik rudenį. Mano mama Marijona Aleksiūnienė atpažino perlaidojant Stasį Mugenį, savo žentą. Valdžia padėjo perlaidoti
į kapines II Alytuje. Prie žmonos palaidoti I Alytaus kapinėse neleido.
Mergaitės liko visai našlaitės: dvi mažiausias atidavė į prieglaudą,
o dvi vyresnes išleido tarnauti.54
Liudytoja Elena Beniukevičienė (g. 1922), gyv. Alytuje, 1999 m.
spalio 7 d. paliudijime rašė:
<...> Pažinojau Stasį Mugenį ir jo žmoną Mortą Mugenienę.
Mūsų šeimos draugavo, kai gyvenome Merkinės gatvėje. Į Alytų Mugeniai atsikėlė gyventi 1940 metais, kai jau Stasys Mugenis užėjus
rusams buvo atleistas iš pasienio policijos.
1940 m. gruodžio 11 d. mirė Morta Mugenienė. Stasys Mugenis
liko našlys su keturiomis dukterimis. Dirbo Kanifolijos ir terpentino
fabrike darbininku. Karo pirmą dieną jis su giminėmis slėpėsi nuo
apšaudymų Balukevičiaus griovyje, o birželio 23 d. išėjo saugoti
Maršako malūno, mat buvo sušaukti buvę policininkai ir kiti Lietuvos
pareigūnai kovoti su komunistais. Ten Stasys Mugenis gavo šautuvą
ir saugojo uždarytus komunistus, bet kažkas (sako, komunistai iš to
54
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Lietuvos pasienio policininkas, šaulys Stasys Mugenis (1-as iš dešinės), žuvęs
1941 m. birželio 24 d. Nuotr. iki 1940 m.

Maršako malūno) nušovė du vokiečius. Tada vokiečiai suėmė daug
žmonių ir sargybą ėjusius policininkus (jų tarpe ir Stasį Mugenį),
nesiaiškino kas šovė, o visus sušaudė Lelijų gatvėje 1941 m. birželio
24 ryte.55
Liudytoja Julija Grabskienė-Mugenytė (g. 1936), gyv. Alytuje,
1999 m. spalio 10 d. rašė:
<...> Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, Stasys Mugenis iš pasienio policijos buvo atleistas. Tada su šeima persikėlė gyventi į Alytų. Dirbo Kanifolijos-terpentino fabrike darbininku.
Prasidėjus Vokietijos–Sovietų Sąjungos karui, 1941 m. birželio
23 d. Stasys Mugenis įsijungė į sukilėlių veiklą, kaip buvęs šaulys ir
policininkas – nuvyko į Šaulių namus, kur gavo ginklą ir buvo paskirtas eiti sargybą gatvėje, palaikant tvarką ir saugojant turtą nuo
plėšikaujančių komunistų, nes tuo metu mieste buvo daug gaisrų.
1941 m. birželio 24 d. Kauno gatvėje iš Maršako malūno komunistai
nušovė kelis vokiečių kareivius. Už tai vokiečiai keršydami pradėjo
masiškai žudyti gyventojus. Iš pradžių sušaudė ginkluotus vyrus: 42
šaulius-partizanus, 9 policininkus, o vėliau ir daug civilių žmonių.
Nežiūrint į tai, kad Stasys Mugenis (kaip ir kiti policininkai) turėjo
miesto komiteto išduotą pažymėjimą vokiečių kalba, jį 1941 m. birželio naktį iš 24 į 25 d., patruliuojantį gatvėje, vokiečiai sušaudė. Kaip
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neatpažintas jis buvo užkastas Lelijų–Bloznelio gatvių kampe. Ir tik
1941 m. spalio 22 d. vokiečių valdžiai leidus, Stasio Mugenio palaikai
buvo perlaidoti II Alytaus kapinėse.56
Liudytoja Stefanija Šivokienė-Osikevičiūtė (g. 1921), gyv. Alytuje, 2004 m. gegužės 14 d. paliudijime rašė:
<...> Ramanauskų šeimą pažinojau dar prieš karą. Jie gyveno
Lelijų gatvėje. Juozas Ramanauskas dirbo Alytaus teisme raštininku,
o jo žmona Morta Ramanauskienė dirbo irgi teisme, valytoja. Turėjo
4 vaikus. Juozas Ramanauskas buvo šaulys. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, Juozą Ramanauską iš tarnybos atleido. Jis eidavo pas
žmones dirbti. Prasidėjus Vokietijos–Sovietų Sąjungos karui, 1941 m.
birželio 22 d., per vokiečių bombardavimus Ramanauskų namai Lelijų gatvėje sudegė, tada jie persikėlė laikinai gyventi pas Naruševičius
Kauno g. Nr. 16, o aš su tėvais gyvenome Kauno g. Nr. 14. Buvę šauliai įsijungė į sukilėlių gretas. Juozas Ramanauskas iš sukilėlių vadų
gavo ginklą, o ant rankos buvo užsirišęs baltą raištį. Jis, kartu su
kitais, patruliavo Alytaus gatvėse, prižiūrėjo tvarką, kad neplėšikautų, nes buvo daug gaisrų. Birželio 24 d. Juozas Ramanauskas budėjo
Kauno gatvėje, prie Maršako malūno. Kažkas (žmonės kalbėjo, kad
žydas) prie to Maršako malūno nušovė vokiečių kareivį. Tada vokiečiai pradėjo šaudyti ginkluotus sargybinius – sukilėlius. Juozą Ramanauską nušovė Kauno gatvėje, ten kur jis patruliavo. Vokiečiai per
visą naktį šaudė ir kitus miesto gyventojus kaip įkaitus už nužudytą
vokietį. Juozo Ramanausko kūną palaidojo tik kitą dieną Alytaus II
parapijos kapuose.57
Liudytojas Vytautas Andriuškevičius (g. 1929), gyv. Alytuje,
2006 m. lapkričio 5 d. papasakojo:
Prasidėjus karui, Alytuje atsirado baltaraiščiai – buvę šauliai
ir policininkai. Jie palaikė tvarką, nes buvo daug gaisrų, sugriautų
pastatų, parduotuvių.
Baltaraiščiai buvo susiorganizavę, turėjo ginklus, veikė atvirai,
nesislapstė, tačiau vokiečiai jais nepasitikėjo, manydami, kad tai
provokatoriai. Baltaraiščių buvo apie 40, jie rodė kryželius, kad katalikai, bet vis tiek vokiečiai juos sušaudė.
Už ligoninės, Skardžio gatvėje, vokiečiai pradėjo laidoti nuo sužeidimų mirusius karius. Ten buvo palaidoti ir sušaudyti baltaraiščiai. Greitai vokiečiams kažkas išaiškino, kad tie baltaraiščiai su56
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šaudyti per klaidą. Tada vokiečių karinė vadovybė atsiprašė mūsų
vietinės valdžios. Kitose vietose žuvusius vokiečių karius į šias kapines perlaidojo rusų karo belaisviai iš Alytaus lagerio. Vokiečiams
ant kryžių buvo prikaltos skardelės su pavardėmis. Lietuvių karių
ir sukilėlių kryžiai buvo paprasti mediniai, be jokių užrašų. Karių
kapinėse kryžių buvo apie 300, iš jų apie 70, skirtų lietuviams. Vėliau
tos karių kapinės buvo aptvertos medine tvorele ir pastatytas didelis
medinis kryžius.58
Liudytoja Ona Regina Vichareva-Ramanauskaitė (g. 1934), gyv.
Alytuje, 2008 m. liepos 3 d. papasakojo:
Susituokę tėvai gyveno Alytuje. Tėvas Juozas Ramanauskas
tarnavo policijoje, vėliau dirbo teisme raštininku. Gyvenome Lelijų
gatvėje Nr. 3. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, tėvą iš tarnybos
teisme atleido. Jis eidavo dirbti pas žmones, kad išlaikytų šeimą.
Kai prasidėjo karas ir bombardavimas, mes pasitraukėme į kaimą –

Šaulys Juozas Ramanauskas, žuvęs 1941 m.
birželio 24 d. Nuotr. iki
1940 m.

į Alytaus kolonijas. Kitą dieną sugrįžę į Alytų radome sudegusį savo
namą. Apsistojome Kauno gatvėje pas Naruševičius. Tėvas Juozas
Ramanauskas buvo šaulys ir įsijungė į sukilėlių gretas. Jis patruliavo
gatvėse, saugojo sandėlius. Buvo parėjęs į namus pavalgyti. Vokiečiai surado jį namuose ir išsivedė. Tėvas mokėjo vokiečių kalbą, bandė aiškintis, bet vis tiek jį sušaudė. Kai kurie vyrai buvo persirengę
moteriškais drabužiais (su sijonais ir skareles užsirišę) ir liko gyvi.
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Žmonės kalbėjo, kad iš Maršako malūno šovė Maršako sūnus, bet jo
nepagavo. Vokiečių karininką nušovė, kai jis važiavo motociklu ties
skvereliu Kauno ir Vilniaus gatvių sankryžoje. Vokiečiai susprogdino
Maršako malūną ir sudegino medinį namą prie žydų „škalos“. Vokiečiai įvedė tvarką, kad už vieną nušautą vokietį bus sušaudyta 100
miesto gyventojų. Birželio 24 d. naktį tėvą sušaudė Kauno gatvėje,
o kitą dieną leido paimti jo kūną ir palaidoti. Mano mama išgelbėjo
Joną Bendoraitį, kuris liko gyvas po šaudymų. Mano atmintyje išlikęs
300 sušaudytų alytiškių skaičius.59
Liudytojas Antanas Kudzys (g. 1925), gyv. Vilniuje, 2011 m. gegužės 5 d. papasakojo:
Mano tėvai gyveno Seirijuose, bet aš mokiausi Alytaus gimnazijoje ir nuomavau kambarį Seirijų gatvėje pas Dapkūnus. Mano
pusbrolis Pranas Janavičius gyveno Seinų gatvėje. Alytuje sukilėliai susiorganizavo 1941 m. pavasarį. Jie palaikė ryšį su Kaunu. Iš
Kauno štabo nurodymus parveždavo studentas medikas Gediminas
Baliukevičius (g. 1922). Jis po karo pasitraukė į Vakarus, buvo JAV
lietuvių fondo pirmininkas. Prie sukilėlių organizavimo prisidėjo ir
šaulys Oželis bei Vytautas Zenkevičius (g. 1918), kuris po karo gyveno JAV, susitrumpinęs pavardę į Zenkus.
Prasidėjus karui, Alytaus apskrityje, kuri buvo pasienio zonoje,
sukilėlių taktika ir strategija pasireiškė savitai – reikėjo išsaugoti nuo
sprogdinimų tiltus, pastatus, sandėlius, apsaugoti žmones, išvaduoti
politinius kalinius, nes raudonarmiečiai beatodairiškai traukėsi.
Alytuje sukilėliai gimnazistai bazavosi Mokytojų seminarijoje.
Tai – Jonas Miglinas, Balynas, Navickas, broliai Pranckevičiai ir kiti.
Gimnazistas Algirdas Ražaitis saugojo A. Juozapavičiaus tiltą Vilniaus pusėje.
Alytuje tarp sukilėlių buvo takoskyra: gimnazistai, moksleiviai
susibūrė spontaniškai ir pasibaigus sukilimui išsiskirstė, o šauliai,
policininkai, kiti pareigūnai, atkūrę savo struktūras, privalėjo klausyti vadovybės įsakymų (dėl duotos priesaikos ar statuto, tarnybinių
instrukcijų reikalavimų), kai kurie dalyvavo vėlesnėse represinėse
akcijose prieš komunistus ir žydus.
Alytuje nuo Šv. Angelų Sargų bažnyčios kapinių tvoros buvo
nušautas vokiečių kareivis. Šovė kapinėse pasislėpęs raudonarmietis. Vokiečių motociklininkai važiavo senuoju geležinkelio pylimu iki
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Nemuno, tada suko į Lelijų gatvę ir važiavo link A. Juozapavičiaus
tilto. Už nušautą vokietį Lelijų gatvėje sušaudė 42 vyrus, siekdami
įbauginti kitus alytiškius. Dar šaudė alytiškius Nemuno gatvėje, nes
iš Maršako malūno kažkas nušovė vokiečių karo gydytoją (tuo metu
kalbėjo, kad nušovė „arzt“ – gydytoją). Vokiečiai paskelbė, kad už
kareivį sušaudys 100 komunistų, o už karininką – 200 komunistų,
teigdami, kad mieste pasilikę tik komunistai.
Pirmomis karo dienomis aikštėje prie Įgulos bažnyčios vokiečiai
įkūrė laikiną lagerį (aptvarą, aptvertą spygliuota viela), kuris veikė
mažiau nei mėnesį. Jame laikė įtariamus plėšikavimu alytiškius, asmenis be dokumentų, raudonarmiečius. Liepos viduryje tą lagerį panaikino: vienus paleido, kitus sušaudė (komunistus, politrukus), karo
belaisvius išvežė į Vokietiją.60
Liudytojas Juozas Vitkauskas (g. 1924), gyv. Alytuje, 2011 m.
lapkričio 20 d. papasakojo:
Prasidėjus karui, Alytuje susidarė apie 40 baltaraiščių būrys. Jie
save vadino partizanais. Turėjo ginklų – kas medžioklinį šautuvą, kas
pistoletą, o buvę šauliai apsiginklavo kariškais šautuvais. Sukilėliai
vijo rusų kareivius, juos apšaudydami. Nors vokiečiai Alytų pasiekė
jau birželio 22 d. vidurdienį, tačiau tie pirmieji daliniai nuskubėjo
Vilniaus ir Minsko link, o atvyko kiti vokiečių daliniai, kurie „valė“
teritoriją, siekdami apsaugoti puolančiųjų užnugarį. Iš Alytaus rusų
kareiviai pasitraukė jau pirmą karo dieną, tačiau nuo pasienio, nuo
Simno pro Alytų, dar dvi dienas traukėsi kiti rusų kareiviai: vieni
Punios šilo link, kiti Pivašiūnų, Onuškio link – į miškus, bet visi į Rytų
pusę. Kaniūkų tilto rajone rusų kareivius apšaudė baltaraiščiai, tačiau atvykę vokiečių kareiviai juos suėmė, nes buvo ginkluoti. Vokiečiai bijojo, kad į juos nešaudytų iš pasalų. Kareivinės Ulonų gatvėje
buvo tuščios, nes rusai jau buvo pabėgę. Ten uždarė suimtus sukilėlius. Kad jų draugai nuginkluojami ir suimami, pamatė kiti baltaraiščiai (jų buvo apie 10), kurie atvyko vėliau, norėdami prisijungti prie
kovojančiųjų su rusais. Pamatę, kas vyksta, jie pasitraukė ir vėliau
papasakojo apie suimtųjų tragišką likimą. Kareivinėse pralaikę per
naktį, kitą dieną, apie 40 nuginkluotų baltaraiščių vokiečiai nuvarė
į mišką prie Nemuno ir sušaudė.
Po 1940 m. okupacijos Alytuje rusai statė kareivines, įrenginėjo
aerodromą, vyko daug darbų, todėl buvo atvykusių iš kaimų uždar-
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biauti daug darbininkų – jų irgi daug žuvo, bet liko palaidoti bendrose duobėse, nes kai kurie buvo be dokumentų ar giminės neatvyko jų
atpažinti ir palaidoti. Sušaudytus žydus patys žydai palaidojo savo
kapinėse Smėlio gatvėje. Žmonės labai nusivylė vokiečiais, nes laukė
kaip išvaduotojų, o jie kaip baudėjai sušaudė beginklius.
Mano žiniomis, pirmomis karo dienomis Alytuje žuvo apie 300
žmonių, iš jų keliasdešimt per bombardavimą pirmą karo dieną.61
Galbūt, pateikiami archyviniai dokumentai, prisiminimai, istorikų
pastabos padės daugiau sužinoti apie 1941 m. birželio 22–28 d. karo
įvykius Alytuje, civilių žudynes, sukilėlių kovą ir aukas, nes sukilėliai, jų būriai (dauguma būrių susidarė jau karui prasidėjus) veikė visoje Alytaus apskrityje – Alovėje, Birštone, Butrimonyse, Dauguose,
Druskininkuose, Krokialaukyje, Marcinkonyse, Merkinėje, Miroslave,
Nedzingėje, Nemunaityje, Punioje, Rudnioje, Seirijuose, Simne, Stakliškėse, Varėnoje, Ūdrijoje. Šiose apylinkėse lietuviams sukilėliams
daugiau teko kovoti ne tiek su atsitraukiančia Raudonąja armija, kiek
su pakrikusiais sovietų kareiviais ir atvykusiais bei vietiniais komunistais, taip pat organizuoti apsaugą ir atkurti lietuvišką administraciją.
Spontaniškai prasidėjęs sukilimas buvo nukreiptas prieš besitraukiančią Raudonąją armiją, o sykiu ir prieš vokiečių interesus, nes buvo
deklaruotas nepriklausomybės atkūrimas, Lietuvos laikinosios vyriausybės sudarymas. Sukilėliai gaudė ir izoliavo ginkluotus Raudonosios
armijos karius, sovietinius aktyvistus; rinko išmėtytus ginklus, palaikė
viešąją tvarką ir užtikrino rimtį visuomenėje, nes policija dar ne visur
buvo atsikūrusi; steigė įvairius komitetus valsčiuose, formavo vietinės
savivaldos organus, kad perimtų valdžią, nes buvę sovietinės valdžios
pareigūnai pabėgo ar pasislėpė.
Pastarąjį dešimtmetį sistemingai bandoma trinti Birželio sukilimo ir ryškiausių jo dalyvių viešojo atminimo ženklus. Sukilimas ir jo
dalyviai Lietuvoje sistemingai šmeižiami, kaltinami prisidėjimu prie
Lietuvos žydų žudynių ir kolaboravimu su nacistine Vokietija, Laikinoji vyriausybė gretinama su Justo Paleckio marionetine „liaudies
vyriausybe“.
Tai, kad Birželio sukilimas siejamas su Holokaustu, nėra nei nauja, nei keista. Aidu atkartojamas sovietinės propagandos naratyvas,
jog pokario partizanai buvo „banditai“, o Birželio sukilėliai – „žydšaudžiai“. Kaip prieš 20 metų rašė dabartinis Lietuvos krašto apsau-
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gos ministras, istorikas dr. Arvydas Anušauskas, „Sovietų Sąjungą
ypatingai dirgino tai, kad tautos Birželio sukilimas ir Laikinosios
vyriausybės paskelbimas labai išraiškingai paneigė propagandinį
Maskvos mitą, esą 1940 metais Lietuva džiaugsmingai ir savanoriškai įstojusi į SSRS. Būtent už tai Lietuvai ir jos sukilėliams kelis
dešimtmečius buvo keršijama. NKVD, vėliau KGB visokiais būdais
tiek šalies viduje, tiek užsienyje kaip įmanydami stengėsi diskredituoti sukilėlius, o per juos – ir patį sukilimą bei tautos siekį atgauti
nepriklausomybę“.
Šiandieninėje Lietuvoje tokiam Birželio sukilimo kaip pronacistinio kolaboravimo vaizdavimui paruošta derlinga dirva. Nors Lietuvos
gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (daugiausiai dabartinis direktorius dr. Arūnas Bubnys) yra parengęs daug mokslinių
publikacijų ir dokumentų rinkinių 1941–1944 m. nacistinės okupacijos
tema, tačiau šis laikotarpis ir konkrečiai Birželio sukilimas yra menkai
pristatomi visuomenei. Pasyvi ir abejinga valstybės institucijų reakcija į Birželio sukilimo sukaktį leidžia manyti, kad artimiausiu metu ši
situacija nepasikeis62.
Dr. Arūno Bubnio nuomone, pagrindinis sukilėlių tikslas buvo panaikinti sovietų okupaciją ir atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę,
o Holokaustas buvo Trečiojo reicho, nacių politikos tikslas ir politika,
vykdyta visose nacių okupuotose šalyse. Istorikas teigė, kad sukilėliai
kovojo ir prieš besitraukiančius Raudonosios armijos dalinius, ir prieš
sovietinius aktyvistus, kurie traukėsi iš Lietuvos į Rusiją. Sukilėliai
apšaudydavo besitraukiančiuosius. Tarp tokių besitraukiančiųjų dažnai buvo ir žydų tautybės asmenų – tiek buvusių sovietinių pareigūnų,
tiek niekuo dėtų civilių gyventojų, kurie tiesiog bijojo ateinančių nacių
ir stengėsi pasitraukti į Rusiją, kad išsaugotų gyvybę. „Dalis besitraukiančių tikrai galėjo žūti nuo juos apšaudančių sukilėlių. Bet sukilėlių
tikslas nebuvo, sakykime, specialiai žydų kaip tautos persekiojimas
– jie apšaudydavo juos kaip buvusio sovietinio režimo bendradarbius
ar šalininkus, ar įsivaizduojamus šalininkus. Kovos motyvai buvo politiniai, o ne rasiniai ar tautiniai“, – sakė A. Bubnys. Be to, besitraukiančiųjų kolonas bombardavo ir vokiečių aviacija. Šių bombardavimų
metu irgi žuvo nemažai tiek pareigūnų, tiek civilių.
Šių eilučių autorius 2011 m. ir 2016 m. kreipėsi į Alytaus miesto
savivaldybę ir tarybos narius, kad 1941 m. birželio sukilėlių ir civilių
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karo aukų atminimas Alytuje būtų bent simboliškai pagerbtas. Deja,
istorinio atminimo puoselėjimas savivaldybės „veikėjams“ – misija
neįmanoma... „Tradiciškai“ buvo kreiptasi ir 2021 m. pavasarį:
			
			

Alytaus miesto savivaldybės Merui,
Alytaus miesto savivaldybės Tarybai
Prašymas
2021-04-16
Alytus

Prieš 80 metų, 1941 m. birželio 22 d. Lietuvoje prasidėjo ginkluotas sukilimas, kurio tikslas buvo išsivaduoti nuo sovietų okupantų ir atkurti Lietuvos Nepriklausomą valstybę.
1941 m. birželio 23-iąją Alytaus gimnazijos mokytojo Mykolo
Babiliaus iniciatyva buvo sušauktas vietos lietuvių susirinkimas, kad
išrinktų Komitetą viešajai tvarkai palaikyti.
Pirmomis karo dienomis Alytuje susiformavo trys šaulių-partizanų būriai: ats. kapitono Domininko Jėčio būrys veikė dešiniajame
Nemuno krante, ats. leitenanto Vlado Šimoliūno būrys – prie kelio į
Kauną, o ats. leitenanto Benjamino Meškelio būrys – Artilerijos kareivinių rajone.
Nors Alytuje šauliai-partizanai ant rankovių ryšėjo LAF pogrindžio nurodytus baltus raiščius, o Alytaus laikinosios policijos
sargybiniai buvo aprūpinti liudijimais vokiečių kalba, tačiau vis tiek
įvyko didelė tragedija – 1941 m. birželio 23 d. vokiečiai nuginklavo
ir sušaudė B. Meškelio vadovaujamą 42 šaulių-partizanų būrį, o birželio iš 24-osios į 25-ąją naktį sušaudė 8 Alytaus laikinosios policijos
nuovados sargybinius ir 2 partizanus, padėjusius policininkams, taip
pat buvo nužudyta virš 300 civilių miesto gyventojų.
2011 07 04 bei 2016 06 23 raštuose, skirtuose Alytaus miesto savivaldybės merui ir Tarybai, buvo teirautasi, kodėl Alytuje
nėra gatvės, kurios pavadinimas būtų susijęs su Lietuvoje vykusiu
1941 m. Birželio 22-28 d. sukilimu (Sukilėlių, Birželio 23-osios) ir
sukilimo organizatorių Alytuje vardais (kpt. Domininko Jėčio, ltn.
Benjamino Meškelio). Taip pat Alytuje niekaip neįamžintas pirmomis
karo dienomis žuvusių alytiškių (per bombardavimą žuvo ir Wermachto kariai per „keršto-atsiskaitymo“ akciją sušaudė apie 300
žmonių) atminimas.
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Būtų galima manyti, kad 1941 m. Birželio sukilimo Alytaus sukilėlių atminimas pagerbtas Tautos kančių memoriale „Nurimęs varpas“
Alytaus Miesto sode, tačiau Memorialas skirtas pagerbti politiniams
kaliniams, tremtiniams, Dainavos apygardos partizanams, 1941-ųjų
birželio 22-28 d. Lietuvos kariuomenės sukilėliams. Tenka pastebėti,
kad Lietuvos kariuomenės kariai-sukilėliai su Alytaus miestu niekaip
nebuvo nesusiję, nes Alytuje 1939-1940 m. buvo įkurta didelė Raudonosios armijos karinė bazė; čia buvo dislokuota Raudonosios armijos
3-čio mechanizuoto korpuso 5-os tankų divizijos daug tankų bei buvo
įrengtas aerodromas. Alytuje 1941 m. Birželio sukilimą organizavo
buvę šauliai, policininkai, tarnautojai, gimnazistai bei keli atsargos
karininkai.
Taip pat būtų galima manyti, kad 1941 m. Birželio sukilimo Alytaus sukilėlių atminimas pagerbtas Skardžio gatvėje Lietuvos karių
sukilėlių kapuose (2008 05 30 Lietuvos karių sukilėlių kapai įtraukti
į LR valstybės saugomų kultūros vertybių registrą), tačiau 1942 m.
gegužės–liepos mėn. į bendras vokiečių-lietuvių karių kapines Alytuje (dabar – Skardžio g.) buvo perlaidoti visoje Alytaus apskrityje,
daugiausiai Varėnos krašte, žuvę 45 lietuvių kariai-sukilėliai. Nei vieno alytiškio sukilėlio tose, sovietmečiu sunaikintose, vokiečių-lietuvių
karių kapinėse nėra palaidota (tai žinoma iš archyvinių dokumentų).
Vadovaujantis aukščiau pateiktais faktais, galima teigti, kad iki
šiol Alytuje 1941 m. Birželio sukilimo Alytaus sukilėlių atminimas
niekaip neįamžintas. Todėl, minint 1941 m. Birželio 22-28 d. sukilimo
80-metį ir siekiant išsaugoti istorinį paveldą,
p r a š a u:
1. Alytuje pavadinti naujas gatves ar esant galimybei pervardinti senąsias – į Sukilimo, Sukilėlių, Birželio 23-osios pavadinimais;
2. Alytuje pavadinti naujas gatves ar esant galimybei pervardinti senąsias sukilimo organizatorių ir dalyvių Alytuje vardais –
kpt. Domininko Jėčio (žuvusio 1947-08-11), ltn. Benjamino Meškelio
(žuvusio 1941-06-23), šaulio Algirdo Ražaičio (žuvusio 1941-06-24),
šaulio Prano Valiulio (žuvusio 1941-06-23) ar pan. pavadinimais;
3. Atminimo memorialinėmis lentomis paženklinti 1941 m. Alytaus sukilimo reikšmingas vietas – sukilimo ginkluotos kovos dalyvių
štabus (Šaulių namai, buvusios Gimnazijos pastatas).
4. Įamžinti pirmomis karo dienomis žuvusių alytiškių (per
bombardavimą žuvo ir Wermachto kariai per „keršto-atsiskaitymo“
akciją sušaudė apie 300 žmonių) atminimą, įrengiant memorialinę
lentą.
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1941 m. Birželio sukilimas, kuris truko apie savaitę laiko, paneigė sovietų propagandos teiginius, kad Lietuva savo noru 1940 m.
įstojo į Sovietų Sąjungą. Toks visuotinis tautos sukilimas buvo vienintelis sovietų pavergtose teritorijose. Lietuvoje sukilėliai atkūrė
savivaldos institucijas. Tik nacių okupacija neleido įtvirtinti atkurtos
Nepriklausomos valstybės.
Gintaras Lučinskas (parašas).
„Tradiciškai“ iš savivaldybės „veikėjų“ atsakymas negautas.
2021 m. birželio 23-iąją, minint 1941 m. birželio 22–28 d. sukilimo 80-ąsias metines, neabejingi Dzūkijos istorijai alytiškiai ir Lietuvos politinių kalinių bendrijos „Kolyma“ valdybos nariai (iš Alytaus,
Vilniaus, Kauno ir Birštono) pagerbė sukilėlius, kurie žuvo birželio
23–25 d. Alytuje, ir pirmomis karo dienomis per Vokietijos kariuomenės karių vykdytą „keršto“ akciją nužudytus per 300 civilių Alytaus
miesto gyventojų.
Vidurdienį Alytaus Šv. Angelų Sargų bažnyčioje aukotos šv. Mišios žuvusiesiems už Lietuvos laisvę. Melstis už žuvusius tautos didvyrius pakvietė dekanas kun. Arūnas Užupis. „Prieš 80 metų įvykusio Birželio sukilimo tikslas – išsilaisvinti iš sovietinio jungo ir išlikti
Lietuvai kaip tautai. Laisvės kaina didelė, pareikalavusi daug aukų –
sukilėlių gyvybių. Mūsų pareiga – prisiminti tas aukas, jas pagerbti“,
– pamokslo metu kalbėjo dekanas kun. Arūnas Užupis. Po šv. Mišių
sugiedota Tautinė giesmė.
Po to bažnyčios šventoriuje, šalia varpinės, vyko trumpas minėjimas. Kalbėjo alytiškė, mokytoja Aldona Marcinkevičienė:
Mes šiandien minime 1941-ųjų Birželio sukilimo 80-ąsias metines. Mintimis sugrįžtame į siaubingą atmintį saugančias sušaudymo
vietas Lelijų gatvėje bei Kaniūkų tilto prieigose. Prisimename perlaidotus sukilimo dalyvius Skardžio gatvėje bei palaidotus šios bažnyčios šventoriuje:
Pranas Valiulis, keturiasdešimt dvejų...
Benjaminas Meškelis, trisdešimt dvejų...
Stasys Mugenis, keturiasdešimties...
Juozas Ramanauskas, keturiasdešimties...
Algirdas Ražaitis, devyniolikos...
Vytautas Buinickas, dvidešimties...
Tai mes, savo metus skaičiuodami, kasmet pridedame dar vienerius. Daugumos jų metų skaitiklis sustojo 1941 m. birželio 24-ąją, o
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Benjaminui Meškeliui dar viena diena anksčiau, pačią brangiausią
kainą sumokant už tai, kad amžiams išliktų jaunais. Kas tarpusavyje
siejo šiuos drąsius vyrus. Besąlyginė meilė Tėvynei ir tai, kad dauguma jų buvo šauliai...
Sukilėlio (pasienio policininko, šaulio) Stasio Mugenio dukra,
mokytoja pensininkė Julija Mugenytė-Grabskienė, prisiminė tėvo gyvenimo kelią, drąsą ir ryžtą, jo žūtį už Tėvynės laisvę, teigdama, kad
auka nebuvo veltui. Ji akcentavo, kad mes pagerbiame per Birželio sukilimą Alytuje žuvusius sukilėlius, ir šie sukilėliai neturi nieko bendro
su vėliau vykusiu Holokaustu.
Aldona Marcinkevičienė pakvietė ant sukilimo dalyvių kapų padėti gėles ir uždegti atminimo žvakes šios bažnyčios šventoriuje bei
sukilėlių perlaidojimo vietoje Skardžio gatvėje (1941 m. birželį Aly-

Paminklas prie Šaulių namų (S. Dariaus ir S. Girėno g.), skirtas
šauliui, Lietuvos kariuomenės kapitonui, Dainavos apygardos
partizanų vadui Domininkui Jėčiui-Ąžuoliui (1896–1947).
2021 m. birželio 23 d.
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taus apskrityje žuvo 45 Lietuvos kariai-sukilėliai, bet perlaidoti tų
pačių metų rudenį ir 1942 m. pavasarį). Pagerbti šaulių – mokytojo,
atsargos leitenanto Benjamino Meškelio (1909–1941), atsargos viršilos Prano Valiulio (1899–1941), Stasio Mugenio (1901–1941), Juozo
Ramanausko (1901–1941), gimnazijos abituriento Algirdo Ražaičio
(1922–1941) bei sukilėlio Vytauto Buinicko (1921–1941) – kapai.
Vėliau eisena su vėliavomis pajudėjo link Lietuvos šaulių sąjungos karininko Antano Juozapavičiaus 1-osios rinktinės Alytaus šaulių namų S. Dariaus ir S. Girėno gatvėje, prie kurių vyko iškilmingas
renginio minėjimas. Vedėjas mokytojas Eugenijus Guntulionis tarė
įžanginį žodį, per garsiakalbį nuskambėjo archyvinis radijo įrašas
su Lietuvos valstybės atkūrimo deklaracija, kuri buvo perskaityta
1941 m. birželio 23-iąją. Tylos minute pagerbti žuvusieji sukilėliai,
trispalvis gėlių vainikas padėtas prie paminklo, skirto Birželio sukilimo dalyviui, tuomečiam Alytaus miesto komendantui, atsargos kapitonui Domininkui Jėčiui (1896–1947), vėliau garbingai žuvusiam
vykdant Dainavos apygardos partizanų vado pareigas.
Po teatro studijos „Taškas“ jaunųjų artistų meninio pasirodymo
(jie atliko ištrauką iš V. V. Ladsbergio dramos „Bunkeris“) buvo atidengta ir pašventinta Atminimo lenta (istorinio atminimo įamžinimo
iniciatorius G. Lučinskas, užsakovas – Alytaus miesto savivaldybės
administracija), skirta Lietuvių aktyvistų fronto Alytaus sukilėlių
kuopos vadavietei atminti. Atminimo lentą atidengė buvęs partizanas
Justinas Padegimas, o pašventino dekanas kun. Arūnas Užupis. Šią
lentą puošia 1941 m. birželio 22–28 d. sukilimo sukilėlių sąjungos ženklas. Qr kodas nukreipia į Birželio sukilimui skirtą interneto svetainę
www.tautos1941sukilimas.lt, kurioje skelbiama ir bus pastoviai atnaujinama informacija apie konkrečius sukilimo įvykius.
Šaulys, dimisijos kapitonas Adolfas Barysas ir politinio kalinio
sūnus Gintaras Žilionis perskaitė šaulio, kraštotyrininko G. Lučinsko
parengtą pranešimą „1941-ųjų birželio 22–28 d. sukilimo atgarsiai
Alytuje“. Muzikiniais intarpais renginio dalyvius džiugino bardas Donatas Vasiliauskas, akompanuodamas sau akustine gitara atlikęs kelias
patriotines dainas.
Tenka apgailestauti, kad renginyje nebuvo nei vieno savivaldos
atstovo. Prasmingą šventę organizavo visuomenininkai: Lietuvos politinių kalinių bendrija „Kolyma“, Lietuvos sąjūdžio Alytaus skyrius,
Nacionalinio susivienijimo Alytaus skyrius, Lietuvos politinių kalinių
ir tremtinių bendrijos Alytaus skyrius, Alytaus forumas.
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2021 m. birželio 23 d. renginio nuotraukos:

Šventės dalyviai Alytaus Šv. Angelų Sargų bažnyčios šventoriuje

Šventės dalyviai prie Alytaus
Šaulių namų

Tylos minute pagerbiamas žuvusių
sukilėlių atminimas

Dekanas kun. Arūnas Užupis šventina
Atminimo lentą

Atminimo lenta, skirta Lietuvių
aktyvistų fronto Alytaus sukilėlių
kuopos vadavietei atminti
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Sukilėlių kapai Alytaus Šv. Angelų Sargų bažnyčios šventoriuje.
2021 m. birželio 23 d.

Lietuvos kariuomenės atsargos leitenanto, mokytojo, šaulio Benjamino
Meškelio (1909–1941) kapas

Lietuvos kariuomenės atsargos viršilos,
šaulio Prano Valiulio (1899–1941)
kapas

Alytaus gimnazijos abituriento,
šaulio Algirdo Ražaičio (1922–1941)
kapas

Lietuvos Respublikos pasienio
policininko, šaulio Stasio Mugenio
(1901–1941) kapas

Sukilėlio Vytauto Buinicko
(1921–1941) kapas
Nuotraukos iš G. Lučinsko archyvo

Kuklus memorialas žuvusiems 1941 m.
birželio 22–26 d. 45 Lietuvos kariamssukilėliams (Alytus, Skardžio g.) atminti
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Vladas Šemeta1

1941-ųjų BIRŽELIO SUKILIMAS
Spaudai parengė Justinas Sajauskas
Prie Arūno Bubnio straipsnio „Tikėję Lietuva“ apie 1941-ųjų birželio visuotinį sukilimą Lietuvoje („Atgimimas“, 1989 m. liepos 28 d.,
Nr. 27/40) pateiktame Lietuvos žemėlapyje Vilkaviškis kaip sukilimo
židinys, deja, nenurodytas.
Vilkaviškis sukilo 1941 m. birželio 22 d., kelios valandos po to,
kai prasidėjo karas, anksčiau nei likusi Lietuva. Šį sukilimą galima
vertinti kaip vietinį, izoliuotą, labai greitai prasidėjusį ir pasibaigusį.
Tai paaiškintų, kodėl apie jį niekur nebuvo rašoma, kodėl jis pamirštas.
Vis dėlto pabandykime sugrįžti į tuos 1941-uosius.
1941 m. pavasaris buvo ilgas ir šaltas. Ne be reikalo tuomet Vilkaviškio dr. J. Basanavičiaus gimnazijos (beje, kažin kodėl iki šiol
Vilkaviškio vidurinei mokyklai negrąžintas šis garbingas vardas)
moksleivis V. Kubilius nelegaliame moksleivių leidinėlyje „Žaibai“
išspausdintoje poemėlėje „Eltesera“ parašė:
Neišsprogsta pavasaris
Lietuviškas, žalias.
1

Vladas Šemeta g. 1920 m. liepos mėn. Šiaulių gubernijos dvare. Buvo 4 metų, kai mirė
motina. Po motinos mirties jis ir jo 2 metų brolis buvo atvežti pas senelius į Jurgelių kaimą Pilviškių valsč. Vilkaviškio apskr. Pradinę mokyklą (4 skyrius) vien penketais baigė
Pilviškiuose. Toliau mokėsi Vilkaviškio gimnazijoj, giminių Jakimų globojamas. Dėdė Narijauskas, Telšių prelatas, paėmė jį pas save, norėjo, kad taptų kunigu, nes buvo tylaus
būdo. Buvo atiduotas į Kauno jėzuitų gimnaziją. Karo pradžioje mobilizuotas į Sovietų
armiją (1944 m.), pabuvojo fronte. Buvo apsupty, bet pabėgo. Kai grįžo iš armijos, prelatas jau buvo miręs. Apsistojęs Jurgelių kaime pas savo jaunesnį brolį, įsidarbino Pilviškių
valsč. Vykdomojo k-to sekretoriumi. Už ryšius su pasipriešinimu, ūkininkų palaikymą,
gelbėjimą nuo išvežimo ir išvežamųjų šeimų sąrašo trumpinimą 1948 m. buvo suimtas.
Kalėjo Kybartuose, Lukiškėse, Vorkutoje, Abezėje. Grįžo 1955 m. Dirbo apsaugos inžinieriumi statybinėje organizacijoje Marijampolėje. Priklausė Kaimo rašytojų sąjungai.
1995 m. išleido knygą „Suvalkijos kovų aidai“. Mirė 1997 m. Palaidotas Kazlų Rūdos naujosiose kapinėse.

271

272

Vladas Šemeta

Nuo ankstyvo pavasario Raudonosios armijos vadovybė visame
Rytprūsių pasienyje plūkėsi statydama įtvirtinimus, telkė kariuomenę (kariuomenė pasienyje buvo telkiama nuo 1940 m. vasaros, tačiau
rudeniop ir žiemos pradžioje tas darbas buvo sulėtėjęs, o 1941 m. vasario–kovo mėnesiais – net sustojęs, bet nuo balandžio pradžios vėl
suintensyvėjo). Vilkaviškyje buvo pilna karininkų, daugelis jų apgyvendinti pas privačius žmones. Didesni ir mažesni kariniai daliniai atvykdavo beveik kasdien. Ne visi jie buvo siunčiami į pasienį – daugelis
jų įkuriami miesteliuose ir bažnytkaimiuose, atokiau nuo pasienio. Pavyzdžiui, nemažai kariuomenės apsistojo Pilviškiuose: pačiame miestelyje, nacionalizuotame buvusio prekybininko Neimarko mūriniame
dviejų aukštų name įsikūrė kažkokio stambaus karinio junginio (atrodo, kad korpuso) štabas, apsigyveno du generolai, miestelyje atsirado
daugybė pulkininkų ir majorų. Specialaus dalinio kareiviai saugojo
geležinkelio tiltą per Šešupę, buvo atgabentos galingos akmenskaldės
mašinos ir pastatytos netoli stoties, nuolat buvo tempiami vagonai
akmenų, iš kurių gamino skaldą ir vežė į pasienį, buvo pradėtas tiesti geležinkelio pylimas Šakių link, statomi dideli mediniai karkasiniai
barakai ir sandėliai, kurių statybai buvo kertami miškai, ypač artimiausias Kazlų Rūdos. Beje, raudonarmiečiai medžius pjaudavo stati, palikdami 1,30–1,60 cm aukščio „kelmą“. Tai buvo tikras Lietuvos
miško niokojimas. Į statybos darbus buvo verbuojami vietiniai medžio
apdirbimo specialistai – staliai, dailidės. Už darbą jiems karinė žinyba pagal to meto kainas ir rublio vertę mokėjo neblogai, o pasienyje
vietos ūkininkai į darbus buvo varomi su arkliais ir vežimais. Veždavo
rąstus apkasų ir šaudymo lizdų tvirtinimui, akmenis, žemę (gruntą),
kasdavo griovius ir duobes, betonuodavo.
Pasitaikydavo, kad iš šių darbų žmonės į namus negrįždavo – kažkur dingdavo. Patyliukais buvo kalbama, kad juos kažkas suėmė ir nežinia kur išvežė.
Pasienio gyventojai, kurie dar gyveno prie Rytprūsių sienos, pasakojo, kad „anoje pusėje“ dienos metu visada būna labai ramu. Jokio
judėjimo, jokių žmonių – net po ūkininkų sodybas niekas nevaikšto.
Tarsi niekas jose negyventų. Tačiau nuo balandžio antros pusės naktimis girdėdavosi, kad žmonės ten kažką veikia, dirba, bet visiškoje
tamsoje. Darbai trukdavo iki ryto. Prieš pat karą, po vienos nakties
Eitkūnų pusėje atsirado spygliuotų vielų užtvaros.
Birželio pradžioje iš PRIBOVO (Pabaltijo karinės apygardos štabo), kuris buvo įsikūręs Rygoje, patikrinti, kaip vyksta pasienio įtvir-
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tinimų statybos darbai, atvyko didelė autoritetinga komisija. Ji lankėsi
visoje pasienio zonoje nuo Kudirkos Naumiesčio iki Vištyčio, viskuo
domėjosi, pagyrė, kad darbai vyksta gerai, bet kartu pareikalavo dar
šiek tiek paskubėti ir išvyko. Prieš pat karą iš to paties PRIBOVO atvyko dar viena komisija. Vietiniai karo viršininkai stebėjosi, kad per
trumpą laiką atvyko net dvi komisijos. Tik vėliau paaiškėjo, kad iš
Rygos jokios komisijos nebuvo... Taigi, pirmoji komisija buvo netikra.
Nežinia, kas iš tiesų tada lankėsi, nes netrukus prasidėjo karas ir viskas buvo užmiršta.
Birželio 13-osios vakarą apskrities valdžios nurodymu į Vilkaviškio „Giedros“ kino teatro salę iš visos apskrities buvo suvežti aktyvistai ir tarybinių įstaigų tarnautojai. Čia jų laukė daugybė iš SSRS
atvykusių čekistų, milicininkų, kareivių ir civilių. Vėlai, apie 23.00
val., visiems buvo pranešta, kad netrukus, t. y. dar tą pačią naktį, iš
Lietuvos į tolimus Tarybų Sąjungos rajonus bus iškeliami „fašistiniai
elementai“, o sudarytos operatyvinės grupės vykdys valsčiuose užduotis. Netrukus tos „operatyvinės grupės“ kariškomis mašinomis išvyko ieškoti iš anksto nustatytų aukų – visiškai nekaltų žmonių. Rytui
auštant, daugelis mašinų jau vežė nelaiminguosius į geležinkelio stotis, kur jų laukė gyvuliniai vagonai... Pagal vėlesnius paskaičiavimus,
iš Vilkaviškio apskrities buvo išvežti 569 žmonės – 294 vyrai ir 275
moterys.
Šis masinis nekaltų žmonių ištrėmimas sukrėtė visus, gyventojai
buvo prislėgti, jie suprato, kad lietuvių tauta žūsta. Kai kurie nusiminę
pradėjo ruoštis išvežimui, bet daugumos žvilgsniai nukrypo į Vakarus.
Visi laukė karo pradžios: kitos išeities, norint išsivaduoti iš bolševikų
gniaužtų, tikrai nebuvo.
Buvo pastebėta veiksmų, pranašaujančių artėjantį karą. Vokiečiai telkė kariuomenę Rytprūsių pasienyje, nors savo veiksmus jie rūpestingai maskavo. Nuo balandžio mėnesio vokiečių lėktuvai dažnai
įskrisdavo į Lietuvos oro erdvę – vyko žvalgyba.
Gegužės mėnesį vienas iš tokių lėktuvų skraidė virš Pilviškių,
kai per miestelį Vilkaviškio link traukėsi didelis artilerija ginkluotas
Raudonosios armijos dalinys. Birželio 20 d., po pietų, virš Vilkaviškio skraidė du vokiečių lėktuvai. Sovietų karininkai ir kareiviai vietos
gyventojams sakydavo, kad „netrukus įvyks labai dideli manevrai“.
Pagaliau išaušo istorinis birželio 22-osios rytas, sekmadienis.
Dar prieš saulėtekį dideli aviacijos junginiai perskrido sieną ir nutolo
į rytus. Jų niekas net nepastebėjo. 4.00 val. ryto visu pasieniu trenkė
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vokiečių artilerija. Pasienio gyventojai vėliau pasakojo, kad iš vakaro,
sutemus, už sienos skambėjo vokiečių kariškos dainos. Prieš puolimą
jos nutilo.
Daugelis sovietų kariškių, ypač iš atokiau nuo sienos dislokuotų
dalinių, pradžioje iš tikrųjų manė, kad tai „tik manevrai“. Pavyzdžiui,
pas caro laikų knygnešį Juozą Rimšą, gyvenusį netoli Paežerių, nakvojo du sovietų karininkai. Pasienyje kilus triukšmui, jiedu skubiai
atsikėlė, susitvarkė, pavalgė pusryčius, susirūpinusiam šeimininkui
pasakė, kad „jau prasidėjo dideli manevrai“ ir, pažadėję grįžti vakare,
išėjo savo dalinio, stovėjusio netoliese esančio miško, link. Karininkai
taip ir negrįžo.
Pasienyje stovėjusi sovietų kariuomenė vokiečiams visiškai nesipriešino. Staigiai užpulta, ji išsisklaidė ir tuoj pat ėmė bėgti į rytus – ne
trauktis, kaip vėliau rašė tarybiniai pseudoistorikai, o galvotrūkčiais,
netvarkingai bėgti. Kai kurie kareiviai bėgo vienais baltiniais – vokiečiams staigiai užpuolus, nespėjo net apsirengti. Daugelis buvo be
ginklų – juos palikdavo pasienyje arba numesdavo bėgdami. Žmonės
prisirinko daug ginklų, šaudmenų ir karinės aprangos. Po antrojo „išvadavimo“, 1944-aisiais, rašeivos daug primelavo apie to meto įvykius Vilkaviškyje.
Po to vokiečių artilerija ankstų rytą trumpai apšaudė Vilkaviškį. Buvo ir aukų. Mieste kilo sumaištis. Apskrities komunistų partijos komiteto ir Apskrities vykdomojo komiteto vadovai ir darbuotojai
išsisklaidė arba pabėgo kartu su besitraukiančia sovietų kariuomene.
Apskrities karinis komisariatas paragino susirinkti visus šaukiamojo
amžiaus jaunuolius, gimusius 1918–1922 m. Susirinkimas neįvyko,
nes niekas neatėjo; karinio komisariato darbuotojai patys spruko su
bėgančia sovietų kariuomene, kuri „traukėsi“ Pilviškių ir Gižų–Paežerių link. Miestą paliko taip pat apskrities milicijos ir NKVD skyrių
pareigūnai – apie 15.00 val. jų grupė atsirado Pilviškiuose.
Vilkaviškio vakariniame pakraštyje susirinko kelios dešimtys
vyrų, gal apie šimtą – buvusių policijos tarnautojų, šaulių, gimnazijos
vyresnių klasių moksleivių ir kt., kai kurie jų turėjo pistoletus arba
šautuvus. Visi beginkliai greitai apsiginklavo – prisirankiojo grioviuose sovietų kareivių pamestų šautuvų ir kulkosvaidžių. Šių vyrų niekas nekvietė ir nekurstė, jie susirinko patys. Tai ir buvo bene pirmieji
Lietuvos sukilėliai – birželio sukilimo dalyviai. Jiems vadovavo trys
lietuviai karininkai, kurių pavardės dar neišaiškintos. Sukilėliai buvo
suskirstyti į du būrius, o būriai į skyrius, kuriems vadovavo buvę Lietuvos kariuomenės atsargos puskarininkiai. Sukilėlių būtų buvę žy-
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miai daugiau, bet vokiečiams pradėjus apšaudyti miestą, daug žmonių
išbėgo į kaimus ir dar nebuvo grįžę.
Sukilėliai ginklų ugnimi palydėjo iš miesto bėgančius raudonarmiečius ir puolė į miesto centrą. Jie išvadavo iš apskrities kalėjimo
bolševikų suimtus žmones. Trys vyrai, gerai mokantys vokiečių kalbą,
buvo pasiųsti į Virbalio plentą susitikti su puolančia vokiečių kariuomene. Netrukus jie susitiko su vokiečių motociklininkais ir pranešė
jiems apie padėtį mieste, kuriame jau šeimininkavo lietuviai sukilėliai
– miestas iš tiesų buvo jų rankose. Vokiečių kariuomenė Vilkaviškį
pasiekė po daugiau nei dviejų valandų.
Vilkaviškio sukilėliai greitai atkūrė mieste – o po to ir visoje apskrityje – lietuvių administraciją, jų paraginti į darbą tuoj pat grįžo Nepriklausomybės laikų įstaigų tarnautojai, kurių nesuėmė bolševikai,
pradėjo veikti apskrities viršininko, apskrities policijos vado ir miesto
burmistro įstaigos. Daugelis sukilėlių stojo dirbti į atsikuriančias lietuviškas įstaigas. Apie sukilimą Kaune Vilkaviškio sukilėliai išgirdo
per radiją kitą dieną, t. y. birželio 23 d., ir ėmė vykdyti Laikinosios
Lietuvos vyriausybės nurodymus.
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Vilkaviškis sukilo ir miestas sukilėlių rankose atsidūrė dar iki vokiečių kariuomenei ateinant. Valsčių centruose valdžia į lietuvių rankas grįžo šiek tiek vėliau, vokiečiams nužygiavus toliau į rytus.
Taigi, sukilimas Vilkaviškyje 1941 m. birželio 22 d. tikrai įvyko.
Šis sukilimas buvo labai staigus, stichiškas, truko trumpai ir greitai
buvo užmirštas, tad smulkiau jo eigą ir sukilėlių veiksmus sunku atkurti.
Apibendrinant svarbu paminėti, kad lietuvių valdžios įstaigos
po atsikūrimo funkcionavo ilgiau kaip savaitę – kol į miestą atsikėlė vokiečių karo komendantas ir kiti pareigūnai. Per tą laiką masiniai
suėmimai dar nevyko, buvo suimtas tik vienas kitas aktyvesnis bolševikmečio veikėjas, žydai dar nebuvo persekiojami. Visa tai prasidėjo
vėliau, vokiečių okupacinei valdžiai įsigalėjus.
1944 m. vasarą kai kurie sukilėliai pasitraukė į Vakarus, kiti išvyko gyventi į kitas Lietuvos vietas, o daugelis nespėjusių pasitraukti
arba pakliuvo NKVD ir atsidūrė gulage, kaip „baltieji sukilėliai“ (taip
juos vadino bolševikai), arba išėjo partizanauti ir žuvo.
Taigi, rašant apie 1941-ųjų birželio sukilimą, negalima užmiršti
ir sukilimo Vilkaviškyje – trumpo, bet reikšmingo kovos už Lietuvos
nepriklausomybę epizodo.
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Rita Pauliukaitienė, Snieguolė Kleizaitė,
Rimantė Pauliukaitytė

Veiverių krašto istorijos muziejus.
Partizano Juozo Lukšos-Daumanto
ekspozicija
Veiverių krašto istorijos muziejus yra Prienų krašto muziejaus
padalinys, įkurtas 2008 m., kai Prienų krašto muziejui vadovavo Virginija Maščinskienė, o pirmoji Veiverių krašto istorijos muziejaus muziejininkė buvo Jovita Kadždailienė. Pagrindinė ekspozicija yra skirta
vienam iš Lietuvos laisvės kovos vadų, partizanui Juozui Lukšai-Daumantui, jo šeimai ir bendražygiams atminti. Ekspozicija ir salė, kurioje
demonstruojama vaizdinė medžiaga, vyksta edukaciniai užsiėmimai

Ekspozicijos fragmentas. Pirmoje nuotraukoje iš kairės: Juozas Lukša-Daumantas, Jonas Aleščikas-Rymantas, 1947 m. Antroje nuotraukoje iš dešinės: Juozas
Lukša-Daumantas, Benediktas Trumpys-Rytis, 1950 m.
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partizanų kovų istorijos temomis, įrengta buvusių pašto rūmų ansamblyje. XIX a. statytuose pašto rūmuose keletą dešimtmečių veikė ir
Veiverių mokytojų seminarija, kurioje mokėsi ir dirbo daug iš Suvalkijos kilusių XIX a. pabaigos bei XX a. pradžios Lietuvos šviesuolių. Su
kai kuriais iš jų Juozui Lukšai teko ne tik susipažinti, bet ir bendradarbiauti, įsijungus į Lietuvos laisvės kovos sąjūdį po Antrojo pasaulinio
karo. Vienas iš jų – garsus Lietuvos operos solistas Antanas Kučingis,
kuris gimė ir augo netoli Veiverių esančiame Mauručių kaime, baigė
Veiverių mokytojų seminariją, vėliau tapo karo topografijos specialistu ir aukštos klasės dainininku. 1947 m. rudenį Antanas Kučingis-Kalvaitis ir kiti Bendro demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio prezidiumo nariai: Vincas Seliokas-Gintautas, Vincas Bazilevičius-Taučius,
Antanas Miškinis-Kaukas, Jonas Boruta-Linonis, neišaiškintas asmuo
slapyvardžiu Algimantas, Juozas Jankauskas-Vytis, Antanas Baltūsis-Žvejys, Adolfas Ramanauskas-Vanagas ir Jonas Žemaitis-Vytautas pasirašė memorandumą, skirtą Jungtinių Tautų Organizacijai ir
Keturių užsienio reikalų ministrų tarybai Paryžiuje. Šį dokumentą ir
Lietuvos tikinčiųjų laišką popiežiui Pijui XII bei kitą medžiagą į užsienį 1947 m. gruodžio mėnesį išgabeno Lietuvos partizanų pasiuntiniai
Juozas Lukša-Daumantas ir Kazimieras Pyplys-Mažytis. Beje, Lietuvos tikinčiųjų laišką kunigui Juozui Stankūnui-Stoniui padėjo parengti buvęs Lietuvos Respublikos pasiuntinybės Prancūzijoje darbuotojas
Alfonsas Vabalas-Gediminas, kilęs iš Prienų krašto, Tauro apygardos
štabo narys. Labai simboliška, jog buvusiame Veiverių pašto rūmų ansamblyje šiuo metu veikia ir Veiverių Antano Kučingio meno mokykla, kurios moksleiviai ir mokytojai visada dalyvauja Lietuvos laisvės
kovotojų pagerbimo šventėse gimtinėje.
Kunigas, prelatas Mykolas Krupavičius yra kita iškili asmenybė,
baigusi Veiverių mokytojų seminariją. Apie šį nenuilstantį Lietuvos
visuomenės veikėją „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ rašoma:
,,1905 baigė Veiverių mokytojų seminariją, iki 1908 mokytojavo.
1905–08 už tautinę lietuvišką veiklą du kartus suimtas, atleistas iš
darbo. 1913 baigė Seinų kunigų seminariją, 1917 – Petrogrado dvasinę akademiją; kunigas (1914). 1917–18 Voronežo lietuvių berniukų gimnazijos kapelionas, ateitininkų sąjūdžio Rusijoje veikėjas. Su
kitais Rusijoje 1917 įkūrė Lietuvos krikščionių demokratų partiją.“
Be abejo, didžiausias Mykolo Krupavičiaus nuopelnas Lietuvos Respublikai prieškariu – tai drauge su bendraminčiais parengta ir, tapus
žemės ūkio ministru, vykdyta Žemės reforma. 1933–1935 m., kai Mykolas Krupavičius buvo Veiverių parapijos klebonas, broliai Lukšos
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Senieji pašto rūmai Veiveriuose, 19 a.

Paminklas Juozui
Lukšai-Daumantui
Veiveriuose. Skulptorius Vidas Cikana,
1996 m.
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mokėsi Veiverių progimnazijoje, pamaldi Lukšų šeima gana nemažai
bendravo su kunigu M. Krupavičiumi. 1940 m. sovietams užėmus Lietuvą, Mykolas Krupavičius atsisakė jiems dirbti, todėl kurį laiką turėjo
slapstytis, nes jam grėsė suėmimas. Apie nepaprastai drąsų Lietuvos
buvusių vadovų poelgį vokiečių okupacijos metais istorijos tyrinėtojas Zigmas Tamakauskas rašė: „Mykolas Krupavičius, rodydamas
didelio pilietiškumo drąsą, kartu su buvusiu Žemės ūkio rūmų įsteigimo sumanytoju ir ministru Jonu Aleksa bei su buvusiu Respublikos
prezidentu Kaziu Griniumi generaliniam komisarui Rentelnui 1942 m.
įteikė protesto aktą prieš Lietuvos kolonizavimą ir žydų bei kitų šalies piliečių persekiojimą ir žudymą. Tų pačių metų gruodžio mėnesį
gestapo buvo suimtas ir įkalintas.“ Antrojo pasaulinio karo pabaigoje Mykolas Krupavičius amerikiečių kariuomenės buvo išlaisvintas,
Vokietijoje telkė lietuvius pabėgėlius, buvo išrinktas Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK) pirmininku. 1948 m. liepos 7–9
dienomis Baden Badeno mieste įvyko Lietuvos pasipriešinimo sovietų
okupaciniam režimui ir užsienio lietuvių politinių organizacijų atstovų susitikimas, kuriame buvo aptarta padėtis Lietuvoje ir kova už jos
laisvę. Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas (pirmininkas kun.
M. Krupavičius) ir Lietuvos diplomatinis korpusas (vadovas Stasys
Lozoraitis) buvo tikrieji buvusios Lietuvos Respublikos atstovai užsienyje ir J. Lukša tai suprato. Jonas Deksnys su Juozu Markuliu Vilniuje
įkūrė Vyriausiąjį Lietuvos atstatymo komitetą ir visą laiką stengėsi
kiršinti įvairias lietuvių organizacijas užsienyje. Iš dalies jiems pavyko
tai padaryti. Prelatas Mykolas Krupavičius Baden Badeno susitikime
Juozą Lukšą priėmė ir kaip Lietuvos laisvės kovos vadų pasiuntinį, ir
kaip buvusį Veiverių parapijos narį, su kurio šeima buvo bendrauta
keletą metų. Tarpininkaujant Mykolo Krupavičiaus vadovaujamam
VLIK, Lietuvos partizanų pasiuntinys J. Lukša užmezgė ryšį su prancūzų, o vėliau ir su amerikiečių žvalgyba, ruošėsi desantu grįžti į Lietuvą pas laisvės kovos draugus. Paryžiuje Juozas Lukša susipažino su
savo būsima žmona Nijole Bražėnaite, juos kunigas Mykolas Krupavičius 1950 m. liepos 23 d. sutuokė Unterhausene, netoli Tiubingeno. Po
savaitės J. Lukša išvyko ruoštis grįžimui į Lietuvą ir su žmona daugiau
nebesusitiko. Veiverių muziejuje eksponuojamos dvi nuotraukos, menančios tą Juozo Lukšos gyvenimo laikotarpį. Vienoje iš jų įamžinti:
Jonas Pajaujis, Levas Prapuolenis, prelatas Mykolas Krupavičius ir
Juozas Lukša (Pfulingenas, 1948 m. liepa). Antroji – Nijolės ir Juozo
Lukšų vestuvinė nuotrauka.
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Ekspozicijos fragmentas. Magdelenos Birutės Stankūnienės grafikos triptikas
„Partizanų motinos“

Veiverių krašto istorijos muziejus įkurtas Lietuvos Respublikos
vyriausybės iniciatyva ir lėšomis. Prie Juozui Lukšai skirtos ekspozicijos turtinimo daug prisidėjo Lukšų ir Pečiulaičių šeimos. JAV gyvenanti Nijolė Bražėnaitė-Paronetto, po pirmojo vyro Juozo Lukšos
žūties ištekėjusi antrą kartą, išauginusi dvi dukras, sulaukusi jau gana
garbaus amžiaus tebesaugo šviesų Lietuvos partizanų pasiuntinio ir jo
bendražygių atminimą. Muziejaus ekspozicijoje yra brangi jos išsaugota relikvija – Vilniaus Aušros vartų koplyčios Švč. Mergelės Marijos atvaizdas, kurį Juozas Lukša apie 1949 m. atvežė jai į sanatoriją.
Kitas eksponatas, atkeliavęs iš JAV, yra Lietuvos partizano J. Lukšos
uniformos detalė, ant kurios išsiuvinėtas žodis LIETUVA, Trispalvė,
Vytis ir Gedimino stulpai. Šią relikviją Kalifornijoje išsaugojo Marija Biržiškaitė-Žymantienė. Ekspoziciją praturtina ir išeivijos lietuvių
dailininkės Magdelenos Birutės Stankūnienės grafikos triptikas „Partizanų motinos“.
Muziejuje yra ir daugiau iš Vakarų atkeliavusių eksponatų, tačiau
pačios vertingiausios yra knygos – Juozo Lukšos-Daumanto knygos
„Partizanai už geležinės uždangos“ įvairių metų leidimai. Deja, ekspozicijoje nėra paties pirmojo (1950 m.) leidimo, pasirašyto Juozo
Daumanto slapyvardžiu. Antrasis šios knygos leidimas (1962 m.) kaip
ir pirmasis, buvo išleistas Čikagoje. Autorius įvardytas tuo pačiu slapyvardžiu, tik pavadinimas sutrumpintas – „Partizanai“. Vienas šio
leidimo egzempliorius yra muziejuje, o knygos pradžioje įrašyta Aleksandro Špoko (dovanojančio knygą) dedikacija Antanui Lukšai.
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Juozo Lukšos-Daumanto „Partizanų“ 2-asis leidimas, Čikaga, 1962 m.

Trečiasis pataisytas ir papildytas šio leidimo egzempliorius, išleistas Čikagoje 1984 m., taip pat yra muziejuje, jį padovanojo partizano Povilo Pečiulaičio-Lakštingalos artimieji. Iš Lietuvoje leistų trijų
šios knygos leidimų muziejuje yra 1990 m. ir 2005 m. egzemplioriai,
tačiau reikia tikėtis, kad švenčiant 100-ąsias Juozo Lukšos gimimo
metines muziejaus ekspozicija pasipildys. Džiugu vitrinose
pamatyti ir du angliškus šios
knygos leidimus – Juozas Daumantas „Fighters for Freedom“
(Lithuanian Partizans Versus
the U.S.S.R.). Viena iš jų išleista 1975 m. JAV, kita – 1988 m.
Kanadoje.
Su ypatingu dėmesiu į švedų kalbą šią knygą yra išvertęs
Jonas Ohmanas (Juozas Lukša
„Skogsbroder“). Vieną leidinio
egzempliorių vertėjas padoJuozo Lukšos-Daumanto „Partizanai“
(„Fighters for freedom“ – „Laisvės
kovotojai“) anglų k., JAV, 1975 m.
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Juozo Lukšos-Daumanto „Partizanai“
Vertėjo į švedų kalbą („Skogsbroder“ –
„Miško broliai“) Jono Ohmano dedikaci- („Skogsbroder“ – „Miško broliai“)
ja, įrašyta knygoje, padovanotoje Veiverių švedų k., Švedija, 2005 m.
muziejui

vanojo muziejui. Prie eksponato pateikta tokia informacija: „Knyga
į švedų kalbą išversta ir išleista 10 000 egz. tiražu buvo greitai išpirkta.
Ji pristatyta Rašytojų sąjungoje dalyvaujant spaudos, leidyklų, Lietuvos ambasados ir kitų organizacijų
atstovams Vasario 16-osios dienos
išvakarėse. 2005 m. rugsėjo mėnesį
pristatyta Geteborgo knygų mugėje.“
Į knygą „Laiškai mylimosioms“ Juozo Lukšos žmona Nijolė
Bražėnaitė sudėjo jai skirtus mylimojo laiškus ir knygą išleido Daumanto slapyvardžiu. Prieš išvykdamas desantu į Lietuvą, J. Lukša
pasakė žmonai, kad sunaikintų jo
laiškus, nes juos laikyti nesaugu.

Juozas Lukša-Daumantas „Laiškai
mylimosioms“, 2-asis leidimas,
Kaunas, 1994 m.
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Vis dėlto Nijolė Bražėnaitė nepabūgo ir laiškus išsaugojo, vėliau juos
išleido ir atskira knyga. Vienas iš knygos egzempliorių saugomas ir
Veiveriuose.
Muziejuje yra saugoma ir Povilo Pečiulaičio-Lakštingalos atsiminimų knyga „Šitą paimkite gyvą“, išleista 1993 m. Kaune. LLKS Žvalgybos skyriaus viršininką Juozą Lukšą-Daumantą 1951 m. rugsėjo
4 dieną į susitikimą su buvusiu desantininku, o tuo metu jau sovietinio
saugumo užverbuotu agentu J. Kukausku lydėjęs Lakštingala prisimena:
„Mane pasišaukia Skirmantas ir sako dar parašysiąs laiškutį, kad
būtų tikrai. Aš nusiimu apsiaustą-palapinę, mudu su Skirmantu atsitūpę užsidengiam, žibintuvėliu pašviečiu, o Skirmantas rašo laiškutį,
apie ką kalbėję su Kukausku Vakaruose kažkokiame restorane. Skirmantas prašo Kukausko atsakyti į tą kalbą. Paduodu laiškutį Kukausko
ryšininkui, kad nuneštų pačiam Kukauskui. Mes prasiskirstę laukiam.
Grįžta ryšininkas su Kukausko laišku. Vėl užsidengiam palapine, pašviečiu, Skirmantas perskaito ir sako:
– Atsakė teisingai. – Pagalvojęs vėl sako, – eisim mudu, Povilai.
Jei jis neišdavė, tai susitiksim, o jei išduoti, – žūsim.
Skirmantas užsiveda vokišką automatą ir sako Kukausko ryšininkui:
– Vesk, jeigu užvesi ant čekistų, pats pirmas gausi.
Kukausko ryšininkas eina pirmas, o mudu paskui. Skirmantas, atsisukęs į Spyglį ir Pipirą, dar priduria:
– Jūs likite čia pasiruošę.
Skirmantas man liepia daugiau laikytis kairiame šone, kad nebūtume kartu. Paspartinęs žingsnį, paeinu į kairį šoną. Vietovė labai nelygi, arimas traktoriaus išvažinėtas, visur vanduo. Priėjęs netoli miško,
Skirmantas klausia:
– Dzykai, ar tu čia?
Atsiliepė kažkoks nepažįstamas balsas. Skirmantas suriko –
„ugnies!“ Ir pirmas paleido automato seriją. Ir tuo momentu pasipila
kareivių automatų serijos visai prie mūsų. Aš, krisdamas ant žemės,
paleidau kelis šūvius, o virš manęs jau spiečius kulkų ir kartu kyla
raketos. Dar guliu purvyne, laukiu nusileidžiant raketų. Raketoms nusileidus, šoku trauktis atgal. Pabėgėjus vėl raketos, ir atidengia į mane
visą ugnį. Vėl krintu į purvyną, prigesus raketoms, vėl kylu. <...> Pradėjo raketas leisti visame krašte, o iš tos vietos, kur buvo mums pasala, visą laiką iššauna vieną žalią, tris raudonas. Suprantu, kad vienas
žuvo – trys pabėgo.“
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Fiktyvūs Juozo Lukšos-Daumanto dokumentai, 1946 m.

Paskutinį kartą Juozą Lukšą lydėjusių kovos draugų likimai taip
pat tragiški. Vytautas Menkevičius-Spyglys, Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vadas, žuvo 1952 m. birželio 24 d., o Bronius Petkevičius-Pipiras 1955 m. birželio 21 d. Povilas Pečiulaitis-Lakštingala
suimtas 1952 m. lapkričio 3 d., kai buvo įviliotas į pasalą, kurią sovietiniams saugumiečiams surengti padėjo ir joje dalyvavo buvęs Tauro
apygardos vadas Juozas Jankauskas-Demonas, tapęs agentu Berželiu.
Kankinamas P. Pečiulaitis nepalūžo, nors buvo dedama daug pastangų
ir jį priversti tapti agentu smogiku. Grįžęs iš lagerių, sulaukė Lietuvos
Nepriklausomybės, parašė atsiminimus.
Muziejuje saugomos vertingų Juozo Lukšos dokumentų kopijos.
Keturios iš jų susijusios su Vilniaus laikotarpiu, kai J. Lukša, pasi-
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Juozo Lukšos-Daumanto šeimai skirtas stendas Veiverių muziejuje

naudojęs padirbtais dokumentais Adomaičio pavarde, studijavo Dailės institute. 1946 m. rugsėjį J. Lukša atvyko į Vilnių tęsti darbą birželio mėnesį įkurtame Bendro demokratinio pasipriešinimo sąjūdyje
(BDPS) ir Vyriausiųjų ginkluotųjų pajėgų štabe, nežinodamas, kad
šią veiklą kontroliuoja KGB agentas J. Markulis-Erelis. Konspiracijos
tikslais J. Lukša tapo Vilniaus dailės instituto architektūros specialybės studentu.
Stenduose (iš viso yra 11) pateikiama Juozo Lukšos biografija,
laisvės kovos kelias. Viename iš jų, skirtame Lukšų šeimai, matome
senuosius šeimos namus, sudegintus pokariu, ir jų fone visą gražią šeimą, iš kurios net keturi sūnūs išėjo ginti tėvynės laisvės, tai: Antanas,
Juozas, Jurgis ir Stasys Lukšos.
Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas, Juozas Lukša-Daumantas, Kazimieras Pyplys-Mažytis buvo Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio atstovai
užsieniui, 1947 m. du kartus prasiveržę pro „geležinę uždangą“ į Vakarus. Muziejaus stenduose yra pavaizduotos dviejų kelionių schemos. Pirmoje schemoje pavaizduota J. Lukšos ir J. Krikščiūno kelionė
iš Lenkijos į Lietuvą 1947 m. birželį. Antroje – J. Lukšos ir K. Pyplio
kelionė į Vakarus 1947 m. gruodį.
Reikia tikėtis, kad išanalizavus duomenis, muziejuje atsiras ir
kitų Juozo Lukšos bei jo bendražygių kelionių per „geležinę uždangą“
schemos, nes toks pateikimas yra vaizdingas ir padeda geriau įsiminti
informaciją.
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Jurgio Krikščiūno-Vytauto ir Juozo Lukšos-Kęstučio
grįžimo iš Vakarų schema, 1947 m. birželis

Juozo Lukšos-Skrajūno ir Kazimiero Pyplio-Audronio išvykimo į Vakarus schema, 1947 m. gruodis
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Ekspozicijos fragmentas. Karinė amunicija, surasta Veiverių apylinkėse
po Antrojo pasaulinio karo

Kalbant apie Veiverių krašto istorijos muziejaus Juozui Lukšai
skirtą ekspoziciją, reikia pažymėti, kad ją labai praturtina įvairių kariuomenių amunicijos detalės, rastos Veiverių krašte: prieštankinio
sprogmens liekanos, kabinama prie diržo šovinių dėtuvė, įvairaus kalibro šovinių gilzės, koviniai peiliai, sulankstomas šaukštas su šakute,
kad būtų patogu įsidėti į karinės uniformos kišenę, žibintai, žibaliniai
šviestuvai ir kiti eksponatai.
Šiuo metu Prienų krašto muziejaus direktorė Lolita Batutienė ir
Veiverių krašto istorijos muziejaus pavaduojanti muziejininkė Snieguolė Kleizaitė tęsia ekspozicijos, skirtos Juozui Lukšai-Daumantui,
papildymo ir informacijos apie ją sklaidos darbus. Muziejų galima
aplankyti nuo antradienio iki šeštadienio iš anksto susitarus telefonu,
kuris yra nurodytas Prienų krašto muziejaus internetinėje svetainėje.
L it e ra t ū r a i r š a l t i n i a i
1.
2.
3.
4.

„Mykolas Krupavičius“, in: Visuotinė lietuvių enciklopedija. Prieiga internete: https://www.vle.lt/straipsnis/mykolas-krupavicius/.
Pečiulaitis-Lakštingala, P. 1993: Šitą paimkite gyvą, Kaunas, p. 111–112.
Veiverių krašto istorijos muziejaus partizanui Juozui Lukšai-Daumantui skirtos ekspozicijos medžiaga.
Tamakauskas, Z. Žmogus, Lietuvai atidavęs sielą ir širdį... Prieiga internete:
https://alkas.lt/2020/11/20/z-tamakauskas-zmogus-lietuvai-atidaves-savosiela-ir-sirdi/.
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RITA PAULIUKAITIENĖ (g. 1956 m. Jaučakių k., Kauno r.) – mokytoja, kraštotyrininkė. 1975 m. baigė Marijampolės pedagoginę mokyklą, 1981 m. VU
Kauno vakarinį fakultetą, kur įgijo filologės, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojos kvalifikaciją. Išleidusi kelias savos kūrybos knygas, taip pat yra knygų
Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas ir jo artimieji bei Dainavos apygardos vadas
Vincas Daunoras-Kelmas, Ungurys ir jo artimieji sudarytoja.
SNIEGUOLĖ KLEIZAITĖ (g. 1975 m. Prienų r.) – muziejininkė. 1993 m. baigė
Prienų rajono Veiverių vidurinę mokyklą, studijavo Lietuvos žemės ūkio universitete, įgijo sociologės specialybę bei pedagogikos ir psichologijos studijų
sertifikatą. Nuo 2009 m. dirba Prienų krašto muziejuje. Spaudoje yra paskelbusi
straipsnių apie Veiverių mokytojų seminarijos įžymų pedagogą Tomą Ferdinandą Žilinską, Skriaudžių kanklininkų ansamblio įkūrėją, mokytoją, knygos
Kanklių muzikos vadovėlis autorių Praną Puskunigį.

Rita Pauliukaitienė

RIMANTĖ PAULIUKAITYTĖ (g. 1998 m. Kaune) – VDU Bendrosios komunikacijos specialybės magistro studijų studentė. 2016 m. baigė Juozo Lukšos
vardo gimnaziją Garliavoje, o 2020 m. VDU Menų fakultete komunikacijos
krypties kūrybinių industrijų bakalauro studijas. Įgijusi bakalauro laipsnį, metus laiko atliko Erasmus+ praktiką Lenkijoje, Punsko „Aušros“ leidykloje ir internetinio naujienų portalo punskas.pl redakcijoje, publikavo keletą straipsnių
apie Pietų Lietuvos (Nemuno) srities partizanus bei kitomis temomis.

Snieguolė Kleizaitė

Rimantė
Pauliukaitytė

290

Asta Pečiulienė

Asta Pečiulienė

PUNSKO LIETUVIŲ KULTŪROS NAMAI
2021 M. ŠVENČIA 65-METĮ
Lietuvių kultūrinės veiklos pradžia
Buvusiose Sūduvos žemėse, priklausiusiose Lietuvos Didžiajai
Kunigaikštystei, kuriose gyveno XIII a. galutinai kryžiuočių sugniuždyti jotvingiai, XVI a. pradėjo kurtis dzūkai, atvykę nuo Merkinės ir
Punios. Lietuvių kultūra neatsiejama nuo šio krašto būtent nuo tų laikų. Ji vienokiu ar kitokiu būdu buvo puoselėjama čionykščių gyventojų. Nors 1920 m. šis kraštas galutinai atiteko Lenkijos valstybei, mes
iš niekur neatėję ir niekur neišėję, vis dar gyvename šiose žemėse ir
puoselėjame savo protėvių tradicijas, kalbą, kultūrą, išmokome Lenkiją gerbti kaip gimtinę, o Lietuvą mylėti kaip savo tėvynę.
XIX a. pabaigoje kultūriniu ir tautiniu gyvenimu labiausiai rūpinosi Bažnyčia ir dvasininkija. Todėl pirmiausia 1898 m. atsirado
bažnytinis choras. Jį subūrė kun. Žemaitis. Bažnytiniam chorui vadovavę kunigai mokė ne tik religinių giesmių, bet ir patriotinių liaudies
dainų. Kultūrinė choro veikla šiek tiek pagyvėjo po 1904 m., panaikinus spaudos draudimą. Į Punską retkarčiais atvažiuodavo kaip tik
tuo metu Varšuvoje studijavęs Stasys Šimkus, kuris bažnytinį chorą
mokydavo savo dainų. Tos dainos skambėjo jau ne tik bažnyčioje, bet
paįvairindavo lietuviškų vakarų programą.
1906 m. Punske įsikūrė „Žiburio“ draugijos skyrius. Draugija,
tarp kitko, organizavo viešus lietuviškus vakarus, koncertus, būrė
chorus, statė vaidinimus kluonuose.
Lietuviškos choro dainos, monologai, eilės skambėjo, vaidinimai
buvo rodomi dažniausiai apylinkės kaimų kluonuose, Seivų dvare,
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o ne Punske, mat miestelyje nebuvo tinkamų didesnių patalpų, kur
būtų sutilpę saviveiklininkai.
1907 m. birželio 30 d. Seivų dvare vyko vienas pirmųjų įsimintinų lietuviškų vakarų, kurį surengė Punsko „Žiburio“ valdyba. Seivų dvarininkas Dobrovolskis nemokamai leido naudotis patalpomis.
Buvo vaidinama Keturakio „Amerika pirtyje“ ir Jasiukaičio monologas „Ponaitis“, dainuojama „Lietuva – tėvyne mūsų“ ir kitos dainos,
deklamuojami eilėraščiai. Susirinko apie 500 žmonių iš artimesnių
kaimų ir net tolimų vietovių. Publikai reikalaujant, kai kurios dainos
buvo kartojamos kelis kartus. Daugiausia plojimų susilaukė studentas
S. Šimkus. Pagyrimai ir glėbeliai žolynų jam lėkė iš visų pusių. („Aušra“, 1992, nr. 17, p. 23)
Nuo 1920 m., kai šį kraštą užėmė Lenkija, vietinių lietuvių padėtis itin pablogėjo. Daug jų buvo kankinami, terorizuojami, nužudyti.
Buvo uždarinėjamos lietuviškos mokyklos, gyventojams varžomas judėjimas pasienio zonoje. Kunigų veikla dažniausiai apsiribojo bažnyčia, atsisakyta viešosios veiklos. Kultūrinis gyvenimas Punsko krašte
sustiprėjo tarpukariu, apie 1924–1925 m., kuomet Vilniuje įsisteigusi
Šv. Kazimiero draugija pasiekė ir Punską. Jos skyriaus Punske pirmuoju nariu tapo Punsko bažnyčios jungtinis choras, gavęs teisę viešai veikti. Draugijos skyrius organizavo viešus lietuviškus vakarus.
Pirmas pasaulietis, kuris nuo 1926 iki 1936 m. vadovavo Punsko ir
daugeliui aplinkinių kaimų chorų, buvo Kostas Cibulskas (1896–1985)
– kun. J. Švedo mokinys, gimęs ir gyvenęs Trakiškių kaime. Jo pradėtus darbus tęsė Antanas Vinikaitis iš Klevų, Pijus Jankauskas iš Kreivėnų bei Valinčių kaimo ūkininkas, šio krašto šviesuolis, visuomenininkas, chorų vadovas Vincas Valinčius.
Kultūrinė veikla, pasak Vinco Valinčiaus, dar iki 1926 m. nebuvo
stipriai engiama, tik po to buvo daroma trukdžių – privaloma renginių cenzūra, reikalaujami leidimai kiekvienam viešam renginiui, bet
ir tai neprislopino lietuvių noro ir ryžto kultūriniam darbui. Ypatingai pagyvėjo chorų veikla įvairiuose kaimuose, buvo organizuojamos
šventės Vytauto Didžiojo garbei, atkuriamos lietuviškos mokyklos.
Kultūrinę veiklą Punsko krašte skatino ir palaikė vietos lietuvių inteligentija – Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos mokiniai, parvykstantys atostogų Punskan, tarp jų Juozas Vaina, agronomas Jonas Pajaujis.
(„Seinijos gyvenvietės ir gyventojai“, Punskas, 2001, p. 9)
1936-ieji lietuvių kultūrinėje veikloje įsiamžino kaip gedulo metai. Tada lenkų administracinė valdžia uždraudė lietuviškų organizacijų veiklą pasienio ruože, motyvuodama sienos apsaugos būtinybe.
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Tokiu būdu buvo uždrausti chorai, vaidinimai, nebuvo duodami leidimai koncertams.
Tačiau ir tuo metu pasitaikydavo kultūros blyksnių. Antai Lietuvos spaudoje plačiai nuaidėjo žinia apie pirmąjį lietuvių sąskrydį
Klevuose (pas Praną Leončiką), kuris vyko 1939 m. liepos 9 d. 15 val.
Tiek Pirmojo, tiek Antrojo pasaulinių karų metais kultūrinis gyvenimas buvo gerokai prislopintas arba jis visai nevyko. Vėliau šiek
tiek suaktyvėjo. Žmonėms nepakako vien žemę arti, pokario vargus
vargti... Punsko krašto lietuviai pradėjo judėti, veikti, rodytis viešumoje, telktis lietuviškuose vakaruose. Vienas pirmųjų po karo lietuviškų renginių vyko 1951 m. birželio 3 d. Ožkinių kaime, Antano Krakausko sodyboje. Kadangi skelbimų tuo metu nieks nerašydavo, šią
žinią paskelbė kun. Ramanauskas bažnyčioje po mišių. Žmonės apie
renginį jau puikiai žinojo, perduodami tokią naujieną iš lūpų į lūpas.
Žiūrovų kluone prisirinko apie 300, visi skubėjo pasidžiaugti pirmuoju
tautiniu renginiu, nors leidimą jam iš lenkų valdžios gauti buvę sunku.
Šeštojo dešimtmečio viduryje kultūrinio gyvenimo proveržiai
vyko ne tik Punske, bet ir daugumoje aplinkinių kaimų. Beveik kiekvienas kaimas statydavo vaidinimus, o trys turėjo savo ansamblius:
Kreivėnai „Sūduvą“ – vad. Petras Rolofas, Vidugiriai „Rūtą“ – vad.
Kostas Kraužlys, o Šlynakiemio ansambliui vadovavo Juozas Jakimavičius.
Populiariausia meno veiklos išraiška buvo dainavimas chore bei
vaidinimai. Bemaž kiekvienas lietuviškas kaimas rengė spektaklius,
vadinamus lošimais, kluono klojime, sugebėdavo paruošti keletą dainų
ar šokių – žaidimų, ratelių, rengė vakarones. Daugiausia šioje srityje
dirbo keletas mūsų inteligentijos atstovų, tarp jų grupelė mokytojų,
tarnautojų – Jonas Stoskeliūnas iš Punsko, Juozas Vaina iš Punsko,
Juozas Maksimavičius iš Ožkinių, Juozas Jakimavičius ir Petronėlė
Durtonaitė iš Šlynakiemio, Vincas Valinčius (pastarojo indėlis steigiant kultūros namus buvo itin reikšmingas) ir kt.
Lietuvių kultūros namų įsikūrimo istorija
1953 m. pavasarį į Punską iš Gdynės (kur tarnavo Lenkijos karo
laivyne) atvažiavo Petras Rolofas. Vietos inteligentijai tai buvo įtartina ir kontroversiška asmenybė, juolab kad tokiais laikais jis turėjo
ryšių Varšuvoje su Vidaus reikalų ministerija bei Lenkijos komunistų
partijos centro komitetu. P. Rolofas buvo neeilinė asmenybė, charizmatiška, ryžtinga, veržli, atkakli, trokštanti aktyvios veiklos. Jis savo
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energija užkrėtė aplinkinių kaimų jaunimą ir visi bendromis jėgomis
siekė užsibrėžtų tikslų. Bevakarojant su Kreivėnų kaimo jaunimu kilo
daug „fantastinių minčių“, tarp jų – kaip atgaivinti lietuvišką spausdintą žodį Lenkijoje, įkurti kokius nors namus lietuviams. Savo mintis
sugrįžęs į Varšuvą tų pačių metų rudenį jis išdėstė šeimos pažįstamai
Anai Lau-Gniadovskai (Anna Lau-Gniadowska), lietuviškos poezijos
ir prozos vertėjai į lenkų kalbą. Ji jaunuolį sutramdė, liepė pasisemti
kantrybės. Nors daug vilčių neteikė tokioms utopinėms idėjoms, pažadėjo remti siekius Lenkijos centrinėse įstaigose, jeigu ne žodžiais,
bet darbais veiksią. Tai ir nulėmė, kad 1953 m. pabaigoje Petras su
motina Zofija Hofneriene persikėlė gyventi į Punską. Jiedu čia įkūrė
svetainę. Pradžia buvo ganėtinai sunki. Vietiniai vyresnieji bendradarbiauti vengė, o jaunimas dar neturėjo patirties tokioje veikloje.
Į naujai įkurtą svetainę rinkdavosi ne tik lietuviai, bet ir lenkai puoselėti savąją kultūrą.
1955 m. rudenį buvo įkurta Lietuviškų ansamblių valdyba (LAV),
kurią sudarė Kreivėnų „Sūduva“, Vidugirių „Rūta“ bei Šlynakiemio
ansambliai, vienijanti visą saviveiklinį lietuvių jaunimą. Kiek vėliau
leidimai koncertams jau buvo adresuoti ne Punsko svetainei (kaip
buvę ligi šiol), bet Lietuviškų ansamblių valdybai. Įsibėgėjusios LAV
veiklos nebeįmanoma buvo sulaikyti, užgniaužti, prislopinti. Brendo
mintis įkurti instituciją, pajėgią tenkinti lietuvių kultūros poreikius,
kartu buriant ir jaunimo organizacinę saviveiklos struktūrą – LAV.
Kultūros namų kūrimas, atrodė, tampa realybe. Sprendimas juos įkur-

Mūsų krašto saviveiklininkai 1955 m.
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ti turėjo būti priimtas aukščiausiosios valdžios. Mat kalba ėjo ne apie
eilinių Lenkijoje kultūros namų įsteigimą, bet apie namus vienai iš šalyje gyvenančių tautinių mažumų. O tai jau buvo politinis sprendimas.
1955–1956 m. P. Rolofas daugelį kartų važiavo į Balstogę ir Varšuvą
derinti visas smulkmenas, susijusias su kultūros namų atidarymu.
Kuriant Lietuvių kultūros namus (LKN) išsirutuliojo dvi skirtingos, dažnai viena kitą dubliuojančios srovės, kurios pamažėl viena nuo
kitos tolo. Viena srovė – vietinių vyresniųjų, kur ryškiausią vaidmenį
atliko Ožkinių kaimo gyventojas, saviveiklos organizatorius, daugeliui
gerai pažįstamas Juozas Maksimavičius (jam talkino, jį rėmė Vincas
Valinčius iš Valinčių, Viktoras Jankauskas iš Kreivėnų, Petronėlė Durtonaitė bei Juozas Jakimavičius iš Šlynakiemio), buvo kiek saikingesnė, pasirinktas labiau pasyvus kelias... Tačiau jų indėlis buvo lygiai
neįkainojamas. Jie stengėsi atgaivinti lietuvių švietimo ir kultūros
darbą. Visi jų žingsniai buvo apsvarstyti, logiški, tik gal kiek nuolankūs ir atsargūs, neįkyrūs... Vyresnieji būtent turėjo vietinių instancijų
paramą. Kita srovė – aktyvaus jaunimo (kuriai vadovavo atvykėlis iš
svetur Petras Rolofas), gavusio pritarimą centrinių įstaigų.
Seinuose besikurianti nauja apskritis (kaip ir anksčiau Suvalkų)
bei vietinė lietuvių bendruomenė buvo linkusi Lietuvių kultūros namų
atidarymą patikėti saviems – vyresniųjų srovei. Taip buvo nutarta ir
suderinta su J. Maksimavičiumi per posėdį, vykusį kiek anksčiau Seinuose. Ir štai 1956 m. birželio 21 d., kuomet turėjo įvykti Seinų apskrities ir Balstogės vadovų pasitarimas su lietuvių visuomenės aktyvu,
buvo atidaryti Lietuvių kultūros namai, neinformavus apie tai P. Rolo-
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fo – formaliojo LKN vedėjo. Susitikime, kuriam pirmininkavo J. Maksimavičius, neapsieita be replikų tarp dviejų grupuočių lyderių, tačiau
faktas įvyko – 1956 m. birželio 21 d. Punske Lietuvių kultūros namai
buvo atidaryti. Vis dėlto beveikiantys kaimuose jaunimo ansambliai
nepanoro glaustis po taip atidarytų kultūros namų sparnu. Susiklosčius tokioms aplinkybėms vadovavimą Lietuvių kultūros namams
P. Rolofas perdavė mokytojui Jonui Stoskeliūnui, o pats su motina
1956 m. rugsėjo 13 d. išvyko į Tarybų Lietuvą. Jonas Stoskeliūnas vadovavo vos tris mėnesius, o nuo spalio vadovavimą perėmė mokytojas
Juozas Vaina.
Nors tuometinėje Lenkijos spaudoje plačiai nuaidėjo Punsko lietuvių kultūros namų atidarymas, tai jų steigimo akto niekas nematė.
Suvalkų ir Balstogės archyvuose jo taip pat nerasta.
Naujų Lietuvių kultūros namų statyba
Užmojai ir planai statyti naujus kultūros namus iškelti dar
1975 m., tačiau jie buvo nesėkmingi ir nevaisingi. Galiausiai tik
1983 m. ta idėja atnaujinta ir ryžtingai imtasi ją įgyvendinti. Buvo
įkurtas Visuomeninis lietuvių kultūros namų statybos komitetas, kurio pirmininku tapo Konstantinas Sidaris. Vis dėlto pagrindinis šios
statybos iniciatorius ir varomoji jėga buvo tuometinis Punsko valsčiaus viršaitis Romas Vitkauskas. Dėl finansinės paramos kreiptasi
ir į vietinius gyventojus, ir Vakaruose gyvenančius, iš mūsų krašto
kilusius lietuvius. Tokios paramos sulaukta. Pagaliau 1988 m. pagal
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architekto Janušo Pavlovskio (Janusz Pawłowski) iš Olecko projektą buvo paruošta dokumentacija ir prasidėjo statyba. 1992 m. Punsko
valsčiaus viršaitis bei Visuomeninis lietuvių kultūros namų statybos
komitetas raštu kreipėsi į Lenkijos Respublikos prezidentą Lechą Valensą (Lech Wałęsa), prašydami skirti 3 mlrd. zlotų dotaciją naujai
statomiems Punske kultūros namams. Sunkiai, sudėtingai ir lėtai vyko
visi darbai. Lėšų skyrė tiek Lenkijos vyriausybė, vaivadijos valdininkai, tiek Lietuvos valdžia, Punsko valsčius, vietiniai gyventojai bei
užsienio lietuviai, įsiskolinta bankuose. Prie naujų kultūros namų statybos darbavosi Juozas Gavienas, Justinas Valinčius su savo pagalbininkais, vietos gyventojai, studentai iš Lietuvos, Bendrosios statybos
įmonė iš Suvalkų, dvi Kauno įmonės – akcinė bendrovė „Centras“ ir
„Rėva“, Stankevičiaus statybos įmonė iš Pilypavo, P. Gąskio firma iš
Suvalkų, Suvalkų statybos įmonė „Konsbud“, Juozo Jankausko įmonė
iš Suvalkų „Imexbud“.
Naujų Punsko lietuvių kultūros namų statyba truko bemaž 20
metų. Tai buvo didelis visų Punsko valsčiaus viršaičių rūpestis, o per
tą laikotarpį buvę trys viršaičiai: Romas Vitkauskas, Kazimieras Baranauskas ir Vytautas Liškauskas.
2004 m. gegužės 22 d. įvyko naujų kultūros namų atidarymas.
Į iškilmes atvyko daug svečių iš Lietuvos ir Lenkijos. Tai abiejų valstybių pastangomis išaugo pastatas, kurį vieni kritikuoja dėl jo nefunkcionalumo, o kiti juo didžiuojasi kaip moderniausiu statiniu šiaurės
rytų regione, bet visi sutaria, kad jis gali ir privalo tarnauti šio krašto
kultūros, meno ir tradicijų puoselėjimui.
Gegužės 22-ąją į Punską sugužėjo daugybė oficialių svečių. Tarp
jų buvo abiejų šalių premjerai – Lenkijos premjeras Marek Belka ir
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Lietuvos premjeras Algirdas Brazauskas su žmona Kristina Brazauskiene, LR Seimo vicepirmininkas A. Skardžius, LR kultūros ministrė
R. Žakaitienė, švietimo ir mokslo viceministras R. Vaitkus, Tautinių
mažumų ir išeivijos departamento direktorius A. Petrauskas ir kiti.
Juostą perkirpo abu premjerai, tuo pačiu atidengdami atminimo
lentą su užrašu: „Dom Kultury Litewskiej w Puńsku wybudowany
dzięki wsparciu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Rządu Republiki
Litewskiej, Emigracji litewskiej na świecie i społeczeństwa naszego
regionu 22 maja 2004 r. Punsko lietuvių kultūros namai pastatyti remiant Lenkijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos vyriausybėms,
pasaulio lietuvių išeivijai ir mūsų krašto visuomenei 2004 m. gegužės
22 d.“. Pastatą pašventino Punsko parapijos klebonas Česlovas Baganas ir vikaras Algirdas Žukauskas. Iškilmingai atidarius naujus Lietuvių kultūros namus buvo sakomos oficialios kalbos. „Mieli Punsko
gyventojai“, – susirinkusius kultūros namų kiemelyje lietuviškai pasveikino Lenkijos premjeras, tuo sukėlęs audringus publikos plojimus.
Lenkijos vyriausybės vadovas palinkėjo punskiečiams, kad Lietuvių
kultūros namai gerai atliktų savo paskirtį ir tarnautų šio krašto gyventojams. Algirdas Brazauskas padėkojo Lenkijos lietuviams už savo
kalbos, kultūros puoselėjimą ir patikino, kad Lietuva nebus abejinga
tautiečių reikalams. Po to vyko Punsko lietuvių kultūros namų saviveiklininkų koncertas.
Asmenys, nusipelnę nuoširdžiausių padėkos žodžių, aukoję daugiausia savo jėgų, energijos statant naujus Punsko lietuvių kultūros
namus:
1. Konstantinas Sidaris – Visuomeninio statybos komiteto pirmininkas 1983–1987 m.
2. Viktoras Jankauskas – Visuomeninio statybos komiteto pirmininkas 1987–1995 m.
3. Zenonas Burauskas – Visuomeninio statybos komiteto pirmininkas 1995–2003 m.
4. Jurgis Algirdas Jurkiūnas
5. Romas Kardauskas
6. Sigitas Kraužlys
7. Kostas Misiukonis
8. Kostas Moliušis
9. Juozas Sigitas Paransevičius
10.	Henryk Radzewicz
11. Valentas Uzdila
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12. Juozas Vaina (jaunesnysis)
13.	Viktoras Vaina
14. Justinas Valinčius
Punsko lietuvių kultūros namų struktūra ir darbuotojai
Punsko lietuvių kultūros namams priklauso:
• Juozo Vainos etnografinis muziejus (Punskas, 11 Marca 17)
Darbuotojai:
1. Juozas Vaina
2. Marytė Misiukonienė
3. Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė
4. Birutė Vydrienė
5. Onutė Kružikienė
6. Marytė Malinauskienė
7. Julija Račiuvienė
•

Etnografinė sodyba – skansenas ir Dviejų meistrų pasakų kaimelis (Punskas, Szkolna 67)
1. Violeta Jurkiūnaitė
2. Onutė Kliučinskienė
3. Jolanta Latvienė
4. Danguolė Kuosaitė
5. Danutė Vitkauskienė
6. Alicija Malinauskaitė
7. Irena Pečiulienė
8. Onutė Kružikienė
9. Rūta Burdinaitė
10. Elė Jurkiūnienė
•
1.
2.
3.
•

Punsko valsčiaus viešoji biblioteka (Punskas, 11 Marca 18)
Onutė Valinčienė
Elena Sendaitė
Danutė Vitkauskienė

Punsko Kovo 11-osios licėjaus bendrabučio virtuvė ir valgykla (Punskas, 11 Marca 18)
1. Birutė Vydrienė
2. Valentina Berneckienė
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3. Eliza Poźniak
• Smalėnų laisvalaikio svetainė ir biblioteka (Smalėnai Nr. 9)
1. Jan Gajdziński
2. Jadwiga Gobczyńska
Lietuvių kultūros namų vedėjai (direktoriai)
1. Petras Rolofas – nuo 1956 m. vasario iki birželio mėn.
2. Jonas Stoskeliūnas – nuo 1956 m. liepos iki rugsėjo mėn.
3. Juozas Viktoras Vaina – nuo 1956 m. spalio iki 1958 m. spalio
mėn.
4. Bronius Nevulis – nuo 1958 m. lapkričio 1 d. iki 1959 m. rugpjūčio 20 d.
5. Aldona Leončikaitė (Kisło) – nuo 1959 m. rugsėjo 1 d. iki
1964 m.
6. Sigitas Krakauskas – nuo 1964 m. rugsėjo 1 d. iki 1965 m.
rugpjūčio 31 d.
7. Valentas Čėpla – nuo 1965 m. rugsėjo 1 d. iki 1972 m. rugsėjo
30 d.
8. Valentas Uzdila – nuo 1972 m. gruodžio 1 d. iki 1975 m. birželio 30 d.
9. Algirdas Jonas Vaina – nuo 1975 m. rugsėjo 1 d. iki 1984 m.
vėlyvo rudens
10. Jūratė Kardauskienė – nuo 1984 m. gruodžio 1 d. iki 2004 m.
vasario 26 d.
11. Asta Pečiulienė – nuo 2004 m. gegužės 18 d.
Lietuvių kultūros namų ansamblių vadovai
• Choreografinio sambūrio „Jotva“ vadovai:
1. Juozas Maksimavičius – 1951 m.
2. Petronėlė Jakimavičienė – 1956–1959 m.
3. Aldona Leončikaitė (Kisło) – 1959–1961 m.
4. Algis Uzdila – 1961–1994 m.
5. Alicija Uzdilienė – 1979–1993 m.
6. Jūratė Kardauskienė – 1983–1998 m. (su pertraukomis)
7. Asta Pečiulienė – 1993–1996 m.
8. Virginija Valenskaitė – 1997 m.
9. Romas Jonušonis – 1998 m.
10. Kristina Brazienė (Marijampolė) – 1998 m.
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11. Kornelija Mauliūtė – nuo 1998 m.
12. Loreta Vasikonytė – 2010 m.
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mišraus choro „Dzūkija“ vadovai:
Vincas Valinčius – 1957–1959 m.
Vlada Pajaujienė – 1959–1960 m.
Konstantinas Sidaris – 1965–1976 m.
Jonas Algirdas Vaina – 1976–1981 m.
Vytautas Pečiulis (Klaipėda) – 1993–1998 m.
Adriana Juškevičienė (Jonava) – 1998–1999 m.
Jonas Pavilonis (Alytus) – 1999–2003 m.
Vidas Simanauskas (Alytus) – nuo 2003 m.

•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Klojimo teatro vadovai:
Juozas Vaina – 1958–1959 m.
Juozas Maksimavičius – 1959 m.
Jonas Karčiauskas – 1973 m.
Petronėlė Jakimavičienė – 1974 m.
Teresė Vainienė – 1980–1985 m.
Teklė Paransevičienė – 1986–2006 m.
Jūratė Kardauskienė – 1988 m.
Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė – nuo 2007 m.

•
1.
2.
3.

Lėlių teatro vadovai:
Aldona Sidarytė – 1964–1966 m.
Stasė Drūtytė (Ramanauskienė) – 1967 m.
Aldona Raguckienė – 1989 m.

• Humoristinės liaudies dainos grupės „Piemenukas“ vadovai:
1. Antanas Šliaužys – 1975–1977 m.
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kapelos „Klumpė“ vadovai:
Antanas Šliaužys – 1967–1974 m.
Jonas Algirdas Vaina – 1974–1985 m.
Antanas Valdas Ramanauskas – 1985–1990 m.
Bronius Mūras (Klaipėda) – 1990–1991 m.
Vytautas Babaliauskas (Klaipėda) – 1991–1992 m.
Vytautas Pečiulis (Klaipėda) – 1993–1996 m. ir 1997–1998 m.
Jonas Zakaravičius (Marijampolė) – 1996–1997 m. ir 1998–
2018 m.
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8. Antanas Maziliauskas (Patašinė) – 2018–2020 m.
9. Artūras Pečkaitis ir Arūnas Lekešys (Vilkaviškis) – nuo
2020 m.
• Estradinio ansamblio „Punia“ vadovai:
1. Antanas Šliaužys – 1972–1974 m.
2. Jonas Algirdas Vaina – 1975–1985 m.
3. Antanas Valdas Ramanauskas – 1985–1990 m.
4. Bronius Mūras – 1990–1991 m.
5. Vytautas Babaliauskas – 1991–1992 m.
•

Vaikų teatro „Kregždutė“ ir jaunių teatro „Kregždė“ vadovai:
1. Jūratė Kardauskienė – 1981 ir 1983 m.
2. Teklė Paransevičienė – 1990 ir 1993 m.
3. Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė – nuo 2007 m.
• Šokių grupės „Vyčiai“ vadovai:
1. Asta Pečiulienė – nuo 2001 m.
• Vaikų liaudies meno studijos „Puniukai“ vadovai:
1. Asta Pečiulienė – šokių grupių vadovė nuo 2003 m.
2. Jonas Zakaravičius – kapelos ir vokalinės grupės vadovas
2004–2018 m.
3. Antanas Maziliauskas – kapelos ir vokalinės grupės vadovas
2018–2020 m.
4. Artūras Pečkaitis ir Arūnas Lekešys – kapelos vadovai nuo
2020 m.
• Vaikų vokalinio ansamblio „Balsynėlis“ vadovai:
1. Egidija Pocienė (Grimalauskienė) – nuo 2009 m.
• Jaunių teatro „Kregždė“ vadovai:
1. Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė – nuo 2010 m.
• Dramos studijos vadovai:
1. Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė – 2010–2014 m.
Kiti Lietuvių kultūros namų darbuotojai (instruktoriai, aptarnaujantis personalas)
1. Anelė Dembauskaitė (Kasperowicz)
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2. Gediminas Dzemionas
3. Zita Grabauskaitė (Burauskienė)
4. Zofija Hofnerienė
5. Natalija Janušauskienė
6. Kazimieras Januševičius
7. Onutė Jonušonytė (Uzdilienė)
8. Aldona Kalesinskaitė (Suchowierska)
9. Juozas Kalesinskas
10. Liucijonas Konstantinavičius
11. Gediminas Kraužlys
12. Juozas Kuculis
13. Onutė Kuosaitė (Batvinskienė)
14. Onutė Kurnickaitė
15. Aldona Leončikaitė (Kisło)
16. Zigmas Pacenka
17. Irena Pečiulienė – buhalterė
18. Birutė Radzevičiūtė
19. Robertas Slovikas – garso ir šviesų operatorius
20. Vitas Staskevičius
21. Gražina Šliaužienė
22. Marytė Uzdilienė – buhalterė
23. Anelė Venslauskienė
Lietuvių kultūros namų ansambliai
Nuo pat Lietuvių kultūros namų įsteigimo čia prieglobstį rado
daugelis ansamblių, veikiančių Punske ir aplinkiniuose kaimuose:
Kreivėnuose, Vaičiuliškėse, Valinčiuose, Vidugiriuose, Vaitakiemyje,
Navinykuose, Vilkapėdžiuose, Klevuose ir kt. Kultūros namų darbuotojai pėsčiomis, vėliau ir dviračiais važiuodavo po kelis ar keliolika
kilometrų šokti lietuviškų šokių ar dainų dainuoti, statyti lietuviškų
„lošimų“. Išlikusiose Punsko LKN ataskaitose ir kronikose aptikta informacija, kad kaimuose veikiančioms meno grupėms buvo teikiama
įvairi pagalba: tiek specialistų, tiek materialinė (skolinami tautiniai
drabužiai, scenos įranga). Per visą 65-metį kultūros namai globojo
daug įvairios sudėties ansamblių. Gimė ir naujų tradicijų. 1975 m.
LKN saviveiklininkams pradėti organizuoti vestuviniai vartai. Deja,
tai bene vienintelis renginys, kuris nėra nei nuolatinis, nei kasmetinis,
ir mes tam įtakos nelabai turime.
Visuomet daug dėmesio buvo skiriama vaikų popamokinei veiklai. Jiems buvo rengiami pasakų vakarai, įvairūs užsiėmimai, mo-
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Lietuvių ansambliai Burbiškių kaime 1980 m.

koma groti muzikos instrumentais, organizuojami dailės užsiėmimai.
Kartais vaikai per žiemos atostogas buvo kviečiami prasmingai ir turiningai praleisti laiką. Suaugusieji laisvalaikį leisdavo fotografų būrelyje, šachmatų būrelyje, diskusijų klube ar kituose susibūrimuose.
Straipsnyje plačiau aprašomi tie ansambliai, kurių veikla buvo ilgametė, apie kuriuos informacijos surasta kronikose arba jų gyvavimo
akimirkos įamžintos Lenkijos lietuvių leidinyje „Aušra“.
Choreografinis sambūris „Jotva“
Įsikūrė 1951 m. Šokėjams vadovauti ryžosi Ožkinių kaimo ūkininkas Juozas Maksimavičius. Tai buvo suaugusių šokėjų grupė, šokusi įvairiuose mūsų krašto renginiuose (sąskrydžiuose, Linksmuosiuose subatvakariuose, lietuviškuose vakaruose), rengusi bendrus
koncertus su Punske veikiančiais ansambliais „Punia“, „Dzūkija“,
„Klumpė“, „Sūduva“. Vadovo Algio Uzdilos pastangomis, pasitelkus „Jotvos“ bei Punsko LKN ansambliečius, 1974 m. pradėti rengti
Vėlinių koncertai, o nuo 1975 m. vestuviniai vartai. Kaip savarankiškas ansamblis „Jotva“ nuolat veikia nuo 1980 m., kai gretas papildė
vaikučių ir jaunimo grupės, surengtas pirmasis Motinos dienai skirtas koncertas. 1981 ir 1985 m. per Žolines „Jotva“ prie Punios ežero surengė dvi šokių šventes. 1985 m. Motinos dienos koncerto metu
sambūriui suteikiamas „Jotvos“ vardas. Sambūris plačiai žinomas
Lenkijoje, daug kartų koncertavęs Lietuvoje, 1988 m. dalyvavo VIII
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„Jotva“ po spektaklio „Kavalierius su pana“

laisvojo pasaulio lietuvių tautinių šokių šventėje Hamiltone (Kanada),
2000 m. – XI lietuvių tautinių šokių šventėje Misisogoje (Kanada). 1990–
2009 m. pasirodė Pasaulio lietuvių dainų šventėse Vilniuje. Lietuvišką
šokį skleidė Kanadoje, Prancūzijoje, Latvijoje ir Bulgarijoje. Ansamblio repertuarą sudaro lietuvių liaudies šokiai bei vadovės autorinė
kūryba. Vienas ryškesnių „Jotvos“ kūrybinių eksperimentų – 2009 m.
pastatytas ir parodytas miuziklas „Jotvingio rauda“, skirtas Lietuvos
vardo tūkstantmečiui paminėti.
Šiuo metu sambūrį sudaro kelios įvairaus amžiaus grupės – apie
100 šokėjų. Per visą gyvavimo laikotarpį „Jotvoje“ šoko apie 800
dalyvių. Per 70 metų „Jotva“ laimėjusi daug įvairių apdovanojimų,
prizinių vietų šokių konkursuose. 2021 m. sceninių lietuvių liaudies
šokių konkurse „Šoka Lietuva“ sambūriui skirtas specialusis prizas
už kūrybinius ieškojimus. 70-mečio proga Lietuvos užsienio reikalų
ministerija „Jotvos“ sambūrį apdovanojo garbės ženklo „Už pasaulio
lietuvių nuopelnus Lietuvai“ medaliu.
Mišrus choras „Dzūkija“
Choro šaknų reikėtų ieškoti dar XX a. pradžioje, kuomet susibūręs bažnytinis choras ėmė dainuoti ir pasaulietines liaudies dainas.
Tuo metu su choru dirbo žymus šio krašto chorvedys, savamokslis
Kostas Cibulskas. Jo mokinys buvo Valinčių kaimo ūkininkas Vincas
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Valinčius, su kuriuo siejamas „Dzūkijos“ įsikūrimas 1957 m., kai po
pirmojo LVKD suvažiavimo, vykusio kovo 30–31 d., koncertavo choras ir šokėjai. Choro pagrindą sudarė ūkininkai. Atlikę pareigas savo
ūkiuose, vakarais subėgdavo dar repeticijoms, o vėliau rasdavo laiko
koncertams ir išvykoms. Choro repertuaras labai įvairus – tai lietuvių
liaudies ir harmonizuotos dainos, religinio pobūdžio bei klasikiniai kūriniai.
Viena svarbesnių ansamblio koncertinių išvykų surengta
1972 m., kai pirmasis Punsko LKN ansamblis, kirtęs geležinę uždangą,
koncertavo Lietuvoje, Lazdijų rajone. „Dzūkija“ koncertavusi daugelyje Lenkijos ir Lietuvos vietų. Choras neveikė ištisai. Ilgiausias „tylos“ laikotarpis buvo 1980–1993 m. Bet nuo 1993 m. chorui pradeda
vadovauti profesionalūs chorvedžiai iš Lietuvos. Nuo to laiko ansamblio veikla ryškiai sustiprėja ir tęsiama ligi šiol. Nuo 1994 m. choras
dalyvauja Pasaulio lietuvių dainų šventėse Vilniuje. 2010 m. išskleidusi sparnus „Dzūkija“ dainavo IX lietuvių išeivijos dainų šventėje
„Daina aš gyvenu“ Toronte (Kanada), o 2015 m. VIII Šiaurės ir Baltijos šalių chorų festivalyje Rygoje. 2017 m. Lietuvos suaugusiųjų chorų
konkurse pelnė II laipsnio diplomą bei specialųjį prizą už lietuviškiausią repertuarą. Lietuviškos dainos skambėjo festivaliuose Gruzijoje
(Sakartvele) ir Graikijoje. 60-mečio proga Lenkijos kultūros ir kultūrinio paveldo ministras „Dzūkijai“ skyrė proginę piniginę dovaną.
Choras įrašęs vieną garsajuostę (1996 m.) ir vieną kompaktinį diską
(2004 m.). Per visą gyvavimo laikotarpį „Dzūkijoje“ dainavo daugiau

Choras „Dzūkija“
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kaip 200 dalyvių. „Dzūkijos“ dainininkų ir vadovų iniciatyva Punsko
LKN nuo 2000 m. pradėtos rengti chorų šventės.
Klojimo teatras
Teatras – tai vienas ryškiausių proveržių kultūrinės veiklos istorijoje. Vaidinimai, mūsų krašte dar vadinami „lošimais kluoni“, buvo
labai populiarūs. Spektaklius ruošdavo kone kiekvienas kaimas. Dainuoti, groti – reikėdavo tam tikrų įgūdžių, o artistu sugebėdavo būti
dažnas. Gilias šaknis Seinų krašte turintys „lošimai“ ilgainiui išugdė
ryškias vaidintojų trupes. Viena jų – Klojimo teatras, kuris savo pradžią sieja su 1958 m., kuomet Naujųjų metų išvakarėse kino salėje prie
žibalinių lempų suvaidinta Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės komedija „Kuprotas oželis“, kurią pastatė Juozas Vaina.
Įvairiai klostėsi Klojimo teatro likimas. Buvo ilgesnių ir trumpesnių pertraukų veikloje, tačiau nuo 1986 m. teatro vadžias perėmusi
režisierė Teklė Paransevičienė veiklą stabilizavo. Teatras kasmet parengdavo po vieną ar du spektaklius. Vaidinimus rodydavo Punsko
sinagogoje, Punsko mokykloje, kaimuose – ūkininkų kluonuose, nuo
1992 m. skansene ar kultūros namuose. Vieni gražiausių prisiminimų vaidintojams išlikę iš 1990 m., kuomet pirmą kartą išsiruošė gastrolėms į Lietuvą, į Paragius, dalyvauti III klojimo teatrų krivūlėje.
Nuo tada teatrui atsivėrė keliai į Lietuvą. Vaidindavo įvairiose teatrų

Klojimo teatras
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šventėse beveik visoje Lietuvoje, laimėdami pagrindines premijas ir
aukščiausius apdovanojimus. Nuo 2009 m. dalyvauja Lietuvių dainų
šventėse Vilniuje. 2014 m. Klojimo teatras sėkmingai dalyvavo JAV
XIII išeivijos lietuvių festivalyje Čikagoje ir Los Andžele, o 2019 m.
vaidino lietuvių bendruomenei Toronte. Tais pačiais metais visi Punsko LKN teatrai (Klojimo teatras, „Kregždė“, „Kregždutė“) jungtiniu
spektakliu „Amerika pirtyje“ atidarė Baltijos šalių teatrų festivalį „Baltijos rampa“ Kretingoje. 60-mečio proga Lenkijos kultūros ir
kultūrinio paveldo ministras Klojimo teatrui skyrė proginę piniginę
dovaną. Nuo 1992 m., atidarius Punsko etnografinę sodybą, Klojimo
teatro pastangomis vyksta Klojimo teatrų festivaliai, o nuo 2011 m.
režisierės Jolantos Malinauskaitės-Vektorienės bei visų teatrų rūpesčiu – „Melpomenės drugelio“ apdovanojimai. Klojimo teatro gretose
vaidino apie 170 mūsų krašto aktorių mėgėjų.
Kapela „Klumpė“
Tai vienas iš nedaugelio Punsko LKN ansamblių, kurio gyvavimas – nenutrūkusi gija. „Klumpė“, pradėjusi groti 1966 m., nenuilstamai tai daro iki šių dienų, nors teko įveikti įvairių kliūčių... Pradžioje
ši muzikantų grupė vadinosi kaimo kapela ir metus grojo be vadovo.
Jos pagrindą sudarė Punsko ir apylinkės kaimų žinomi muzikantai iš
Bansevičių, Nevulių, Babkauskų giminių. Juos pirmai repeticijai sukvietė tuometinis LKN instruktorius Juozas Kalesinskas. Nuo 1967 m.
kapelos sudėtis sustiprėja, jai vadovauti imasi profesionalus muzikas
Antanas Šliaužys. Kapela koncertuoja savo publikai mažoje senųjų
Lietuvių kultūros namų scenoje, lietuviškų ansamblių sąskrydžiuose,
Linksmuosiuose subatvakariuose. Vėliau, plėsdami koncertų horizontus, lietuvišką muziką atlieka daugelyje Lenkijos miestų, kasmet laimėdami prizines vietas, pavyzdžiui: 1974 m. – I vietą Balstogės vaivadijos kapelų apžiūroje Kolne, 1979 m. – II vietą, „Sidabro arklą“,
Lenkijos liaudies meno apžvalgoje Pšitočnoje (kartu su šokėjų grupe).
Keletą kartų kapela dalyvavo Lenkijos liaudies muzikos festivalyje
Kazimieže prie Vyslos. 1976 m. per III lietuviškos dainos konkursą
ansambliui suteikiamas „Klumpės“ vardas. Istorinis įvykis „Klumpės“ gyvenime – pirmoji išvyka 1977 m. drauge su ansambliu „Punia“
į Lietuvą, Lazdijų rajoną, ir pilnos žiūrovų salės tuometiniuose kolūkiuose.
„Klumpė“ – tai vienas daugiausiai koncertuojančių Punsko LKN
ansamblių. Jis kviečiamas sutikti ar palydėti garbingiausius Punsko
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Kapela „Klumpė“ 2021 m.

svečius (valstybių prezidentus, aukštuosius dvasininkus, tarptautines
delegacijas). Kai „Klumpės“ vairą į savo rankas perėmė Jonas Zakaravičius, prasidėjo koncertinės kelionės po įvairiausius Lietuvos kampelius. Dalyvauta įvairiuose kapelų konkursuose, apžvalgose, šventėse.
Ne kartą kapela laimėjusi aukščiausius apdovanojimus. 1998 m. Amerikos lietuvių kvietimu koncertavo tautiečiams JAV ir Kanadoje. 2003
ir 2009 m. kapela dalyvavo Pasaulio lietuvių dainų šventėse Vilniuje. Ne kartą pasirodžiusi „Grok, Jurgeli“ šventėse, o nuo 2002 m. yra
nuolatinė Lietuvos LRT televizijos laidos „Duokim garo!“ viešnia – du
kartus (2005 ir 2011 m.) iškovojusi II vietą „Duokim garo!“ finale.
Kapelos repertuaras – lietuvių liaudies dainos, Punsko krašto autentiškos dainos, Lietuvos kompozitorių kūryba. „Klumpės“ muzika
įamžinta garsajuostėje (1996 m.) ir 6 kompaktinėse plokštelėse (1998,
2003, 2006, dvi 2009 ir 2016 m.). 2010 m. sukurtas dokumentinis filmas
apie ansamblį. 50-mečio proga Lenkijos kultūros ir kultūrinio paveldo ministras „Klumpei“ skyrė proginę piniginę dovaną. Per 55-erius
gyvavimo metus kapeloje dalyvavo apie 150 dainininkų ir muzikantų.
Estradinis ansamblis „Punia“
Jo susikūrimo istorija nepaprasta. Pirmiausia Lietuvių kultūros namai įsigijo instrumentus (vargonėlius, gitaras, mušamuosius),
paskui jais susidomėjo muzikantai. 1972 m. muzikuojančių ir dainuojančių žmonių grupę subūrė mokytojas Antanas Šliaužys. Skambant
estradinei muzikai, kitas mokytojas – Algis Uzdila pasisiūlė dainų
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skambesį paįvairinti šokiu. Taip prie estradinės grupės keleriems metams prisijungė keturios šokėjų poros.
Pirmieji ansamblio pasirodymai (regioniniuose dainos konkursuose bei lietuviškos dainos konkursuose) buvo labai sėkmingi, lydimi aukščiausių įvertinimų. 1973 m. įvyko pirmasis koncertas, kurio
metu kolektyvui suteiktas vardas „Punia“. Ansamblis gan intensyviai
koncertuodavo ne tik savam krašte, bet ir visam Balstogės regione,
dalyvaudavo Vėlinių koncertuose, Linksmuosiuose subatvakariuose,
grojo ne viename Punsko licėjaus šimtadienyje. Rengdavo savarankiškus koncertus, bet dažniau pasirodydavo su kitais Punsko LKN ansambliais. „Puniai“ ypatingi buvo 1977 m. Ji ne tik pirmą kartą drauge
su „Klumpe“ išvyko koncertuoti į Lietuvą, bet ir pirmą kartą tuometinėje Punsko mokykloje (dabar vaikų darželis) koncertavo drauge su
dviem žymiais Lietuvos estrados dainininkais Nijole Tallat-Kelpšaite
ir Stasiu Liupkevičiumi bei vienu žymiausių Lietuvos kompozitorių
Benjaminu Gorbulskiu. 1979 m. jau naujoje Punsko mokyklos sporto salėje teko dainuoti drauge su kitomis žymiomis Lietuvos estrados
žvaigždėmis – Nele Paltiniene ir Eugenijumi Ivanausku.
Nors dainuojančio ir grojančio jaunimo mūsų krašte visuomet
buvę gausu, vadovų stygius lėmė, kad 20 metų gyvavusi „Punia“
nutraukė savo veiklą. Belieka tikėti, kad tyvuliuojantis Punios ežeras
savo bangų ošimu įkvėps dar ateities kartoms noro, ryžto ir dvasios,
ir ansamblis kada nors atgims naujam gyvenimui. Per 20 veiklos metų
„Punią“ lankė apie 60 muzikantų, dainininkų ir šokėjų.
Humoristinė liaudies dainos grupė „Piemenukas“
Nors grupė veikė vos dvejus metus (1975–1977), jos pasirodymai
įsiamžino žiūrovų atmintyje. „Piemenukas“ sėkmingai dalyvavo lietuviškos dainos konkurse (1975 m. laimėjo I vietą), IV linksmajame subatvakaryje bei Punsko LKN ansamblių koncertuose. Grupės vadovas
buvo mokytojas Antanas Šliaužys.
Vaikų teatras „Kregždutė“
1981 m. grupę subūrė tuometinė LKN direktorė Jūratė Kardauskienė ir pastatė S. Kymantaitės-Čiurlionienės „Dvylika brolių,
juodvarniais lakstančių“. Iki 1993 m. vaikų dramos būrelis veikė su
pertraukomis. Iš viso pastatyti 7 vaidinimai. Nuolatinę veiklą grupė
atnaujino 2007 m., kai vadovauti jai ėmėsi profesionali režisierė Jo-
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lanta Malinauskaitė-Vektorienė. 2011 m. vaikų teatriukui suteiktas
„Kregždutės“ vardas.
Vaikų teatras nuolat dalyvauja Vaikų teatrų festivalyje „Raganė“,
Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų apžiūroje „Šimtakojis“, kur ne kartą tapęs laureatu, vasaras dažnai leidžia kūrybinėje vaikų ir jaunimo
stovykloje „Svajoti, kurti, tobulėti... kartu“ Palangoje. Talkina taip pat
rengiant Sausio 13-osios ir Vasario 16-osios minėjimus, Vėlinių koncertus, „Melpomenės drugelio“ apdovanojimus. Pasirodo ne tik savame krašte, bet ir Lietuvoje. 2016 m. vaidino Tarptautiniame vaikų ir
jaunimo teatrų festivalyje Stolberge (Vokietija). 10-mečio proga apie
teatrą buvo sukurtas dokumentinis filmas „Ant „Kregždės“ sparnų“.
„Kregždutės“ repertuaras – klasikinė lietuvių vaikų dramaturgija.
Statomi spektakliai lietuvių liaudies pasakų ar žinomų vaikų literatūros autorių knygų motyvais. Per visą gyvavimo laikotarpį „Kregždutėje“ skraidė daugiau kaip 100 vaikų.
Jaunių teatras „Kregždė“
Teatras – gyvas organizmas. Jis turi šaknis, auga, bręsta, nokina
vaisius. 2007 m. režisierės J. Malinauskaitės-Vektorienės surinkti vaidinti vaikučiai 2010 m. išaugo į jaunių teatrą „Kregždė“. Ji, išskleidusi
plačiai sparnus, pradėjo skraidyti teatro padangėje, eksperimentuoti
su klasikine dramaturgija, poezija, ieškojo naujų išraiškos priemonių. Vienas ryškiausių „Kregždės“ spektaklių – „Mažasis princas“.
2012 m. jį parodė Vokietijos žiūrovams Stolberge. Tais pačiais metais Palenkės vaivadijos vaikų ir jaunimo teatrų forume komisijos
sprendimu „Kregždė“ su spektakliu „Mažasis princas“ buvo išrinkta
atstovauti Suvalkijai finaliniame ture Balstogėje. 2013 m. šį spektaklį
rodė Rusijoje. 2017 m. „Kregždės“ artistai dalyvavo Lietuvos vaikų ir
jaunimo teatrų apžiūroje „Šimtakojis“ su spektakliu „Obuolių kritimas“ ir tapo diplomantais, o su „Mirusia šokėja“ – laureatais. 2018 m.
„Kregždė“ su spektakliu „Mirusi šokėja“ nuskrido net į Italiją dalyvauti Tarptautiniame jaunimo teatrų festivalyje Briksene.
Be naujų pastatymų, „Kregždė“ mielai talkina Punsko lietuvių
kultūros namų renginiuose: Sausio 13-osios ir Vasario 16-osios minėjimuose, „Melpomenės drugelio“ apdovanojimuose, Vėlinių koncertuose. 2019 m. „Kregždutės“ ir „Kregždės“ režisierė J. Malinauskaitė-Vektorienė Lietuvos mėgėjų teatrų šventėje „Tegyvuoja teatras“
apdovanota statulėle „Ryškiausia sezono vaikų ir jaunimo teatro režisierė“. „Kregždė“ po savo sparnu priglaudė apie 50 dalyvių.
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Tautinių šokių grupė „Vyčiai“
2001 m. rudenį vietinio jaunimo prašymu vadovė Asta Pečiulienė
subūrė 12 norinčių šokti porų. Didžiulė vadovės svajonė buvo šokti
prie gyvai skambančios muzikos, todėl nuo pat pradžių grupė koncertavo su kapela „Klumpė“ – kasmet rengdavo naujas programas.
Grupės repertuaras – lietuvių liaudies tautiniai šokiai. 2003 m., prieš
išvykstant į Dainų šventę Vilniuje, grupė pasikrikštijo vardu „Vyčiai“. Nuo tada ji dalyvavo visose šventėse, išskyrus vykusią 2007 m.
Kaune. 2012 m. „Vyčiai“ dalyvavo XIV lietuvių tautinių šokių šventėje Bostone, koncertavo Kanadoje (Misisogoje). Koncertavę įvairiose
šokėjų šventėse, festivaliuose Lietuvoje ir Lenkijoje, drauge su kapela
„Klumpė“ ir atskirai.
Naują istorijos puslapį „Vyčiai“ pradėjo rašyti 2013 m., kuomet
bendradarbiauti pasiūlė Alytaus kultūros ir komunikacijos centro ansamblis „Varsa“ (vad. Vidas Simanauskas). Paruošę bendrą programą,
dalyvavo Tarptautiniuose liaudies meno festivaliuose-konkursuose,
kurie buvo organizuojami Meksikoje, Kinijoje, Belgijoje, Pietų Korėjoje, Serbijoje (laimėta I vieta). 2021 m. Valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ organizuojamame šokių konkurse „Šoka Lietuva“
„Vyčiai“ užsienio lietuvių vyresniųjų šokėjų grupėje pelnė laureato
vardą. 20-mečio proga Lenkijos kultūros, kultūrinio paveldo ir sporto
ministras sambūriui skyrė proginę piniginę dovaną. Per 20 metų šokių
grupėje sukosi apie 60 šokėjų.

Šokių grupė „Vyčiai“
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Vaikų liaudies meno studija „Puniukai“
Ansamblio istorija pradedama rašyti Punsko Dariaus ir Girėno
pagrindinėje mokykloje. Čia 2003 m. dirbusi vadovė Asta Pečiulienė
subūrė I–IV klasių moksleivius į šokių grupę. Kadangi tarp jų buvo
grojančių vaikų, pavyko sukurti taip pat mažą „Puniukų“ kapelą
(akordeonas ir du smuikai), kuri akompanavo šokėjams. Nuo 2004 m.
vadovei pakeitus darbo vietą, „Puniukai“ prisiglaudė po Lietuvių kultūros namų sparnu. Kapelai ir vokalinei grupei pradėjo vadovauti Jonas Zakaravičius. Ilgainiui „Puniukai“ išaugo į kelių įvairaus amžiaus
šokėjų grupes ir vaikų kapelą.
„Puniukai“ koncertavę įvairiose Lenkijos ir Lietuvos vietovėse,
dalyvavę „Gero ūpo!“ laidoje. 2007 m. liaudiškos muzikos festivalyje „Senos dainos – jauni balsai“ Vaneve kapela laimėjo I vietą. Nuo
2007 m. kasmet pirmąjį birželio sekmadienį „Puniukai“ kviečia žiūrovus į savo koncertą, skirtą Tėvelio dienai. 18 metų gyvuojančioje
studijoje suskaičiuota apie 250 dalyvių.

„Puniukai“

Vaikų ir jaunimo vokalinė grupė „Balsynėlis“
Vienas jauniausių Punsko LKN ansamblių – vaikų ir jaunimo vokalinė grupė, susibūrusi 2009 m. Pirmiausia susirinko vaikai, vėliau jie
išaugo į jaunimą. Nuo pat pradžių ansamblį globoja vadovė Egidija Pocienė, kelią į Punską suradusi per „Dzūkijos“ chorą. Ji talkino vadovui
V. Simanauskui kaip chormeisterė.
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„Balsynėlio“ repertuaras – lietuvių liaudies bei popdainos. Grupė
dažniausiai koncertuoja mūsų krašte rengiamose šventėse, dainavusi
ir Lietuvoje dainų festivaliuose. 2012 ir 2016 m. pirmasis Punsko vaikų ansamblis dalyvavęs Lietuvos moksleivių dainų šventėse Vilniuje. Nuo 2013 m. drauge su choru „Dzūkija“ organizuoja bendrą koncertą „Popietė su daina“, kuriame parodo visų metų darbo rezultatą.
2014 m. dalis mergaičių, išmokusios šventės repertuarą, kartu su choru „Dzūkija“ dalyvavo Dainų šventėje Vilniuje. 2015 m. ansambliui
suteiktas „Balsynėlio“ vardas, kurį (beje, kaip ir daugelį vardų mūsų
ansambliams) pasiūlė mokytojas Algis Uzdila. 2019 m. „Balsynėlis“
dalyvavo Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų festivalyje-konkurse „Mes
Lietuvos vaikai“ Klaipėdoje. Kolektyvo dalyvės – dažnos Punsko LKN
organizuojamo lietuviškos vaikų dainos konkurso „Dainorėlis“ laureatės ir net Grand Prix laimėtojos. „Balsynėlyje“ dainavę per 80 jaunųjų dainininkų.
Dramos studija
Gimė 2010 m. iš noro duoti peno poetinės teatro estetikos gerbėjams. Ją subūrė ir ketverius metus vadovavo režisierė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė. Ryškiausias ir labiausiai žiūrovams įstrigęs
pastatymas – „Likimo odisėja“, sukurta pagal Birutės Jonuškaitės apsakymus. Per ketverius metus pastatyti septyni spektakliai (tarp kitko,
„Requiem Čiurlioniui“, „Pro bubelioko langą“), kurie buvo rodomi
ir mūsų krašte, ir Lietuvoje. 2011 m. Jonavoje vykusioje VI Lietuvos
mėgėjų teatrų šventėje „Tegyvuoja teatras“ režisierė J. MalinauskaitėVektorienė už „Likimo odisėją“ apdovanota ryškiausio sezono debiuto nominacija. Dramos studija 2010 m. inicijavo Tarptautinės teatro
dienos renginį – „Melpomenės drugelio“ apdovanojimus. Nuo 2013 m.
kartu su kitais LKN gyvuojančiais teatrais rengia Vėlinių koncertus,
poetines kompozicijas. Dramos studijoje dalyvavo apie 20 asmenų.
Lietuvių kultūros namų tradiciniai ir proginiai renginiai
Punsko lietuvių kultūros namų bendradarbiavimas su Lenkijos
lietuvių visuomenine kultūros draugija (dabar Lenkijos lietuvių draugija) buvo įvairiapusis ir vyko įvairiose srityse. Kultūrinių renginių
organizavimas – tai plotmė, kurioje įžvelgiamas šių organizacijų darbas. Draugija ir LKN papildė vieni kitus, talkino vieni kitiems ir, kaip
galima spręsti iš surinktos medžiagos, buvo tvirti mūsų krašto kultū-
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ros židiniai. Juolab kad abiejų būstinė buvo tame pačiame pastate – senajame rabino name Punske, Mickevičiaus gatvėje. Abiejų organizacijų tikslai ir užduotys buvo panašūs: puoselėti, ugdyti ir kelti lietuvių
kultūrą, burti žmones į lietuviškus renginius.
Darbo formos buvo labai įvairios. Žmonės rinkdavosi į LKN patalpas pasiskaityti lietuviškos spaudos, pasiklausyti paskaitų, kurios
buvo itin populiarios iki 1980 m., vėliau pasižiūrėti filmų ir pan. Vis
dėlto labiausiai to meto žmonėms patiko kultūriniai renginiai. Iš pradžių Draugijos pastangomis buvo rengiamos dainų, armonikų (akordeonistų), pasakorių, dailiojo žodžio šventės-konkursai, vėliau savo
aktyvumą šioje plotmėje ėmė rodyti ir kultūros namai, bet visuomet
bendradarbiaudami su Draugija. Tas bendradarbiavimas išlikęs iki šių
dienų – dar ir šiuo metu kartu rengiame įvairias šventes.
Daugelis mūsų renginių buvo įamžinti. Pradžioje populiariausias buvęs fotoaparatas, todėl LKN ansamblių kronikos užpildytos ne
tik tekstu, bet ir nuotraukomis. Renginius dažniausiai fotografuodavo Jurgis Paransevičius. Nuo 1991 m. kultūriniai renginiai ir svarbūs
mūsų krašto įvykiai įamžinti vaizdajuostėse, o nuo 2006 m. – DVD
plokštelėse. Kiekvieną renginį stengiamės filmuoti ir fotografuoti.
Daugiausia nuotraukų mums padarė Jurgis Paransevičius, Valdas Žilionis, Vida Baranauskaitė, Sigitas Birgelis, Jurgis Černelis, Virginija
Karčiauskienė, Paula Rupinskaitė, filmuodavo Romas Kardauskas, Teklė Paransevičienė, Julija Čėplienė ir Robertas Slovikas.
Lietuviškų ansamblių sąskrydis
Lietuviškų ansamblių sąskrydis – tai seniausias mūsų krašto renginys, kurį organizuoja Lenkijos lietuvių draugija. Tiksliai nusakyti,
kada pradėta jį organizuoti, lyg ir sunku. Daugiausia šaltinių nurodo 1959-uosius, tačiau randama ir 1958 m. Jis dažniausiai vykdavo
Eglinės ir Klevų piliakalniuose, bet ir Žagariuose. Šalia šio tradicinio
ansamblių pasirodymo, 1966 m. pradėti rengti lietuviškų mokyklų
mokinių sąskrydžiai-konkursai, kur buvo skiriamos vietos. Pirmas
jų vyko Šlynakiemyje prie Seivų ežero, vėliau Navinykuose, Punske,
Burbiškių ir kituose kaimuose. Nuo 1965 iki 1969 m. sąskrydžiai rengti Burbiškių kaime ties Galadusiu. Pasak šio kaimo gyventojų (pasakojo Gediminas Nevulis), sąskrydžiai čia vykę keturiose vietose. Pirmieji
ties Vasiliauskais, vienais metais – ties Grėbliūnais, ilgus metus Seinų
valstybinio žemės ūkio valdoms priklausančioje pakrantėje, kurią vė-
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liau įsigijo Vincas Aleksa, ir galiausiai Juozo, vėliau jo sūnaus Romo
Žukauskų laukuose.
Nuo 1983 m. sąskrydžiai vyksta tik Burbiškių kaime, o nuo
1994 m. pradėti organizuoti naujoje vietoje. Visą pakrantę, kad joje
būtų galima organizuoti šį renginį, dar 1993 m. išsinuomoja, o 1995 m.
nuperka Burbiškių kaimo gyventojas Juozas Žukauskas. Sąskrydžiai
ten vyksta iki šių dienų.
Į sąskrydį visuomet suvažiuoja Seinų, Suvalkų ir Punsko krašto
lietuviški ansambliai. Dažniausiai būna gražus oras, bet keletą kartų
yra nutikę, kad dėl lietingos dienos renginys vykęs Punsko mokyklos
sporto salėje ar Seinų „Lietuvių namuose“. Seniau visiems lietuviškiems ansambliams sąskrydžiai buvo šventas dalykas, tarsi atlaidai,
kur kiekviena veikianti grupė privalėdavo ir labai norėdavo pasirodyti, pasidžiaugti visų metų darbo vaisiumi. Tam tikru laikotarpiu būdavo kviečiami ir ansambliai iš Lietuvos.
Nuo sąskrydžio organizavimo pradžios Punsko lietuvių kultūros
namai su savo ansambliais beveik visuomet dalyvaudavo ir tebedalyvauja šioje lietuviškoje šventėje.
Rasos šventė – Joninės
Punsko LKN darbo ataskaitose aptikta informacija, kad Joninės
buvo pradėtos organizuoti dar 1970 m., kai kultūros namams vadovavo Valentas Čėpla. Šis renginys vykdavo prie Punios ežero. Būdavo
kūrenamas laužas, plukdomi vainikai, o šokiai vykdavę kultūros namuose. 1973 m. šventę praturtino Punsko LKN ansambliai „Dzūkija“
ir „Klumpė“. Rasos šventė vykdavo kasmet, vis dėlto pati brandžiausia ir labiausiai žmonių atmintyje išlikusi 1975-ųjų šventė su pramogine ir iškilmingąja dalimis, kurios stebėti susirinko apie 1500 žiūrovų.
Vėliau šį renginį pradėjo organizuoti mokytoja Aldona Vaicekauskienė su licėjaus moksleiviais ir etnografiniu ansambliu. Nuo 1997 m.
Joninės su turtinga apeigine dalimi, senoviniais papročiais vyksta Šilainėje, prie Seivų ežero, Albino Šuščevičiaus agroturizmo sodyboje.
Jas rengia Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugija.
Linksmasis subatvakaris
Subatvakariai buvo žiūrovų mėgstami ir laukiami. Mintis pasiskolinta iš tuo metu Lietuvos radijo transliuojamų subatvakarių. Punske
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tai buvusi naujovė, mat eiliniai koncertai buvo susipynę su šmaikščiu
žodžiu, linksma muzika, dainomis ir šokiais. LKN saviveiklininkai parengė keturis Linksmuosius subatvakarius. Jie vyko 1971, 1973, 1975 ir
1976 m. Visų šių renginių režisierius buvo mokytojas Antanas Šliaužys.
Akordeonininkų (Akordeonistų) konkursas, Armonikų šventė
Šias šventes pradėjo organizuoti LVKD tikriausiai prieš
1974 m. Mat „Aušros“ puslapiuose minima, kad LVKD 1974 m. planuoja surengti II akordeonistų konkursą. Tokių švenčių suorganizuota
penkios, paskutinė 1977 m. Šventėse-konkursuose dalyvaudavo mūsų
krašto žymūs akordeonininkai ir armonikieriai. Buvo skiriamos vietos
bei įvairūs prizai.
1992 ir 1993 m. Punsko LKN pastangomis suorganizuotos dvi Armonikų šventės. Paskutinėje jų dalyvavo ne tik mūsų krašto muzikantai, bet ir svečiai iš Lietuvos.
Šių renginių dalyviai buvo, tarp kitko: Juozas Degutis iš Agurkių,
Valentas Uzdila iš Punsko, Antanas Degutis iš Punsko, Petras Vektorius iš Kampuočių, Valdas Ramanauskas iš Punsko, Kostas Krivonis
iš Skarkiškių, Juozas Marcinkevičius iš Klevų, Tomas Staskevičius
iš Punsko, Juozas Keiza iš Šlynakiemio, Juozas Bansevičius iš Valinčių, Juozas Sujeta iš Valinčių, Romas Makauskas iš Kampuočių, Vitas
Zdanys iš Burokų, Adas Zimnickas iš Punsko, lūpine armonikėle grojantis Juozas Krakauskas iš Kreivėnų.
2011 m. lapkričio 26 d. „Punsko užeigoje“ įvyko paskutinis „Armonikierių susiėjimas“, rengiamas Lenkijos lietuvių etninės kultūros
draugijos sielos – Aldonos Vaicekauskienės. Šventėje dalyvavo dar
keli mūsų krašto armonikieriai: Pijus Senda iš Valinčių, Jonas Balkus
iš Trakiškių, Sigitas Šliaužys iš Valinčių, Valentas Uzdila iš Punsko,
Adas Zimnickas iš Punsko ir Jurgis Vaicekauskas iš Punsko bei keturi
muzikantai iš Lietuvos.
Lietuviškos dainos konkursas (Lietuviškos dainos ir muzikos
koncertas)
Vienas populiariausių renginių buvo Lietuviškos dainos konkursas, pradėtas organizuoti 1974 m. Pagrindinė organizatorė buvo
LVKD, kuriai talkino Punsko lietuvių kultūros namai. Šiose šventėse
gausiai dalyvaudavo mūsų krašto solistai ir grupės. Nuo 1979 m. atsisakyta konkurso, renginys pavadintas koncertu. Paskutinis toks ren-
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ginys vyko 1992 m. Punsko mokyklos svetainėje. Jo dalyviai: Punsko
etnografinis – vad. A. Vaicekauskienė, Dusnyčios etnografinis – vad.
O. Skripkienė, Krasnagrūdos ir Seinų vaikų grupė – vad. A. Veverskytė, Punsko pagrindinės mokyklos vaikų ansamblis – vad. I. Batvinskaitė, Ona Krakauskienė su dukra Alyte ir sūnumi Jonuku bei Julija
Rėkienė iš Šlynakiemio, Jonas Jakubauskas iš Žagarių, Asta Veverskytė iš Seinų, Anelė Maksimavičienė ir Ona Birgelienė iš Ožkinių, Petronėlė Valinčienė, Adelė Samulevičienė, Vincas Degutis iš Punsko,
Mikasė Šimčikienė iš Vidugirių, Anelė Kardauskienė su anūke Elyte
iš Kreivėnų, Ulijonas Babkauskas ir Petras Pykys su anūkais Lina ir
Vidu iš Vaitakiemio, Pijus Kadišius ir Viktoras Murauskas iš Vaiponios.
Vėlinės
Tai vienas seniausių Punsko LKN renginių. Pradėtas organizuoti
Punsko mokykloje 1974 m. spalio 31 d. Jo iniciatorius ir režisierius
buvo mokytojas Algis Uzdila, pasitelkęs Punsko LKN ansambliečius
bei licėjaus moksleivius. Ilgainiui šiuose renginiuose ėmė talkinti
mūsų krašto gyventojai – muzikantai, dainininkai, šokėjai, deklamuotojai. Koncertą sudarydavo trys dalys: I. Gamtos galia – jaunystė, II.
Išėję negrįžti, III. Amžinybė ir tėvynė. Koncertą pradėdavusios dvi
vaidilutės, kurios uždegdavo ir saugodavo amžinybės ugnį. Po koncerto nuo tos ugnies būdavo uždegami deglai ir šventoji ugnis iškilmingoje eisenoje nešama į kapines. Eiseną vedė vaikinai, mušantys būgnus,
už jų ėjo vaidilutės su ugnimi ir vainiku, paskui – koncerto dalyviai ir
žiūrovai, taip pat nešini deglais.
Kapinėse susitelkiama ties vienu tais metais amžinybėn iškeliavusio žmogaus kapu, skaitomos eilės, dainuojamos dainos. Nuo 2004 m.
kapinėse atliekamas dar vienas ceremonialas – deginami seni kryžiai,
kuriuos pakeičia akmeniniai ar mediniai antkapiai. Kad tokie kryžiai
nepūtų (nes tai šventas daiktas), įvedus krikščionybę, Lietuvoje sumanyta deginti juos Vėlinių dieną. Punske mokytojos Danutės Pečiulienės
dėka atgaivinus šią tradiciją kryžius deginti imta po Vėlinių koncerto aplankius mirusiojo kapą (iš koncerto atneštoje ugnyje). 1974–
2002 m. dvidešimt devynis Vėlinių koncertus režisavo mokytojas Algis Uzdila, 2003–2012 m. dešimt – režisierė, mokytoja Virginija Valenskaitė, nuo 2013 m. Vėlinių koncertus rengia Punsko LKN teatrai
su režisiere Jolanta Malinauskaite-Vektoriene. 2020 m. dėl pandemijos
pirmą kartą Vėlinių koncertas neįvyko, nors buvo pasiruošta.
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Vėlinės

Šokių šventė
Punsko lietuvių kultūros namų istorijoje buvo surengtos dvi šokių
šventės – 1981 ir 1985 m. per Žolines prie Punios ežero. Pirmojoje jų
dalyvavo apie 100 šokėjų: Punsko LKN šokių ansamblis, Punsko licėjaus šokių grupė, Punsko pagrindinės mokyklos jaunesniųjų klasių ir
darželinukų šokių būrelis, Vaitakiemio mergaičių šokių grupė, Punsko
pagrindinės mokyklos vyresniųjų klasių šokėjos ir Seinų vaikų ansamblis. Antrąją šventę pradėta margaspalve eisena nuo Lietuvių kultūros
namų iki Punios ežero, vedama kapelos. Šioje šventėje dalyvavo Vidugirių šokėjai (vad. Jūratė Kardauskienė) ir choreografinis sambūris
„Jotva“ (vad. Alicija ir Algis Uzdilos bei Jūratė Kardauskienė). Scenoje atlikta 16 lietuvių liaudies šokių ir dvi šokamos dainos.
Žolinės – Punsko dienos
Žolinės (rugpjūčio 15 d.) – tai viena gražiausių ir reikšmingiausių
Punsko švenčių. Tai ne tik svarbiausi Punsko parapijos atlaidai, bet ir
didžiausias mūsų miestelio renginys. Nuo pat ryto bažnyčios aikštėje
šurmuliuoja tautodailininkų mugė. Pirmą kartą mugė-aukcionas dar
Punios pakrantėje buvo surengta 1984 m. Ją organizavo LVKD. Tuomet joje dalyvavo tik mūsų krašto auksarankiai. Šiuo metu ji išaugusi
į didelę ne tik liaudies meistrų mugę. Čia galima nusipirkti visko – pradedant maisto produktais, baigiant drabužiais, lino, žalvario dirbiniais,
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kalvių darbais. Pagrindiniai šios šventės organizatoriai yra parapijos
dvasininkai bei Punsko savivaldybė, o jiems į pagalbą suskuba daugelis lietuviškų organizacijų, įstaigų ir individualūs žmonės.
Vienas prasmingiausių Žolinių momentų – 11 val. Punsko bažnyčioje giedamas rožinis bei šv. Mišios su iškilminga procesija. Toje procesijoje nešami Žolinių vainikai, kuriuos pina kaimai, organizacijos,
bendruomenės, ansambliai. Pirmas vainikas klebonui Ignui Dzermeikai paskatinus buvo nupintas 1967 m. Vaitakiemio kaime. Pastaruoju metu vis daugiau vainikų atveža bendruomenės iš Lietuvos. Mūsų
vainikai nepaprastai iškalbingi, turintys gilią prasmę. Tai ne tik padėka Dievui už derlių. Juose dažnai atsispindi lietuvių tautos istorija,
visuomet išryškėja pynėjų meistriškumas ir meninė raiška. Kiekvienas
vainikas gali būti tautodailės šedevras.
Po šv. Mišių vykdavo koncertai, anksčiau prie Punios ežero, skanseno kieme, vėliau bažnyčios aikštėje, o vėlų vakarą – prie Lietuvių
kultūros namų. Koncertuose pasirodydavo ne tik svečiai iš Lietuvos,
bet ir mūsų krašto ansambliai. Nuo 2004 m. vyksta Folkloro festivalis,
kurį organizuoja Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugija. Žolinių
šventę vainikuoja Lietuvos estrados žvaigždžių koncertai.
Vasario 16-oji
Šią šventę mūsų krašto lietuviai švęsdavo patyliukais namuose,
giedodami Lietuvos himną, mat santvarka buvo nepalanki tokioms
šventėms. Jaunimo būta išmanaus. Jis kaip tik Vasario 16-ąją sumąstydavo švęsti Julijos varduves, kurios sutampa su šia data. Vienas
žymesnių neoficialių minėjimų vyko pas mokinę Živilę Kalkauskaitę, į kurį susirinko mokytojai, inteligentija, o pranešimą apie Vasario
16-ąją paruošė Romas Vitkauskas.
1989 m. vasario 16 d. Punsko pagrindinėje mokykloje pirmą kartą įvyko iškilmingas koncertas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės
71-osioms metinėms paminėti. Jame dalyvavo mokinių grupės.
Viešas ir oficialus, spaudoje plačiai aprašytas Vasario 16-osios
minėjimas Punske surengtas 1990 m. mokyklos sporto salėje, minint
72-ąsias metines. Sporto salė buvo papuošta kukliai, scenos centre kabojo Vytis ir didelis užrašas „LAISVĘ LIETUVAI!“ Mokykloje pranešimą skaitė istorijos mokytoja Irena Čėplienė, koncertavo Punsko
meno ansambliai.
Nuo tų metų Vasario 16-oji organizuojama kasmet. Pradžioje šis
renginys buvo LVKD rūpestis, po kelerių metų jį savo globon perėmė
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Punsko lietuvių kultūros namai, sulaukę Lenkijos lietuvių draugijos ir
Lenkijos lietuvių bendruomenės paramos.
Pastaraisiais metais Vasario 16-ąją švenčiame paprastai šeštadienį. Šio renginio metu giedamas Lietuvos himnas, skaitoma istorinė
paskaita Vasario 16-osios tema (ją dažniausiai skaito mokytojai, istorikai) arba kviečiami garbingi lietuvių tautos didvyriai, kad primintų mūsų žmonėms didingą Lietuvos praeitį. Po šių pranešimų vyksta
Punsko krašte veikiančių meno ansamblių koncertas.
Vaikų teatrų festivalis „Raganė“
Rengiant mokyklose vaikų eglutes, buvo ruošiamos meno programėlės. Kad kiekvienas vaikas turėtų progą pasirodyti scenoje,
tinkamiausia forma – klasės vaidinimas. Taigi mokyklose šventiniu
laikotarpiu (Kalėdos, Naujieji metai, Trys karaliai) vykdavo vaikų vaidinimų pastatymai. Punsko LKN direktorei Jūratei Kardauskienei kilo
mintis surengti Vaikų teatrų festivalį. Juk vaikai ir mokytojai įdeda
daug darbo, minčių ir pastangų, kad parodytų žiūrovams spektaklį,
o tai būna vienkartinis pasirodymas ir jį dažniausiai mato vaikų tėveliai bei dalis mokyklos mokinių. Todėl norėta suteikti progą vaikams savo darbą parodyti dar bent kartą ir jau platesnei publikai, be
to, surengti moksleiviams gražią šventę. 1992 m. tokia šventė pirmą
kartą ir surengta Seinų kino „Polonez“ salėje, mat Punske tokios didelės salės nebuvo, be to, norėjosi, kad ir Seinų krašte viešai skambėtų
lietuviškas žodis. Nuo pat pradžių šį renginį organizavo LLD ir Punsko
LKN. Pradžios buvo kuklios, bet vėliau šventė tapo dviejų dienų renginiu (rekordinis skaičius 2004 m. – 25 teatrai), kurį lydėjo vaikų meno
darbelių paroda-konkursas. Nuo 1999 m. festivalis vyksta Seinų „Lietuvių namuose“. 2006 m. XV festivaliui suteiktas „Raganės“ vardas.
2008–2013 m. renginys vieną dieną vykdavo Seinuose, kitą Punsko
LKN. Nuo 2017 m. festivalis vyksta tik Seinuose ir jį organizuoja LLD
bei Seinų „Lietuvių namai“.
Kelis kartus į renginį buvo kviečiami teatro specialistai iš Lietuvos, kurie aptarinėdavo vaidinimus, pateikdavo praktinių patarimų
juos rengusiems mokytojams. Vykdavo teatriniai užsiėmimai vaikams.
Vaikų teatrų festivalyje dalyvavo Punsko ir Seinų „Žiburio“ darželinukai, Punsko, Navinykų, Pristavonių, Vaitakiemio, Vidugirių,
Seinų, Krasnagrūdos, Krasnavo, Aradnykų, Klevų, Ramoniškių, Lumbių mokyklų mokiniai, Suvalkuose ir Varšuvoje lietuvių kalbos pamokas lankantys vaikai, Seinų „Lietuvių namų“ ir Punsko LKN vaikų
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teatrai. Būdavo metų, kuomet festivalį praturtindavo spektakliukai iš
Lietuvos.
Seinijos dienos Lietuvoje
Punsko ir Seinų krašto kultūros dienos Lietuvoje vyko du kartus.
Pirmoji ansamblių išvyka – 1992 m. gegužės 1–3 d. Lenkijos lietuviams dėmesį rodė, juos pakvietė ir nuoširdžiai priėmė Lietuvos valdžia. O Lenkijos lietuvių pagrindinis tikslas buvo atkreipti dėmesį, kad
mes tokie pat lietuviai, tik gyvenantys kitoje sienos pusėje. Dovanų
Lietuvai nuvežta ne tik meno ansamblių koncertą, bet taip pat tautodailininkų parodą. Koncertai vyko Vilniuje ir rajone. Koncertavo
Krasnagrūdos ir Seinų vaikų grupė, Dusnyčios etnografinis ansamblis,
Punsko etnografinis ansamblis, LLD ansamblis „Sūduva“ bei Punsko
LKN ansambliai „Jotva“ ir „Klumpė“.
Antrasis toks renginys vyko 2000 m. gegužės 1–2 d. Jį rengė
Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie LR Vyriausybės ir
Lenkijos lietuvių bendruomenė. Pagrindinis tikslas – supažindinti vilniečius su Punsko ir Seinų krašto kultūriniu gyvenimu, leidybinėmis
tradicijomis, meno kolektyvais, jų pasiekimais. Vilniaus A. Mickevičiaus bibliotekoje vyko literatūrinis vakaras su Birute Jonuškaite-Augustiniene ir Sigitu Birgeliu, Taikomosios dailės muziejuje eksponuota mūsų kraštiečių tautodailės paroda, kurios atidaryme koncertavo
Punsko etnografiniai ansambliai, Vilniaus „Lietuvių namuose“ koncertavo Punsko muzikos mokyklos mokiniai bei vaikų ansambliai iš
Seinų („Lietuvių namų“, Seinų gimnazijos lietuviškų klasių ir keli
vaikai iš Krasnavo mokyklos), o Kongreso rūmuose – Punsko LKN
ansambliai „Dzūkija“, „Jotva“ ir „Klumpė“.
Klojimo teatrų festivalis
Punsko skansene vyksta nuo 1992 m. Jame dalyvauja mūsų krašto teatrai bei klojimo teatrai iš Lietuvos. Pradžioje festivalis vykdavo
dvi dienas, vaidinimai buvo rodomi ne tik skansene, bet ir aplinkiniuose kaimuose. Pirmasis (1992 m.), penkioliktasis (2006 m.) ir dvidešimt
ketvirtasis (2015 m.) festivaliai įsimintini tuo, kad kartu čia vyko Lietuvos klojimo teatrų krivūlė. 2006 m. Klojimo teatro režisierės Teklės
Paransevičienės pastangomis atidengtas paminklinis akmuo, žymintis
pirmojo lietuviško vaidinimo Punsko krašte 100-metį. 2009 m. pažymint Keturakio „Amerikos pirtyje“ 110 metų sukaktį, Punsko, Seinų
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ir Suvalkų vaidintojai pastatė jungtinį spektaklį „Amerika pirtyje“.
2012 m., XXI festivalio išvakarėse, surengta konferencija „Klojimo
teatras XXI a. perspektyvoje“. O jubiliejinis XXX klojimo teatrų festivalis vėl vyko dvi dienas, dalyvavo 6 mūsų krašto teatrai ir 5 klojimo
teatrai iš Lietuvos.
Tautinių mažumų susitikimai
Pirmą kartą suorganizuoti 1994 m. Tuomet dar neturėjome koncertų salės. Tokie ir panašūs renginiai vykdavo mokyklos sporto salėje. Juos organizuojant reikėjo įdėti itin daug jėgų ir daugelio žmonių
pastangų. Visų pirma sporto salę reikėdavo paruošti, išdekoruoti, kad
ji bent kiek taptų panaši į koncertų salę. Kitas labai svarbus darbas
tekdavo mokyklos direktoriui, kuris po pamokų prašydavo, kad moksleiviai iš klasių suneštų į sporto salę kėdes. Reikėdavo ir suaugusių
žmonių pagalbos, dažniausiai vyresniųjų mokinių ar mokyklos darbuotojų, kurie sporto salę išklodavo plokštėmis ir sunešdavo sunkią
medinę sceną. O kiek žiūrovų prisirinkdavo į tokius renginius! Būdavo
ne tik visos sėdimos vietos užimtos, bet ir balkonas pilnut pilnutėlis.
Beje, ilgus metus šis renginys buvo organizuojamas kartu su Lenkijos
lietuvių draugija.
Kažkada šis renginys vykdavęs tris dienas, kiekvieną dieną pasirodydavo skirtingų žanrų atlikėjai, dažniau buvo rengiamos ir konferencijos, buriančios tautinių mažumų atstovus, jų metu kalbėta apie
tų mažumų kasdienį gyvenimą ir rūpesčius, apie norą, kad Lenkijos
Respublikoje būtų priimtas Tautinių ir etninių mažumų bei regioninės
kalbos įstatymas, kurį, beje, Lenkija priėmė 2005 m. Anksčiau šio renginio dalyviai vykdavo į aplinkines mokyklas, kur vaikai turėjo progą
net pabendrauti su kitų tautų jaunimu. Koncertai vykdavo ir Seinų
„Lietuvių namuose“.
Praėjus daugiau nei dvidešimčiai metų daug kas pakito... Turime kitą – Palenkės vaivadiją, kuri praplėtė mūsų teritoriją, padaugėjo
tautinių mažumų, praturtėjome ir etninėmis mažumomis. Pastaraisiais
metais šventė organizuojama lapkričio mėnesį, ji trunka dvi arba vieną
dieną, koncertai vyksta tik Punsko kultūros namuose. Įvyko dvidešimt
penki tautinių mažumų susitikimai – paskutiniai 2018 m. Nuo tada jie
planuojami organizuoti kas antri metai. Per visus metus dalyvavo šios
tautinės ir etninės mažumos: baltarusiai, karaimai, lietuviai, romai,
rusai, rusai sentikiai, totoriai, ukrainiečiai, vokiečiai, žydai. Išvardytos mažumos jau net nebetelpa į Palenkės vaivadiją. Tai šiaurės rytų
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Lenkijos gyventojai. Daugelį metų dalyvaudavo taip pat ansambliai iš
Lietuvos ar net Karaliaučiaus srities.
Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena
Punsko bendruomenė kraupius 1991-ųjų sausio įvykius mini nuo
1995 m. Pirmiausia renginys vykdavo Punsko bažnyčioje – būdavo
atnašaujamos šv. Mišios bei poezija ir dainomis kukliai pagerbiami
žuvusieji. Vėliau buvo rengiami koncertai Punsko LKN. Dalyvaudavo choras „Dzūkija“, licėjaus choras „Pašešupiai“, Punsko muzikos
mokyklos mokiniai, vaikų teatras „Kregždutė“, jaunių „Kregždė“.
Minėjimuose dalyvavę ir svečiai iš Lietuvos, vykdavę knygų ir filmų
pristatymai. Vakarop bažnyčios aikštėje ar prie paminklo, skirto Lietuvos 100-mečiui (medinio varpo), Punsko dvasininkų ir Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos pastangomis buvo kūrenamas laužas,
skaitomos eilės, dainuojamos patriotinės dainos. Nuo 2017 m. Punsko
LKN dalyvauja visuotinėje pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes
liudija“ – 7 val. ryto vietos laiku degami languose žiburėliai.
Chorų šventė „Lietuva brangi“
Chorų šventė Punske pradėta organizuoti 2000 m. Tuo metu dar
mokyklos sporto salėje. Be Punsko bažnyčios choro (varg. E. Parakevičius) ir LKN „Dzūkijos“ (vad. J. Pavilonis), dalyvavo Marijampolės kamerinis choras „Suvalkija“ (vad. V. Juknevičienė). Šventės
pradininkė – tuometinė LKN direktorė Jūratė Kardauskienė. Chorų
šventę nuo 2006 m. pavadinome žymaus Lietuvos dainiaus Jono Mačiulio (Maironio) eilėmis „Lietuva brangi“. Toks vardas mums ne tik
lietuvybės simbolis, bet ir įpareigojimas, kad gimtoji kalba ir skambi
daina čia išliktų amžinai. Nuo tada šventė visuomet pradedama bendra daina „Lietuva brangi“ (eilės Maironio, muz. J. Naujalio) ir užbaigiama didingu finalu – trimis dainomis, kurios kiekvieną šventę būna
skirtingos.
Iki 2012 m. chorų šventė „Lietuva brangi“ vykdavo kasmet (gegužės ar birželio mėn.), o vėliau – kas dveji metai. Joje dalyvauja mūsų
krašto ir Lietuvos chorai. Švenčių metu skamba lietuvių liaudies dainos, jų aranžuotės, chorinės muzikos klasika bei sakraliniai kūriniai.
Vienas ryškiausių mūsų šventės svečių buvo dr. Dariaus Zimnicko
vadovaujamas Varšuvos technikos universiteto (politechnikos) akademinis choras (dalyvavęs 2012 m. XIII šventėje). Daugeliui riedėjo aša-
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ros, kai šis choras uždainavo lietuvišką dainą „Anoj pusėj Dunojėlio“.
Surengta 16 švenčių, kuriose dalyvavo 93 chorai (Alytaus, Domeikavos, Jurbarko, Kauno, Klaipėdos, Lazdijų, Marijampolės, Plungės, Raseinių, Samylų, Šiaulių, Vilniaus bei Punsko, Seinų ir Suvalkų),
apie 3000 dalyvių.
Vaikų lietuviškos dainos konkursas „Dainorėlis“
Pirmasis „Dainorėlis“ įvyko 2003 m. birželio 1 d., kuomet Punsko lietuvių kultūros namams dar vadovavo Jūratė Kardauskienė. Tuo
metu jis vadinosi Vaikų solistų ir duetų dainų švente, nors jaunuosius
dainininkus stebėjo vertinimo komisija. Vaikai buvo vertinami trijose kategorijose: darželinukų, I–III ir IV–VI klasių mokinių. Tuomet
visi dalyviai buvo apdovanoti. Ilgainiui šio renginio forma kito. Visų
pirma jis buvo performuotas į konkursą, atsirado dar viena amžiaus
kategorija (VII–VIII klasių). Konkursas pradėtas organizuoti pirmąjį birželio sekmadienį. Į komisijos narius dažniausiai buvo kviečiami
mūsų krašto ir Lietuvos muzikai profesionalai.
Daugiausia dainorėlių sulaukiame iš Punsko ir Seinų mokyklų,
beveik kasmet yra dalyvavę vaikai iš Vidugirių, rečiau iš Krasnavo,
Pristavonių, Navinykų, Suvalkų, Klevų. Dainininkus konkursui ruošia
mokytojai, vadovai, tėveliai, o vyresnieji atlikėjai ruošiasi savarankiškai. Didžiausią dalyvių būrį yra paruošusi mokytoja Irena Kalinauskienė.

„Dainorėlis“
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Kiekvienoje kategorijoje išrenkami ir apdovanojami renginio laureatai, kartais skiriamas ir Grand Prix. Išskirtinai vertinami tik darželinukai – visiems jiems įteikiami prizai.
Kol vertinimo komisija posėdžiauja, vyksta Punsko lietuvių kultūros namų vaikų meno studijos „Puniukai“ koncertas, skirtas Tėvelio
dienai paminėti.
Muzikuojančių šeimų šventė
Muzikuojančių šeimų šventė – tai Teklės Paransevičienės „kūdikis“. Rudeniop, kai vasaros darbai nudirbti, o saulė vis greičiau skuba
slėptis už horizonto, žmonės daugiau laiko gali skirti bendravimui, susibūrimams. O kad tie susibūrimai nebūtų betiksliai, kilo mintis suorganizuoti Muzikuojančių šeimų šventę. Ja norėta paskatinti muzikavimą šeimoje. Pirmoji šventė įvyko 2005 m. spalio 2 d., o antroji – tik po
dvejų metų. Iki 2015 m. dešimt renginių vyko pamečiui, vėliau šventę
bandyta organizuoti kas dvejus metus.
Nors mūsų krašte daug muzikalių šeimų, šventėje dalyvauja pačios drąsiausios ir ryžtingiausios. Daugiau kaip penkiose šventėse yra
dalyvavusios šios šeimos: Batvinskų (Vytautas, Zita, Lidija, Gabija),
Kalinauskų (Irena, Adomas, Ieva, Jonukas), Kogačiauskų (Klaudija,
Diana, Laura), Pečiulių (Asta, Matas, Ina), Rupinskų (Paulia ir Aleksas), Sinkevičių-Nevulių (Onutė, Danguolė, Rūta, Silvija, Juozas, Saulius), Uzdilų (Ona, Dalia, Loreta, Eimantas), Uzdilų (Valentas, Arvydas, Gabija) ir Vaznelių (Aldona, Alicija, Asta, Gabrielė, Inga).
Nuo antrosios Muzikuojančių šeimų šventės (2007 m.) visada dalyvauja bent viena muzikuojanti šeima iš Lietuvos. Šventė visuomet
užbaigiama bendra šeimų daina „Giminių daina“ (žodž. Jono Strielkūno, muz. Tomo Leiburo). Tai vienas gražiausių ir labiausiai laukiamų
renginių.
Tarptautinė teatro diena, „Melpomenės drugelio“ apdovanojimai
2010 m. dramos studijos spektakliu „Likimo odisėja“ pirmą kartą
Punsko LKN buvo paminėta Tarptautinė teatro diena. Jau kitais metais
režisierė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė Teatro dienos proga sumano įsteigti teatralams „Melpomenės drugelio“ nominacijas. Nuo tada
kiekvienų metų kovo mėnesį žiūrovai kviečiami į Punsko LKN „Melpomenės drugelio“ apdovanojimus. Jie teikiami ryškiausiems praeito
teatrinio sezono aktoriams, mūsų krašto teatrinio meno puoselėtojui
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Tarptautinė teatro diena 2019 m.

bei teatro bičiuliui iš Lietuvos. Statulėles kasmet pagamina mūsų krašto drožėjas Jonas Makauskas iš Kreivėnų. Kiekvieną šventę pradeda
tradicinis teatro mūzų Melpomenės ir Talėjos intro. Scenoje pasirodo
Punsko LKN teatralai, pristatomi praėjusių metų darbai. Renginį vainikuoja mūsų teatrų ar svečių iš Lietuvos spektaklis.
Lietuviško šokio festivalis „Raitakojis“
Punsko lietuvių kultūros namuose didžiausią saviveiklininkų
dalį sudaro šokėjai. Susidomėjimas šiuo menu didelis. Šokis vaikams,
jaunimui, suaugusiems teikia daug gerų emocijų, ugdo atsakomybės
jausmą, moko bendrauti grupėje, lavina judesius, kūno grakštumą, laikyseną.
2013 m. Astos Pečiulienės sumanymu surengtas pirmasis Lietuviško šokio festivalis. Nuspręsta jį organizuoti pramečiui su Chorų švente. Festivalio tikslas – sukviesti tautinių šokių grupes iš visų
Lietuvos regionų, supažindinti savus žiūrovus su tarmių, rūbų, šokių
įvairove. Nors visi esame tos pačios motinos Lietuvos vaikai, skiriamės kalba, apranga, būdu, charakterio ypatumais... Ir ši įvairovė yra
didelis Lietuvos turtas, kuriuo privalome didžiuotis, rūpintis jo sklaida, gėrėtis, jog kalbame viena archajiškiausių kalbų.
Norėta, kad renginio pavadinimas nesisietų su jokiu Lietuvoje
organizuojamu šokių konkursu ar festivaliu, todėl sugalvotas „Raitakojis“.
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Iki šiol vyko dar keturios „Raitakojo“ šventės. Festivalyje dalyvavo visų etnografinių Lietuvos regionų atstovai bei Punsko ir Seinų
krašto šokėjai. Parodę savo paruoštą programą, visi – „aukštaičiai, žemaičiai, sūduviai ir dzūkai nuo girių tankių“ – išsirikiuoja finalui šokti
„Ant Vilniaus kalvų“ (muz. V. Telksnio, žodž. J. Strielkūno, choreogr.
K. Mauliūtės).
Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų apžiūra-šventė „Šimtakojis“
Nuo 2001-ųjų kas antri metai vyksta Lietuvos vaikų ir jaunimo
teatrų apžiūra-šventė „Šimtakojis“. Ją organizuoja Lietuvos nacionalinis kultūros centras. Šios šventės tikslas – siekis skatinti vaikų ir
jaunimo teatrų veiklą: naujų spektaklių kūrimą, aktorių, režisierių tobulėjimą. Vaikų ir jaunimo teatrai varžosi atskirose grupėse. Apžiūra
vyksta trimis turais: vietos apžiūros, 4–5 regioninės ir 2 baigiamosios
šventės, organizuojamos įvairiose Lietuvos vietose.
Nuo 2015 m. vienas regioninių turų vyksta ir Punsko lietuvių kultūros namuose, kur dalyvauja ne tik Punsko, Seinų, Suvalkų teatriukai, bet taip pat teatro grupės iš Lietuvos. Paskutinė – X regioninė
apžiūra, vykusi 2019 m. Punsko LKN, subūrė teatrus iš Punsko, Seinų,
Druskininkų, Kauno, Prienų, Šakių, Varėnos ir Vilniaus. Ir „Kregždutė“ (su spektakliu „Pepė Ilgakojinė“), ir „Kregždė“ (su spektakliu
„Mirusi šokėja“) 2017 m. yra tapusios „Šimtakojo“ laureatėmis.
Lietuvių kultūros namų jubiliejiniai koncertai
Punsko LKN jubiliejiniai koncertai vyksta kas penkeri metai.
Punsko LKN 20-metis (1976 m.) nebuvo paminėtas koncertu, tik
„Aušros“ puslapiuose pasirodė gana plati informacija apie kultūros
namų veiklą, ten dirbančius ansamblius, jų nuveiktus darbus ir ateities
planus.
1986 m., švenčiant LKN 30-metį, surengtas pirmasis jubiliejinis
koncertas. Jis vyko Ožkiniuose pas ūkininką Sigitą Vaičiulį. Dalyvavo
kaimo kapela „Klumpė“ (vad. Valdas Ramanauskas), „Jotva“ (vad.
Algis ir Alicija Uzdilos) bei estradinis ansamblis „Punia“ (vad. V. Ramanauskas). Direktorei Jūratei Kardauskienei įteiktas LVKD centro
valdybos padėkos raštas. Draugija kultūros namams dovanų nupirko
naujus vargonėlius.
LKN 35-mečio šventinis koncertas įvyko 1991 m. birželio 2 d.
Punsko mokyklos sporto salėje. Buvo prisiminti ir paminėti visi ryš-
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kiausi LKN įkūrėjai, ansamblių dalyviai ir vadovai bei vedėjai. Koncertavo visi LKN ansambliai: choreografinis sambūris „Jotva“ (vad.
Alicija ir Algis Uzdilos, Jūratė Kardauskienė), kaimo kapela „Klumpė“ (vad. Bronius Mūras), Klojimo teatras (rež. Teklė Paransevičienė), estradinė grupė „Punia“ (vad. B. Mūras), bei trys jauni muzikantai (Violeta Rupinskaitė iš Ožkinių, Jonas Radzevičius iš Pristavonių
ir Alvydas Makauskas iš Kampuočių), kurie metus laiko kultūros
namuose lankė muzikos pamokas. Koncerte dalyvavo garbūs svečiai:
gerb. Rudžiai iš Čikagos, Jo Ekscelencija vyskupas A. Baltakis, vyskupai iš Vokietijos, buvę LKN vedėjai bei visuomenės veikėjai.
1996 m. birželio 6 d. Punsko mokyklos sporto salėje įvyko iškilmingas koncertas Punsko LKN 40-mečio proga. Jame dalyvavo visi
šiuose kultūros namuose veikiantys ansambliai: mišrus choras „Dzūkija“ (vad. Vytautas Pečiulis), choreografinis sambūris „Jotva“ (vad.
Asta Pečiulienė), kaimo kapela „Klumpė“ (vad. Vytautas Pečiulis),
Klojimo teatras (rež. Teklė Paransevičienė). Koncerte pasirodė ir LKN
muzikos židinio vaikai, su kuriais dirbo V. Pečiulis.
2001 m. balandžio 28–29 d. visų mūsų džiaugsmui įvyko pirmasis
koncertas naujuose kultūros namuose. Tai buvo Punsko LKN 45-mečio
iškilmės. Naujoje didelėje ir erdvioje scenoje išvydome choro „Dzūkija“ dainininkus (vad. Jonas Pavilonis), Klojimo teatro aktorius (rež.
Teklė Paransevičienė), choreografinio sambūrio „Jotva“ šokėjus (vad.
Kornelija Janušanienė) bei kaimo kapelos „Klumpė“ dalyvius (vad.
Jonas Zakaravičius). Jubiliejuje dalyvavo daug garbingų svečių iš LR
ambasados Lenkijoje, LR konsulato Seinuose, Palenkės vaivadijos
maršalkos įstaigos, Palenkės vaivadijos kultūros centro, Seinų apskrities bei Punsko valsčiaus, lietuviškų organizacijų ir įstaigų.
2006 m. birželio 18 d. Punsko lietuvių kultūros namuose vyko iškilmingas jų 50-mečio jubiliejus. Koncerte dalyvavo visi LKN ansambliai: choreografinis sambūris „Jotva“ (vad. Kornelija Janušanienė),
mišrus choras „Dzūkija“ (vad. Vidas Simanauskas), Klojimo teatras
(rež. Teklė Paransevičienė), kaimo kapela „Klumpė“ (vad. Jonas Zakaravičius), vaikų liaudies meno studija „Puniukai“ (vad. A. Pečiulienė ir J. Zakaravičius), suaugusiųjų šokių grupė „Vyčiai“ (vad. Asta
Pečiulienė).
Lietuvių kultūros namus už visus nuopelnus ir pastangas puoselėjant savo kultūrą Lenkijos kultūros ir tautinio paveldo ministras
apdovanojo sidabro medaliu „Nusipelnęs kultūrai Gloria artis“. Tas
medalis – tai visų mūsų nuopelnas. Džiaukimės sulaukę tokio įvertinimo ir žinokime, kad tai atlygis už kiekvieno darbą lietuviškumo labui.
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Koncerto metu tokiu pat sidabro medaliu buvo apdovanotas ilgametis
kultūros veikėjas, muziejaus įkūrėjas Juozas Vaina. Lenkijos kultūros
ministerija padėkos raštus įteikė ilgametei buvusiai LKN direktorei
Jūratei Kardauskienei bei Klojimo teatro režisierei Teklei Paransevičienei. Algiui Uzdilai ministras pripažino išskirtinį apdovanojimą už
ilgametį vadovavimą „Jotvos“ sambūriui, o Valentui Uzdilai – už ilgametį dalyvavimą kapeloje „Klumpė“.
Šventėje sulaukėme gausaus būrio svečių, kurie išsakė gražiausius
padėkos žodžius už mūsų visų veiklą. Mus sveikino PLB pirmininkas
Gabrielius Žemkalnis, LR kultūros ministerija, LR ambasados Lenkijoje darbuotojai, Tautinių mažumų ir išeivijos departamento direktorius Antanas Petrauskas, LLB ir LLD pirmininkai, Lenkijos kultūros ir
tautinio paveldo ministerija, Lenkijos vidaus reikalų ir administracijos
ministerija, Vaivadijos kultūros centras, Seinų apskrities viršininkas,
valsčiaus bei lietuviškų įstaigų vadovai.
2011 m. birželio 19 d. Punsko lietuvių kultūros namų ansambliai
pakvietė į 55-ojo jubiliejaus koncertą „Tai veseilia, tai linksmumas...“,
kurio režisierė ir scenarijaus autorė buvo Punsko LKN režisierė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė. Jaunuosius šiame koncerte vaidino Irena
Pečiulytė (iš Ožkinių) ir Rimas Misiukonis (iš Punsko). Programoje
dalyvavo visi Lietuvių kultūros namuose veikiantys ansambliai: vaikų vokalinė grupė „Balsynėlis“ – vad. Egidija Pocienė, mišrus choras
„Dzūkija“ – vad. Vidas Simanauskas, choreografinis sambūris „Jotva“ – vad. Kornelija Mauliūtė, Klojimo teatras – rež. Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė, kapela „Klumpė“ – vad. Jonas Zakaravičius,
jaunių teatras „Kregždė“ ir vaikų „Kregždutė“ – rež. Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė, vaikų liaudies meno studija „Puniukai“ – vad.
Asta Pečiulienė ir Jonas Zakaravičius, šokių grupė „Vyčiai“ – vad.
Asta Pečiulienė.
2016 m. birželio 18 d. surengėme LKN 60-mečio iškilmes. Jos
pradėtos konferencija, kurioje pranešimą apie lietuvybę XXI a. skaitė
etnologas prof. dr. Rimantas Balsys iš Klaipėdos, apie Punsko lietuvių
kultūros tradicijas Lietuvos kultūros kontekste – LR kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė iš Vilniaus.
Konferenciją užbaigė Punsko LKN direktorė, pristatydama naujai išleistą knygą „Punsko lietuvių kultūros namai 1956–2016“.
Po konferencijos atidaryta iš Lietuvos liaudies kultūros centro
parsivežta paroda „Penkių etnografinių Lietuvos regionų tautiniai kostiumai“, kurią pristatė LLKC darbuotoja Danutė Keturakienė. Svečiai
turėjo progą aplankyti Juozo Vainos etnografinį muziejų bei Punsko
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etnografinę sodybą ir Dviejų meistrų pasakų kaimelį. Iškilmes vainikavo visų Punsko LKN ansamblių („Balsynėlis“ – vad. E. Pocienė,
„Dzūkija“ – vad. V. Simanauskas, „Jotva“ – vad. K. Mauliūtė, Klojimo
teatras, „Kregždutė“, „Kregždė“ ir dramos studija – rež. J. Malinauskaitė-Vektorienė, „Klumpė“ – vad. J. Zakaravičius, „Puniukai“ – vad.
A. Pečiulienė ir J. Zakaravičius, „Vyčiai“ – vad. A. Pečiulienė) teatralizuotas koncertas „Po malūno sparnais“ (scenarijaus autorė ir rež.
J. Malinauskaitė-Vektorienė).
Sulaukta daug sveikinimų ir dovanų iš daugelio garbingų svečių, Lenkijos ir Lietuvos valdžios atstovų, visų mūsų krašto lietuviškų
įstaigų ir organizacijų vadovų. Palenkės vaivadijos valdyba Punsko
LKN skyrė Garbės ženklą už nuopelnus Palenkės vaivadijai, Punsko
Dariaus ir Girėno mokykla vyriausiajai „Puniukų“ grupei padovanojo
tautinius drabužius, o Lietuvos kultūros ministerija skyrė lėšų naujiems „Vyčių“ tautiniams drabužiams. Lietuvos kultūros ministras
Šarūnas Birutis personalinėmis padėkomis apdovanojo visus Punsko
LKN ansamblių vadovus bei ilgiausiai kultūrinėje veikloje dalyvaujantį ansamblietį Valentą Uzdilą.
2021 m. rugpjūčio 15 d., per Žolines, atšventėme kultūros namų
65-metį. Dėl pandemijos grėsmės nutarėme organizuoti jį atvirame
ore, prie Punios ežero. Koncertas „Iš praeities į dabartį“ sutelkė visus Lietuvių kultūros namuose veikiančius ansamblius: „Balsynėlį“
– vad. E. Pocienė, „Dzūkiją“ – vad. V. Simanauskas, „Jotvą“ – vad.
K. Mauliūtė, Klojimo teatrą, „Kregždutę“, „Kregždę“ – rež. J. Malinauskaitė-Vektorienė, „Klumpę“ – vad. Artūras Pečkaitis ir Arūnas
Lekešys, „Puniukus“ – vad. A. Pečiulienė ir A. Pečkaitis bei A. Lekešys, „Vyčius“ – vad. A. Pečiulienė. Koncertą užbaigėme tradicine daina „Plauk sau, skaistus laiveli“, kurios aidas pasklido ežero bangomis,
o valtyje plaukiantys muzikantai valso melodijos garsais nuplukdė
praeitin 65-uosius kultūros namų gyvavimo metus. Sulaukta sveikinimų ir gražių padėkos žodžių iš daugelio svečių, valdžios atstovų,
bičiulių.
Naujo Lietuvių kultūros namų pastato atidarymas
2004 m. gegužės 22 d. įvyko naujų kultūros namų atidarymas. Tą
dieną į Punską sugužėjo daugybė oficialių svečių. Tarp jų buvo abiejų
šalių premjerai (Lenkijos premjeras Marek Belka ir Lietuvos premjeras Algirdas Brazauskas), LR Seimo vicepirmininkas A. Skardžius,
LR kultūros ministrė R. Žakaitienė, švietimo ir mokslo viceministras
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R. Vaitkus, Tautinių mažumų ir išeivijos departamento direktorius
A. Petrauskas ir kiti.
Juostą perkirpo abu premjerai ir tuo pačiu atidengė atminimo
lentą su užrašu: „Dom Kultury Litewskiej w Puńsku wybudowany
dzięki wsparciu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Rządu Republiki
Litewskiej, Emigracji litewskiej na świecie i społeczeństwa naszego
regionu 22 maja 2004 r. Punsko lietuvių kultūros namai pastatyti remiant Lenkijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos vyriausybėms,
pasaulio lietuvių išeivijai ir mūsų krašto visuomenei 2004 m. gegužės
22 d.“ Pastatą pašventino Punsko parapijos klebonas Česlavas Baganas (Czesław Bagan) ir vikaras Algirdas Žukauskas. Iškilmingai atidarius naujus kultūros namus, sakytos oficialios kalbos. „Mieli Punsko
gyventojai“, – susirinkusius prie kultūros namų lietuviškai pasveikino
Lenkijos premjeras. Lenkijos vyriausybės vadovas palinkėjo punskiečiams, kad Lietuvių kultūros namai gerai atliktų savo paskirtį ir tarnautų šio krašto gyventojams. Algirdas Brazauskas padėkojo Lenkijos
lietuviams už savo kalbos, kultūros puoselėjimą ir patikino, kad Lietuva nebus abejinga tautiečių reikalams.
Po to visi susirinkusieji žiūrėjo Punsko LKN saviveiklininkų koncertą, kuriame dalyvavo: mišrus choras „Dzūkija“ – vad. V. Simanauskas, choreografinis sambūris „Jotva“ – vad. K. Janušanienė, kaimo
kapela „Klumpė“ – vad. J. Zakaravičius, šokių grupė „Vyčiai“ – vad.
A. Pečiulienė bei Klojimo teatras – rež. T. Paransevičienė.
Šia proga buvo taip pat į pensiją palydėta ir pagerbta buvusi LKN
direktorė Jūratė Kardauskienė, o pasveikinta naujoji – Asta Pečiulienė.
Vestuviniai vartai
Pirmieji vestuviniai vartai buvo rengiami gatvėje prie senojo
kultūros namų pastato. Jų iniciatorius buvo Algis Uzdila. Čia savo
ansambliečius ar šiaip visuomenėje pasižymėjusius asmenis sveikindavo Punsko kultūros namų saviveiklininkai. Laikui bėgant vestuvinius vartus tekdavo organizuoti prie pat bažnyčios, už šventoriaus,
prie valsčiaus įstaigos, naujojo LKN pastato. Keitėsi vestuvinių vartų
organizatoriai, vedėjai, tekstai, tačiau esmė visada išlikdavo ta pati
– jaunųjų pagerbimas. Pastaraisiais metais vartų dalyviai pasipuošę
tautiniais drabužiais, vestuvininkams kelią užtveria tautinėmis juostomis, prašo išlaipinti jaunavedžius ir visą palydą. Atvedus jaunavedžius
arčiau, rodoma ansambliečių parengta programa (pvz., skaitoma 10
jaunavedžių įsakymų, išgiriami jaunasis ir jaunoji, dainuojamos ves-
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tuvinės dainos, šokamas „Rezginėlės“ fragmentas ar „Sadutė“ – pabaigoje juostomis sutvirtinama jaunųjų santuoka), giedama „Ilgiausių
metų“, vaišinama šampanu, toliau dainuojama „Karti, karti“, jauniesiems linkima džiaugsmingos ir šviesios ateities. Tuo metu jaunuosius
iš piršlio globos „pavagia“ T. Blindos polką šokantys vaikučiai. Piršlys
su svočia privalo išsipirkti. Atnešus vaišių, kelias atidaromas – dalyviai pakėlę juostas praleidžia jaunuosius laimės taku, o maži vaikai
beria tuo metu jauniesiems po kojomis žiedlapius, simbolizuojančius
vaisingumą ir santarvę. Skambant muzikai jaunasis dažniausiai savo
išrinktąją laimės taku neša ant rankų.
Per visus LKN gyvavimo metus suorganizuoti 64 vestuviniai vartai.
Labdaros akcijos
1990–1991 m. Punsko LKN direktorės Jūratės Kardauskienės pastangomis buvo organizuojami vaikučių iš Lietuvos vaikų namų pobūviai pas punskiečius. Pirmą kartą kalėdiniu laikotarpiu Punske viešėjo
9 vaikai iš Marijampolės vaikų namų, o antrą kartą Velykų laikotarpiu
net 27 vaikai patyrė mūsų krašto žmonių geraširdiškumą.
2014 m. choreografinis sambūris „Jotva“ dalyvavo labdaros akcijoje – paramos koncerte „Linksmoji armonika“ Antanavo kultūros
centre (Kybartų raj.). Tikslas – remti vaikus, sergančius onkohematologinėmis ligomis.
Nuo 2015 m. Jolantos Malinauskaitės-Vektorienės ir Punsko valsčiaus socialinės šalpos skyriaus iniciatyva organizuojamos labdaros
akcijos „Pasidalink“. Sunešti maisto produktai, cheminės prekės, drabužiai, žaislai ar net pinigėliai yra išdalijami Punsko valsčiaus nepasiturinčioms ir pagalbos reikalaujančioms šeimoms.
2019 m. Punsko LKN drauge su Suvalkų kraujo centru organizavo kraujo donorystės akciją, susijusią su Sausio 13-osios minėjimu
(kraujo paaukojo 25 asmenys). Vėliau šios akcijos buvo organizuojamos prie Punsko savivaldybės mobiliojoje laboratorijoje (autobuse).
2021 m. per „Jotvos“ 70-mečio jubiliejinį renginį prie Punios ežero buvo suorganizuota rinkliava fondo „Turiu svajonę“ („Mam marzenie“) tikslams. Pinigėliai skirti įgyvendinti mažytę vaikučio, sergančio
onkologine liga, svajonę. Akcijos metu surinka daugiau kaip 2000 zl.
Parodos
Pirmosios parodos buvo rengiamos Lietuvių visuomeninei kultūros draugijai padedant. Bendromis jėgomis, pasirodo, ir kalnus buvo
galima nuversti... Pradžioje pagrindiniai parodų eksponatai buvo
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mūsų krašto darbščių audėjų, mezgėjų rankdarbiai. Kasmet pavasarį
Juozas Vaina organizuodavo margučių parodas. Ne kartą surengtos
tapybos parodos. Tarybiniais (socializmo) laikais buvo taip pat organizuojamos parodos, susijusios su valstybinėmis šventėmis, pavyzdžiui, apie Leniną, Didžiąją spalio revoliuciją, Gegužės 1-osios proga
ir kt. 1979 m. gegužę Punsko LKN atidarytas meno parodų kampelis,
kur buvo eksponuojama lenkų ir pasaulinė tapyba.
Pirmaisiais Punsko lietuvių kultūros namų veiklos dešimtmečiais
aktyviai veikė fotografų būrelis. Jo dalyviai (daugiausia licėjuje besimokantis jaunimas) kelis kartus per metus organizuodavo parodas,
kuriose visuomenei pristatydavo savo darbo vaisius.
Per visus LKN gyvavimo metus surengta arti 150 įvairiausių parodų. Jų autoriai – dažniausiai mūsų krašto žmonės bei Lietuvos menininkai.
Svečių koncertai Punske
Punsko lietuvių kultūros namai ir Lietuvių visuomeninė kultūros
draugija glaudžiai bendradarbiavo dar vienoje srityje – puoselėjant ir
skleidžiant Lenkijoje lietuvių kultūrą. Stengtasi, kad Seinų ir Punsko
krašto bendruomenė galėtų klausytis ir pamatyti profesionalius Lietuvos atlikėjus. Ansambliai iš Lietuvos į Lenkiją koncertuoti atvažiuodavo ir anksčiau, tačiau į lietuvišką Lenkijos kampelį jiems nebuvo
leista atvykti. Tad mūsų kraštiečiai, norėdami pamatyti Lietuvos ansamblius, vykdavo į Balstogę, Grajavą, Olecką, Suvalkus.
Punsko ir Seinų krašte koncertai buvo organizuojami ūkininkų
kluonuose, mokyklose, kur tilpdavo nuo 350 iki 1000 žiūrovų, nors
patalpos ir taip dažnai būdavo per mažos. Žmonės gausiai rinkdavosi į Lietuvos atlikėjų koncertus, mat nedažnai turėdavo progą išgirsti
taisyklingą lietuvių kalbą, pamatyti žavų šokį, pasiklausyti estradinių
ar chorinių dainų. Pirmieji profesionalūs artistai pas Lenkijos lietuvius
dažniausiai atvykdavo LVKD kvietimu. Per 65-erius LKN gyvavimo
metus Punske įvyko arti 500 atlikėjų iš svetur koncertai. Ryškiausi
ansambliai, solistai, kompozitoriai iš Lietuvos, lietuviški ansambliai iš
Kanados, JAV, Australijos, kitados koncertavę Punske: kompozitoriai
Algimantas Bražinskas, Benjaminas Gorbulskis, Alvydas Jegelevičius,
Vytautas Juozapaitis, Bronius Kutavičius, Anatolijus Lapinskas, Teisutis Makačinas, Andrius Mamontovas, Mikalojus Novikas, Algimantas
Raudonikis, Laimis Vilkončius; aktoriai Ferdinandas Jakšys, Rimvydas Kalvelis, Tomas Vaisieta; atlikėjai Gražina Apanavičiūtė, Vytau-
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tas Babravičius-Simas, Egidijus Bavikinas, Džordana Butkutė, Rytis
Cicinas, Laima Dunienė, Aldona Dvarionaitė, Valdemaras Frankonis,
Jonas Girijotas, Giulija, Irūna, Eugenijus Ivanauskas, Stepas Januška,
Marius Jampolskis, Danė ir Asta Jurkšaitytės, Vitalija Katunskytė, Liveta ir Petras Kazlauskai, Edmundas Kučinskas, Edmundas Kuodis,
Vytautas Landsbergis, Laima Lapkauskaitė, Judita Leitaitė, Aleksas
Lemanas, Monika Linkytė, Stasys Liupkevičius, Viktoras Malinauskas, Liudas Mikalauskas, Mino, Janina Miščiukaitė, Bronius Mūras,
Virgilijus Noreika, Renata ir Deivis Norvilai, Nelė Paltinienė, Stasys
Povilaitis, Veronika Povilionienė, Pusbroliai Aliukai ir sesutė Silvija,
Radži, Andrius Rimiškis, Gražina Ručytė-Landsbergienė, Danielius
Sadauskas, Irena Starošaitė, Aldona Stasilevičiūtė, Nijolė Ščiukaitė, Regimantas Šilinskas, Vytautas Šiškauskas, Danutė Šurmaitienė,
Violeta ir Vilius Tarasovai, Nijolė Tallat-Kelpšaitė, Inga Valinskienė,
Ona Valiukevičiūtė, Romualdas Vešiota, Vilija, Ovidijus Vyšniauskas,
Žilvinas Žvagulis; ansambliai – Kauno „Ainiai“, „Armonika“, „Gintaras“ iš Kanados, Valstybinis dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“,
„Pamesta Klumpė“ iš Australijos, „Ratilio“, „Šeduvos bernai“, „Uostamiesčio muzikantai“, grupės „Aktorių trio“, „Dar“, „InCulto“, „Jonis“, „Kitava“, „Rondo“, „Sekmadienis“, „Sutaras“, „Svajonių aidai“
iš Australijos, „16Hz“, „Vairas“, „Thundertale“, „ŽAS“, „Ratilai“,
„Žalvarinis“, teatrai – Vilniaus teatras „Lėlė“, teatras „Elfai“ iš Vilniaus, Vilniaus keistuolių teatras, bei daugybė Lietuvos chorų, kapelų,
teatro trupių, dainų ir šokių ansamblių, pučiamųjų orkestrų.
Punsko lietuvių kultūros namų suorganizuotos išvykos
į spektaklius
1990 m. gruodžio 29–30 d. – pirmoji mūsų krašto žmonių organizuota kultūrinė išvyka į Kauną ir Alytų. Kauno valstybiniame akademiniame dramos teatre mūsų kraštiečiai pamatė J. Jurašo režisuotą
pjesę „Smėlio klavyrai“, grįždami užsuko į Alytaus sporto rūmus, kur
išklausė Lietuvos estrados žvaigždžių koncerto „Linksminkimos“.
1991 m. kovo 2–3 d. – išvyka į Vilnių. Aplankyta Sausio 13-osios
tragiškų įvykių vieta, Laisvės gynėjų kapai Antakalnio kapinėse. Apsilankyta taip pat Kaziuko mugėje, o vakare Akademiniame dramos
teatre žiūrėta B. Dauguviečio „Žaldokynę“.
1991 m. kovo 9–10 d. – išvyka į Vilnių, jo istorines vietas. Dalyvauta Sąjūdžio Seimo iškilmingame posėdyje, kur Punsko viršaitis
perdavė Lietuvai sveikinimus. Vakare Jaunimo teatre stebėta N. Go-
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golio spektaklį „Lošėjai“, o sekmadienį dalyvauta mitinge Nepriklausomybės aikštėje.
1991 m. kovo 23 d. – išvyka į Kauno valstybinį akademinį dramos
teatrą, kur žiūrėta E. Jonesco tragišką farsą „Kėdės“.
1991 m. balandžio 13–14 d. – išvyka į Vilnių. Aplankę istorines
miesto vietas, vakare išvykos dalyviai Jaunimo teatre žiūrėjo spektaklį
pagal Romualdo Granausko pjesę „Rožės pražydėjimas tamsoje“.
1995 m. gruodžio 13 d. – išvyka į Lietuvos nacionalinį operos ir
baleto teatrą, į baletą „Don Kichotas“.
1996 m. lapkričio 28 d. – išvyka į Marijampolę, kur Panevėžio
Juozo Miltinio teatras rodė E. Thompsono pjesę „Prie Auksinio ežero“.
1998 m. lapkričio 28 d. – išvyka į kapelų šventę „Grok, Jurgeli“
Kaune.
2001 m. kovo 31 d. – išvyka į Marijampolę, kur vyko radijo „Pūkas“ jubiliejinis 5-mečio koncertas.
2002 m. kovo 15 d. – išvyka į Marijampolę, į Valstybinio dainų ir
šokių ansamblio „Lietuva“ koncertą.
2003 m. kovo 14 d. – išvyka į Kauno teatrą žiūrėti Keturakio komediją „Amerika pirtyje“.
2005 m. balandžio 14 d. – išvyka į Kauno muzikiniame teatre vykusį Valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ koncertą „Nepamirštama. Sena – nauja“.
2006 m. spalio 25 d. – išvyka į Kauno muzikinį teatrą (operetė
„Studentas elgeta“).
2006 m. lapkričio 11 d. – išvyka į kapelų šventę „Grok, Jurgeli“
Kaune.
2006 m. gruodžio 6 d. – išvyka į Kauno muzikiniame teatre vykusį Valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ koncertą „Lietuviškos giesmės“.
2008 m. spalio 18 d. – išvyka į kapelų šventę „Grok, Jurgeli –
2008“ Kaune.
2009 m. spalio 14 d. – išvyka į Marijampolę, į Valstybinio dainų ir
šokių ansamblio „Lietuva“ koncertą „Žvejų dainos“.
2010 m. kovo 26 d. – išvyka į Alytaus kultūros ir komunikacijos
centrą (spektaklis „Urvinis žmogus“).
2011 m. rugsėjo 24 d. – išvyka į Elko šokio teatro spektaklį „Topicha“.
2012 m. gegužės 24 d. – išvyka į Lietuvos nacionalinį operos ir
baleto teatrą (baletas „Barbora Radvilaitė“).
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2012 m. lapkričio 14 d. – išvyka į Marijampolę, į Valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ koncertą „Žemės paukščiai“.
2012 m. lapkričio 25 d. – išvyka į Kauno sporto halę, į lyrinę roko
operą „Jotvingio rauda“, atliekamą Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų chorų.
2013 m. lapkričio 21 d. – išvyka į Marijampolę, į Valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ koncertą „Lietuva tarmiškai“.
2014 m. vasario 8 d. – išvyka į Balstogės operos ir filharmonijos
teatrą (S. Moniuškos opera „Baisusis dvaras“).
2014 m. kovo 12 d. – išvyka į Lietuvos nacionalinį operos ir baleto
teatrą (baletas „Čiurlionis“).
2014 m. gegužės 17 d. – išvyka į Balstogės operos ir filharmonijos
teatro miuziklą „Fantomas“.
2014 m. lapkričio 30 d. – išvyka į Balstogės operos ir filharmonijos teatro miuziklą „Smuikininkas ant stogo“.
2015 m. lapkričio 18 d. – išvyka į Marijampolę, į Valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ koncertą „Kilkim, broliai, sakalais!“.
2016 m. lapkričio 6 d. – jaunimo, dalyvaujančio LKN ansambliuose, išvyka į Kauno muzikinį teatrą, į spektaklį „Notrdamo legenda“.
2016 m. lapkričio 13 d. – vaikų, dalyvaujančių LKN ansambliuose,
išvyka į Kauno muzikinio teatro spektaklį vaikams „Ausinė kepurė“.
2017 m. lapkričio 21 d. – išvyka į Marijampolę, į Valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ spektaklį „Legenda apie Pilėnus“.
2018 m. lapkričio 22 d. – išvyka į Marijampolę, į Valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ bei folkroko grupės „Žalvarinis“ koncertą „Švęskime laisvę!“.
2019 m. balandžio 3 d. – „Jotvos“ dalyvių išvyka į Kauno Žalgirio
areną, į A. Cholinos miuziklą „Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės legenda“.
2019 m. lapkričio 29 d. – išvyka į Alytaus miesto teatrą, į Valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ spektaklį-misteriją „Dievai
ir žmonės“.
2019 m. gruodžio 7 d. – išvyka į Operos ir baleto teatrą Vilniuje, į
baletą „Eglė žalčių karalienė“.
Dalyvavimas Dainų ir Šokių šventėse
1988 m. liepos 1 d. – VIII laisvojo pasaulio lietuvių tautinių šokių
šventė Hamiltone (Kanada). Dalyvauja choreografinis sambūris „Jotva“ – vad. Algis Uzdila.
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1990 m. liepos 6–8 d. – XIII Lietuvos tautinė dainų šventė Vilniuje. Dalyvauja choreografinis sambūris „Jotva“ – vad. Algis Uzdila.
1994 m. liepos 9–10 d. – Pasaulio lietuvių dainų šventė Vilniuje.
Dalyvauja: choreografinis sambūris „Jotva“ (dvi grupės) – vad. Asta Pečiulienė, Algis Uzdila, mišrus choras „Dzūkija“ – vad. Vytautas Pečiulis.
1998 m. liepos 3–6 d. – II pasaulio lietuvių dainų šventė Vilniuje.
Dalyvauja: „Jotvos“ sambūris – vad. Kristina Brazienė, mišrus choras
„Dzūkija“ – vad. Adriana Juškevičienė.
2000 m. liepos 2 d. – XI lietuvių tautinių šokių šventė Misisogoje
(Kanada). Dalyvauja choreografinis sambūris „Jotva“ – vad. Kornelija
Janušanienė.
2002 m. birželio 21–23 d. – Respublikinė mažoji šokių šventė Marijampolėje. Dalyvauja: choreografinis sambūris „Jotva“ – vad. Kornelija Janušanienė, šokių grupė „Vyčiai“ – vad. Asta Pečiulienė.
2003 m. nuo birželio 3 iki liepos 6 d. – Pasaulio lietuvių dainų
šventė „Mes“ Vilniuje, skirta Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo 750-osioms metinėms paminėti. Dalyvauja: choreografinis sambūris „Jotva“ (dvi grupės) – vad. Kornelija Janušanienė, kaimo kapela
„Klumpė“ – vad. Jonas Zakaravičius, mišrus choras „Dzūkija“ – vad.
Jonas Pavilonis, šokių grupė „Vyčiai“ – vad. Asta Pečiulienė.
2007 m. liepos 5–8 d. – Dainų šventė „Būties ratu“ Kaune ir Vilniuje. Dalyvauja: choreografinis sambūris „Jotva“ – vad. Kornelija Janušanienė, mišrus choras „Dzūkija“ – vad. Vidas Simanauskas.
2009 m. liepos 1–6 d. – Lietuvos Tūkstantmečio dainų šventė
„Amžių sutartinė“ Vilniuje. Dalyvauja: choreografinis sambūris „Jotva“ – vad. Kornelija Janušanienė, kapela „Klumpė“ – vad. Jonas Zakaravičius, Klojimo teatras – rež. Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė,
mišrus choras „Dzūkija“ – vad. Vidas Simanauskas, šokių grupė „Vyčiai“ – vad. Asta Pečiulienė.
2010 m. liepos 4 d. – IX lietuvių išeivijos dainų šventė „Daina aš
gyvenu“ Toronte (Kanada). Dalyvauja mišrus choras „Dzūkija“ – vad.
Vidas Simanauskas.
2012 m. liepos 1 d. – XIV lietuvių tautinių šokių šventė Bostone (Jungtinės Amerikos Valstijos). Dalyvauja šokių grupė „Vyčiai“
– vad. Asta Pečiulienė.
2012 m. liepos 4–6 d. – VII moksleivių dainų šventė „Mūsų vardas – Lietuva“ Vilniuje. Dalyvauja vaikų vokalinė grupė – vad. Egidija
Pocienė.
2014 m. nuo birželio 28 iki liepos 6 d. – Lietuvos dainų šventė
„Čia mano namai“. Dalyvauja: Klojimo teatras – rež. Jolanta Mali-
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nauskaitė-Vektorienė, mišrus choras „Dzūkija“ – vad. Vidas Simanauskas, vaikų vokalinio ansamblio merginos – vad. Egidija Pocienė,
šokių grupė „Vyčiai“ – vad. Asta Pečiulienė.
2015 m. birželio 26–28 d. – VIII Šiaurės ir Baltijos šalių chorų
festivalis Rygoje, Latvijoje. Dalyvauja mišrus choras „Dzūkija“ – vad.
Vidas Simanauskas.
2016 m. liepos 5–6 d. – 2016 m. moksleivių dainų šventė „Tu
mums viena“ Vilniuje. Dalyvauja vaikų vokalinė grupė „Balsynėlis“
– vad. Egidija Pocienė.
2018 m. liepos 1–6 d. – Lietuvos šimtmečio dainų šventė „Vardan
tos...“ Vilniuje. Dalyvauja: Klojimo teatras – rež. Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė, mišrus choras „Dzūkija“ – vad. Vidas Simanauskas,
šokių grupė „Vyčiai“ – vad. Asta Pečiulienė.
Juozo Vainos etnografinis muziejus
Juozas Vaina buvo neeilinė, plačių interesų asmenybė. Rodos, tiek
daug šiame krašte gyveno protingų, išsilavinusių žmonių, vis dėlto
dažniausiai Juozui Vainai kildavo genialių minčių.
1968 m. paskatintas Vilniaus istorijos instituto mokslinio darbuotojo Vacio Miliaus jis pradėjo rinkti senienas mūsų krašte, jas kolekcionuoti, aprašinėti. Surinkti daiktai pirmiausia atrado vietą Juozo
Vainos namuose, jo kambaryje. Vėliau iš kambario iškeliavo į laiptinę, ir taip vis didėjo „ekspozicijos“ plotas. 1977 m. Punske pastatyta
nauja mokykla, kurioje 1979 m. trys kambariai skirti Vainos surinktoms senienoms. Tai buvo kur kas erdvesnės patalpos, tačiau ir jose
nebuvo įmanoma visko eksponuoti. Svarbu, kad kambariuose sudėti
jau ir didesni daiktai – girnos, audimo staklės, kraičlovis, prakartas,
lovys, kraitinė skrynia ir kt. Nuo tada šis Vainos muziejėlis ir priklausė
Punsko lietuvių kultūros namams. 2001 m. vasarį Vainos rinkiniai pervežti į dar neišbaigtus naujus kultūros namus. Deja, čia jiems sąlygos
nebuvo geros. Eksponatai sukaupti drėgname rūsyje, kuriame vasarą
jiems kenkė saulės spinduliai, o pavasarį, žiemą ir rudenį – šaltis ir
drėgmė. Naujo LKN pastato rūsyje skirti keturi kambariai, kuriuose
pats Vaina, einantis 85-uosius, savo rankomis vėl dėstė daiktus, kūrė
naujus stendus.
Lankyti Vainos muziejų pradedama nuo Lietuvių kultūros namų
vestibiulyje esančio stogastulpio, parvežto iš Soldino miško, lietuvių
lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno žuvimo vietos. Šį žemaitiško stiliaus
stogastulpį suprojektavęs žymus Lietuvos inžinierius ir architektas
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V. Landsbergis-Žemkalnis. 1983 m. vietos lietuviai, bijodami, kad dėl
nepalankių oro sąlygų paminklas gali sunykti, nusprendė jį perduoti į Seinus – LVKD centro valdybai, o ši atidavė į saugias J. Vainos
rankas. Pščelnike (Myslibužo valsčius), Soldino girioje, pastatyta šio
stogastulpio ąžuolinė kopija. Zenono Knyzos, Petro Zimnicko, Viktoro Vainos ir paties Juozo Vainos pastangomis stogastulpis atnaujintas,
užkonservuotas ir dabar jis puošia LKN laiptinę.
Rūsyje kabo metalinė lenta su užrašu „1933.VII.17. Čia žuvo
lietuviai lakūnai – Atlanto nugalėtojai. Tu zginęli lotnicy – Litwini –
zwycięzcy Atlantyku. Stepas Darius ir Stasys Girėnas.“ Ši lenta pagaminta Vroclavo lietuvių lėšomis ir jų pačių Juozui Vainai įteikta per
Dariaus ir Girėno žūties 50-mečio iškilmes.
Viename kambaryje sudėta spauda. Čia išdėlioti Seinų ir Punsko krašte leisti lietuviški laikraščiai, įvairūs straipsniai apie Lenkijoje
gyvenančius lietuvius, dovanotos knygos, sukaupta Punske ir jo apylinkėse gimusių rašytojų (tarp kitko, Aneliaus ir Albino Markevičių,
Antano Grigučio iš Klevų, Albino Žukausko iš Bubelių, Birutės Jonuškaitės-Augustinienės iš Seivų) kūryba. Yra daugybė nuotraukų (įvairių pastatų, šulinių, rūsių, žemės ūkio padargų, auksarankių audėjų),
kurias J. Vaina aprašęs ir surišęs į „knygas“. Ant sienų puikuojasi ne
tik M. K. Čiurlionio paveikslų, S. Krasausko grafikos reprodukcijos,
bet ir Punsko licėjaus moksleivių (apie 1970 m.) piešti sodybų pastatai.
Kitame kambaryje – stendai su moterų darbais, t. y. audiniais,
mezginiais ir senoviniais drabužiais. Eksponuojamos audimo staklės,
kraičio skrynios, girnos, duonkubilis, sukaupti ir paskutiniai išlikę paminkliniai akmenys iš Punsko senųjų kapinių.
Ant sienų mirguliuoja įvairiaspalviai mūsų krašto audinių pavyzdžiai. Pasak J. Vainos, šiame krašte buvo žinomi keli raštai ir kelios
audimo technikos. Tai cvylikas (dvinytis audimo būdas; pavadinimas
kilęs iš vokiško žodžio „zwei“ [cvai]) ir placenka (iš lenkiško žodžio
„płócienko“). Šie pavadinimai liudija, kad audiniuose buvo susipynusios kelių tautų kultūros. Vienuose iš jų vyrauja lietuviškos spalvos,
kituose lenkiškos, dar kituose – vokiškos. Mūsų krašte buvę audinių,
kuriuos vadino šeipokais – jų ataudai ne visur lygiai prispaudžia metmenis. Tose vietose, kur neprispaudžia – raštas „prasišiepia“, dėl to
šeipokas.
Trečio kambario sienos apkabintos šio krašto kryžiais, koplytėlėmis, reikmenimis klumpėms pasigaminti. Aptiksime ir vyžas bei
šiaudinius batus. Čia yra taip pat stendai su caro laikus menančiais
rubliais, senomis markėmis ar prieškariniais rubliais. Ant sienos pui-
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kuojasi poeto Juozo Kėkšto portretas, Antano Sniečkaus nuotrauka,
kampe stovi 1981 m. Lenkijos lietuvių studentų Žolinių vainikas – koplytstulpis su juodais gedulo kaspinais perrištu Seinų Marijos paveikslu, simbolizuojantis kovą dėl lietuviškų pamaldų Seinų bazilikoje bei
Punsko bažnyčios 100-ąsias metines. Vienas šio kambario kampelis
skirtas Dariui ir Girėnui.
Čia stovi ir vienas unikaliausių radinių – medžio skobinys su medinėmis vinimis prikaltais galais, skirtas mažiems vaikams guldyti.
Paskutiniame kambaryje sukaupti namų apyvokos daiktai, žemės
ūkio padargai, naudoti dar XX a. pradžioje. Čia surasime ir pirmą muziejaus radinį – akmeninį kirvuką, taip pat metalines ir medines svarstykles (bezmėnus), iš tošies padarytą gorčių, unikalų daiktą – odos
sietą žirniams sijoti, įvairių pintinių ar metalinius pančius, kurie apsaugodavo arklius nuo vagysčių. Nepaprastai įdomūs spynų rinkinys
(medinė spyna iš Ožkinių kaimo, spyna iš Dusnyčios dvaro), spąstų
pelėms gaudyti ar žibintų kolekcija. Vienas įdomesnių eksponatų –
antsnukis, kurį dėdavo kumeliukui ant snukio, kad šis nežįstų kumelės. Panaši į jį ir apykaklė, kurią maudavo šuniui ant sprando, kad vilkas nenuneštų.
Šiame kambaryje vietą rado vienas didžiausių eksponatų – prakartas, kuriame žmonės laikydavo grūdus, bei lovys, kuriame šeimininkės sūdydavo mėsą. Čia taip pat sudėti ir kalvių dirbiniai: žagrės
noragas (nė kiek neprimenantis šiuolaikinio norago, jis apskritas, panašus į ragą), šakės daržovėms rauti, plaktukai su keturkampiu dugnu,
masyvios geležinės vinys, pjautuvai, replės, peiliai, geležinių spynų
rinkinys bei kiti kalvio darbai.
J. Vaina žinojo kiekvieno daikto paskirtį ir istoriją. Jis buvo šios
šventovės saugotojas, eksponatų konservatorius ir nepakeičiamas gidas. Visi surinkti daiktai priklauso J. Vainai.
Etnografinė sodyba (skansenas)
Punsko skanseną pradėta statyti 1986 m. Šią kultūrinę investiciją
parėmė visuomenė ir nemokamai atidavė statybinius objektus bei vidaus įrangos daiktus. Namas, tvartas ir svirnas perkelti iš Vaitakiemio
kaimo. Ši sodyba, kitados stovėjusi prie pat Vaitakiemio mokyklos,
buvo Rožės Grigutienės nuosavybė. Kluonas atkurtas pagal Vidugirių
kaime stovėjusį pastatą, buvusį Vinco Agurkio nuosavybe. Jis rekonstruotas pagal mūsų krašto meistrų patarimus, žmonių atsiminimus.
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Skanseno atidarymas vyko 1992 m. kartu su V Lietuvos klojimo
teatrų krivūle. Nuo tada čia ir prasidėjo kultūrinis gyvenimas.
XIX a. pabaigai ir XX a. pradžiai būdinga lietuviška kaimo sodyba įkurta nedidelės kalvos papėdėje prie kelio į Trakiškes (Seinų link).
Ji išdėstyta kvadratiniame kieme. Arčiausiai kelio stovi dvejų durų
kluonas ir peludė. Prie pat jo esąs arklių varomas maniežas. Priešais
kluoną įkurtas gyvenamasis namas. Viename šių trobesių gale stovi
tvartas, kitame – klėtis (svirnas). Kieme tarp namo ir svirno pastatytas
šulinys su iškelta svirtimi. Tai tipiška Seinų krašto šiaurės sodyba.
Gyvenamąjį namą sudaro du galai ir priemenė. Viename gale
įrengta aukšta molinė krosnis, kertėje tarp langų stovi sunkus medinis
stalas, prie jo pasieniais sudėti suolai. Virtuvėje yra ratelis, audimo
staklės, kraičio skrynia bei lovys mėsai sūdyti. Seniau virtuvėje kunkuliavo gyvenimas ir niekas niekam netrukdė. Po aslą vaikščiodavo
vištos, moterys prie ratelio dainuodamos verpdavo, plėšydavo plunksnas, vyrai – kortuodavo, sukdavo virves. Prie namo buvo įrengti gėlių
darželiai, už namo sodinamas daržas, kuriame augo vaistažolės, užveistas sodas.
Didžiąją namo dalį užima priemenė. Iš jos kopėčiomis galima užlipti į palėpę. Priemenėje kitados buvo laikomos ir šeriamos kiaulės,
kurioms ten pat ruoštas ėdalas.
Tvartas pertvaromis suskirstytas į tris dalis su atskiromis durimis
iš lauko pusės. Jame atskirai buvo laikomos karvės, kiaulės, arkliai ir
avys.
Kluone laikytas laukų derlius ir padargai. Čia kitados spragilais
buvo kuliami javai. Šiuo metu skanseno kluonas turi kitą paskirtį –
jame vyksta liaudiški koncertai, vaidinimai bei tradicinis Klojimo teatrų festivalis. Viduje žiūrovams įrengti suolai ir scena artistams. Kluonas nėra perkeltas, o atstatytas.
Prie daržo tyvuliuoja kūdra, už kurios stovi mažas svirnelis su
priesvirniu. Šis pastatas perkeltas iš Valinčių kaimo ūkininko Vlado
(dabar Juozo) Dzemiono sodybos. Prie tvenkinio 1997 m., Punsko parapijai švenčiant 400 metų jubiliejų, pastatytas dzūkiškas kryžius su
tvorele.
Visi pastatai yra mediniai, suręsti iš rąstų, iškelti ant akmenų, lengvai surištų kalkėmis ir cementu. Stogai dengti šiaudais. Šiuo metu tai
didelis mūsų rūpestis. Anksčiau javai augo natūralesnėmis sąlygomis,
jie nebuvo tręšiami mineraliniais junginiais, dabar auginami pažangiau, tręšiami, bet ir šiaudas yra labai nepatvarus. Trys skanseno pas-
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tatai (namas, tvartas ir svirnas) įtraukti į architektūros paveldo sąrašą
ir be architektūros paminklų konservatoriaus sutikimo negalima keisti
jų dangos.
2006 m., kuomet Punske buvo švenčiamos pirmojo lietuviško
vaidinimo mūsų krašte 100-osios metinės, Teklės Paransevičienės pastangomis šalia medinio kryžiaus buvo pastatytas paminklinis akmuo.
Jame iškaltas užrašas „100 metų lietuviškam vaidinimui Punskas
2006“.
2007 m. bendromis Punsko valsčiaus ir Europos Sąjungos lėšomis
šalia skanseno įkurdintas Lietuvių liaudies kultūros centras. Iškilo du
nauji pastatai. Viename įsikūrė „Punsko užeiga“ – mažas restoranėlis,
kitame – parodų patalpos ir administracinė dalis. Šių statybų metu paminklinis akmuo perkeltas nuo kryžiaus į tolimesnę vietą (čia, kur jis
stovi ir dabar). Aplink jį padarytas mažas žiedas apvažiuoti automobiliams. Penkerius metus gyvavęs LLKC užbaigė savo veiklą, vėliau
pastatą perėmė privati įmonė.
2013 m. šalia „Punsko užeigos“ taip pat Europos Sąjungos lėšomis buvo įkurtas „Dviejų meistrų pasakų kaimelis“ – žaidimų, laisvalaikio ir edukacinė aikštelė vaikams.

ASTA PEČIULIENĖ (g. 1970 m. Punske) – choreografė. 1989 m. baigė
Punsko licėjų ir įstojo į Lietuvos muzikos akademiją (Klaipėdos fakultetas).
1994 m. įgijusi lietuvių liaudies šokio choreografės – pedagogės diplomą sugrįžo į gimtąjį Punską. Dirbo Punsko lietuvių kultūros namuose instruktore
bei Punsko mokyklose ir darželyje choreografijos mokytoja. Nuo 2004 m. eina
Punsko lietuvių kultūros namų direktorės pareigas. Vadovauja kelioms tautinių
šokių grupėms: vaikų – „Puniukai“, Kovo 11-osios licėjaus moksleivių – „Šalčia“ bei vyresniųjų šokių grupei „Vyčiai“. Sudariusi knygą apie Punsko lietuvių kultūros namus šios įstaigos 60-mečio proga. Laisvalaikiu veja juostas su
kaladėlėmis, skutinėja margučius, mezga.
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Vilniaus krašto lietuvių gyvenimas
pagal 1935–1938 m. Lenkijos valdžios
dokumentus
Tyrinėjant Vilniaus krašto lietuvių istoriją, buvo susidomėta vilniečio Juozo Maceikos surinktais 1935–1938 m. dokumentais. Jų suradimo iniciatyvos ėmėsi Gintautas Šapoka. Prisiminęs šių dokumentų ieškojimo kelius, minėjo: 2009 metais pasirodė Juozo Maceikos
žmonos Salomėjos Maceikienės sudaryta knyga „Vilniaus šviesuolis
– Juozas Maceika“. Norėjau ją įsigyti, tačiau nepavyko, nes knyga
išleista 100 egz. tiražu. Iš tuometinės Šlapelių namo-muziejaus direktorės Almos Gudonytės sužinojau S. Maceikienės telefoną ir adresą
ir tą knygą gavau. Skaitydamas susidomėjau vienu dalyku: buvo išvardinti J. Maceikos neišspausdinti rankraščiai ir ten buvo paminėtas
1938 m. rankraštis: „Lietuvių padėtis Lenkijos respublikoje 1935–
1938 metais“. Jį sudarė apie 460 mašinraščio puslapių, tekstas buvo
parašytas lenkų kalba. Pradėjau jo paieškas bibliotekose, jų rankraščių skyriuose, bet nepavyko rasti. Atsitiktinai sužinojau, kad kažkoks
labai vertingas rankraštis yra Telšių „Alkos“ muziejuje. Teko kreiptis į pažįstamą Telšių kelionių ir ekskursijų biuro darbuotoją Stasę
Česnauskaitę ir ji po kelių dienų paieškos muziejaus archyve rado šį
J. Maceikos rankraštį. Tiesa, jo apimtis buvo didesnė, nes rankraštis
jau buvo išverstas į lietuvių kalbą ir kartu su lenkišku tekstu sudarė
801 puslapį. Teko jį nukopijuoti. Ilgai užtruko leidėjo paieškos ir derinimas su giminaičiais dėl atspausdinimo. Už leidimą atspausdinti
J. Maceikos rankraštį esu dėkingas J. Maceikos sūnui Vytautui Kazimierui Maceikai, kuris sudarė galimybę pasinaudoti pirmuoju mašinraščio egzemplioriumi. Žinomas politologas Vytautas Sinica susitarė su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centru dėl
knygos atspausdinimo. Taigi prabėgo beveik 10 metų nuo rankraščio suradimo ir jo išspausdinimo. Dabar jau leidinyje galima skaityti
J. Maceikos surinktus dokumentus.
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Politologas Vytautas Sinica, susipažinęs su J. Maceikos rankraščio
medžiaga, suprato jos vertę bei svarbą dabartiniams Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo santykiams. Šiandieniniai Lietuvos valdžios atstovai, mokslininkai, bendraudami su lenkais, vengė ir vengia atvirai,
objektyviai vertinti Vilniaus, Seinų krašte buvusį Lenkijos okupacinį
režimą, kartais net pritaria Vilniaus lietuvių atžvilgiu neteisingiems
lenkų istorinių tyrinėjimų teiginiams. Be to, iki šiol nėra išsamesnio
mokslinio darbo apie 1935–1938 m. Vilniaus krašto lietuvių padėtį,
kuriai įtaką darė Lenkijos valdžios. Todėl V. Sinica kartu su G. Šapoka
ėmė rūpintis J. Maceikos dokumentų išleidimu. 2020 m. pabaigoje Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras išleido Juozo
Maceikos dokumentų rinkinį „Lietuvių būklė Lenkijos Respublikoje
1935–1938. Memorialas lenkų visuomenei“. Išleidimo iniciatoriai tiki,
kad leidinys prisidės prie objektyvaus 1935–1938 m. Vilniaus krašto
lietuvių padėties atskleidimo ir įvertinimo.
Tai 680 puslapių knyga, didžioji jos dalis, tai dokumentai. Be to,
V. Sinica rūpindamasis, kad skaitytojai leidžiamame rankraštyje rastų
papildomų žinių apie 1920–1939 m. lenkų okupaciją, parašė istorinę
apžvalgą „Be ryto naktis: Lenkijos okupuoto Vilniaus lietuvių gyvenimas“, kurioje nurodė, kad 1935–1938 m. Lenkijos vykdoma politika, tai ankstesnių jos okupacijų tąsa, tik vykdoma aktyviau, griežčiau
(p. 12–36).
Leidinyje yra žinių apie autorių J. Maceiką, kuris 1921–1991 m.
gyveno Vilniuje. Ten mokėsi, studijavo, dirbo įvairiose įstaigose, dalyvavo Vilniaus lietuvių visuomeniniame gyvenime, aprašė įvairias Vilniaus krašto vietoves, neaplenkdamas gimtųjų Lazūnų kaimo, rinko ir
sukaupė Lenkijos valdžios įstaigų, lietuvių visuomeninių organizacijų
dokumentų, susijusių su 1935–1938 m. lietuvių visuomeninių organizacijų veikla, prieš kurią Lenkijos valdžia naudodavo represines priemones, kurias teko patirti ir J. Maceikai (p. 37–40).
1938 m. J. Maceika, kitų skatinamas, rinko dokumentus lenkų
kalba apie Vilniaus kraštą, skirtą lenkų visuomenei. Tai buvo svarbu,
nes 1938 m. Vilniaus krašto politinei padėčiai keičiantis, lenkai naikino dokumentus, kad neliktų jų represinės veiklos įrodymų. Praėjus
kuriam laikui, J. Maceika suprato šių dokumentų reikšmę ir 1971–
1974 m. juos išvertė į lietuvių kalbą.
Knygoje atspausdintas 1938 m. gruodžio 1 d. J. Maceikos „Paaiškinimas“ apie šių dokumentų rinkimo bei sutvarkymo eigą (p. 37–39).
Po „Paaiškinimo“ yra trumpas „Įvadas“, kuriame J. Maceika rašė: Šiame rašte nors fragmentiškai parodoma tikra lietuvių gyvenimo būklė
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Lenkijos Respublikoje, ypač Vilniaus krašte. Čia parodomi metodai,
kokiais vadovavosi mokyklinė ir administracinė valdžia, likviduodama lietuviškas mokyklas ir organizacijas. Be to, paliesti ir kiti lietuvių
gyvenimo pasireiškimai, dažnai naikinami prieštaraujant bet kokiems
įstatymams. Tenka dar pridurti, kad šitokia faktinė būklė, pradėta
1935 metais, trunka ir toliau (p. 40).
Knygoje dokumentai suskirstyti į 2 dalis. Didžiąją dalį sudaro
pirmosios dalies dokumentai, susiję su įvairiomis lietuvių gyvenimo
sritimis: švietimu, visuomeniniu gyvenimu, spauda, teisine padėtimi
ir kt. (p. 41–583). Antrojoje leidinio dalyje dokumentų yra nedaug
(p. 585–653). Pirmosios dalies dokumentai – tai įvairūs Lenkijos valdžios ir lietuvių organizacijų bei asmenų dokumentai, o antrosios –
lietuvių organizacijų peticijos, memorialai, prašymai aukščiausiems
Lenkijos valdžios atstovams, 5 iš jų – Lenkijos Ministrui Pirmininkui,
2 – Prezidentui, 1 – Religinių išpažinimų ir viešojo švietimo ministerijos Ministrui.
Knygoje yra J. Maceikos rašinys „Vilnius mūsų...“. Tai jo prisiminimai, apimantys 1935–1939 m. laikotarpį (p. 656–674). Toliau eina
„Biogramos“ – tai trumpi 23 asmenų, susijusių su Vilniumi, aprašymai
(p. 675–679).
1935–1939 m. Vilniaus krašto lietuvių gyvenimas išsiskyrė tuo,
kad 1935 m. pabaigoje Vilniaus vaivada paskirtas plk. Liudvikas Bocianskis pasirašė slaptą memorialą „Bendrosios administracinės priemonės lietuvių tautinės mažumos Lenkijoje atžvilgiu bei ketinimai tuo
požiūriu ateičiai“. Memorialo nuostatos buvo taikomos lietuviams,
gyvenantiems Vilniaus, Naugarduko, Balstogės vaivadijose. Tikslas
– lietuvių kaip tautinės visuomenės dalies likvidavimas. Todėl kitos
Vilniaus krašto tautinės mažumos nepatyrė tokių Lenkijos represijų,
kokios buvo numatytos ir vykdomos prieš lietuvius.
Memorialo vykdymas, tai nepaskelbtas karas prieš lietuvius, siekiančius išlaikyti lietuviškumą ir tapti ateityje sudėtine visos lietuvių tautos dalimi. Lenkai siekė lietuvius nutautinti arba sunaikinti, kad Vilniaus
krašto etninėse lietuvių žemėse jų neliktų ir jos priklausytų Lenkijai.
J. Maceikos knygoje „Lietuvių būklė Lenkijos Respublikoje 1935–
1938“ pateikta nepaskelbto karo kariaujančiųjų istorija iš puolančios
Lenkijos perspektyvos, pradedant Respublikos Prezidentu, Ministrų
Tarybos Pirmininku, Aukščiausiuoju Administracijos Tribunolu, įvairių ministerijų vadovais, vaivadomis, mokyklų apygardų kuratoriais,
miestų, apskričių starostomis ir kitais, vykdančiais prieš lietuvius įvairius prievartinius veiksmus, įrašytus atitinkamuose dokumentuose.
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Lietuviai, besiginančioji pusė, siekianti išlikimo per įvairių asmenų, organizacijų kreipimusis peticijomis, prašymais ir kitais raštais, skirtais
atitinkamiems Lenkijos valdžios atstovams.
Daug jėgų lietuviai išeikvojo švietimo gynimui. Jie nežinojo tikrų lenkų užmačių, nors 1934 m. Vilniaus mokyklų apygardos kuratorius K. Šeliongovskis lietuvių „Ryto“ švietimo draugijos pirmininkui pasakė, kad mokyklų valdžia siekia uždaryti privačias lietuviškas
mokyklas ir tam tikslui pasiekti priežasčių niekada netrūks (Maceika J. Lietuvių būklė Lenkijos Respublikoje 1935–1938, p. 74). Todėl
visos lietuvių pastangos išsaugoti privačias mokyklas buvo bevaisės. 1925–1938 m. buvo uždarytos 195 privačios lietuvių mokyklos.
1939 m. vasario mėnesį uždaryta paskutinė Vilniaus „Ryto“ mokykla
Lydos apskr., Dainavos vietovėje. Lenkijos valdžios suvaržymai lietuvių švietimui gimtąja kalba padarė daug skriaudos, o pasekmės dar
jaučiamos iki šiol, nes ne visi Vilniaus krašto lietuviai turi galimybių
mokyti vaikus lietuviškai.
Buvo siekiama sunaikinti visuomeninį-kultūrinį lietuvių gyvenimą, kuriam vadovavo įvairios lietuvių organizacijos. Jų centrai, lietuvių inteligentija buvo susitelkusi Vilniuje. Todėl jis tapo kovos smaigaliu už lietuvių draugijų, spaudos leidinių ir kitų objektų sunaikinimą.
Dažnai lietuviai pralaimėdavo kovą. 1937 m. pirmoji lietuvių uždaryta
organizacija buvo Tautinis Vilniaus lietuvių komitetas, teikęs lietuviams įvairiapusę pagalbą. Iki 1939 m. iš 17 lietuvių organizacijų 8,
kurios buvo aktyviausios, veikla uždrausta. Suvaržyta lietuvių spauda,
prarasta nemažai tautiečių, nes lenkai lietuvius priskyrė prie nepatikimų, savo tapatybę siekiančių išsaugoti asmenų. Prieš juos naudojo
įvairias represijas: vienus nutautino, kitus ištrėmė, treti, vengdami represijų, patys išvykdavo gyventi kitur.
Antrojoje dokumentų dalyje yra lietuvių visuomeninių organizacijų, ypač Tautinio Vilniaus lietuvių komiteto, daugelio asmenų peticijos, memorialai, skirti Lenkijos Respublikos Prezidentui, Ministrų
Tarybos Pirmininkui ir kt. Juose išdėstyta lietuvių padėtis, mokyklų,
organizacijų nurodymų pakeitimai ir kiti prašymai. 1938 m. gegužės
15 d. paskutinį dokumentą Lenkijos Respublikos Prezidentui parašė
Vilniaus S. Batoro universiteto Lietuvių studentų sąjungos nariai. Jame
išdėstyta tuometinė lietuvių padėtis: Toks stovis yra labai kenksmingas, nes gresia tautinis lietuvių kultūros sunaikinimas, o drauge stabdo
liaudies švietimą, organizacijų gyvenimą ir ekonominį lietuviško kaimo
vystymąsi (Maceika J. Lietuvių būklė Lenkijos Respublikoje 1935–1938,
p. 645). Padėčiai pakeisti studentai skyrė nemažai priemonių.
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Dokumentų rinkinio „Pabaigoje“ J. Maceika pateikė išvadą: Tie
beveik treji metai liks lietuvių kultūros istorijoje likvidavimo laikotarpiu ne tik tai to, ką lietuvių visuomenė kūrė po Pasaulinio karo, bet
ir daugelio dešimčių metų kultūrinių atsiekimų. Kas nuostabu, kad
lietuviško gyvenimo likvidavimas Lenkijoje vykdomas atstovų tautos,
kuri pati neseniai atgavo laisvę, priešingai bet kokiai teisei, o netgi pagrindinei pirmojo Lenkijos Maršalo Juozapo Pilsudskio minčiai
(ten pat, p. 654).
Nežiūrint į administracinės valdžios teritoriją, lietuviai gyventojai pasirinko kitą elgsenos būdą: liko ir toliau ramūs ir lojalūs. Savo
skausmus išreikšdavo daugiausia prašymais, memorialais aukštesniajai valstybės valdžiai. Netgi paskutinis priekaištas, koks nuolat
buvo lietuviams daromas, būtent – normalių santykių tarp Lenkijos
ir Lietuvos nebuvimas – pasirodė taipogi fikcija, nes tuos santykius
normalizavus, lietuvių gyvenimas lieka ir toliau beveik tokioje pačioje
būklėje, kokioje buvo prieš diplomatinių santykių užmezgimą. Iš to
darosi aiški išvada, jog kai kuriems valstybės valdžios veiksmams
rūpi aplamai sunaikinti bet kokius lietuviškumo pasireiškimus Lenkijos Valstybėje, o ypač Vilniaus krašte (ten pat, p. 654).
J. Maceikos knyga „Lietuvių būklė Lenkijos Respublikoje 1935–
1938“ itin reikšminga šiandieninei lietuvių visuomenei, nes:
a) istorijos tyrinėtojai, naudodamiesi šios knygos dokumentais bei
kita medžiaga, galės išsamiau tyrinėti XX a. Vilniaus kraštą, atrasti
naujų duomenų bei patikslinti kai kuriuos spaudoje esančius teiginius;
b) besidomintys Vilniaus krašto istorija, jos vietovėmis knygoje
ras iki šiol nežinomų faktų, žmonių likimų, geriau supras šiandieninę
valdžios atstovų santykių su Lenkijos Respublika raidą;
c) leidinys svarbus Rytų Lietuvos savivaldybėms, kad jos nedarytų lietuviams praeities skriaudų, kurių iki šiol dar pasitaiko.
Šis J. Maceikos leidinys papildo lietuvių tautos istorijos aruodą ne
tik praeities sklaida, bet ir pamokymu, kad laisvė tautai – itin svarbi egzistencijos sąlyga. Tad skaitantiems šią knygą tegimsta pasididžiavimas
Vilniaus krašto lietuviais bei geranoriškumas įamžinti jų atminimą.
Nastazija KairiūkštYtė (g. 1935 06 30 Samaniškėse, Veiverių vlsč.) –
lietuvių istorikė, daktarė (hum. m.; ist. m. kand. 1989). 1964 baigė Vilniaus
pedagoginį institutą. 1964–71 dėstė Daugų žemės ūkio technikume. 1973–98
dirbo Lietuvos mokslų akademijos Istorijos institute (nuo 1990 Lietuvos istorijos institutas). Svarbiausi veikalai: Klaipėdos miesto pramonė ir darbininkai 1945–1960 metais (1987), Vilniaus vadavimo sąjunga 1925–1938
metais (2001), Lietuvybės kovų verpetuose: Vilniaus ir Seinų kraštai XIX a.
pradžioje (su A. Gudonyte, 2009). Sudarė knygą Dek, širdie, ant amžino aukuro (1999; skirta Vilniaus kr. veikėjos M. Kubiliūtės 100 gimimo metinėms).
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ANGELO MOTYVAS SUVALKŲ KATALIKŲ
IR STAČIATIKIŲ KAPINIŲ ISTORIJOJE
Septynių tikėjimų kapinės Suvalkuose įkurtos XIX a. 3-iajame
dešimtmetyje. Tai patvirtina matininko Joachimo Lapinskio (Łapiński)
1825 m. lapkričio 5 d. atliktas Suvalkų miesto – Augustavo vaivadijos sostinės – žemės sklypų dydžių registras, išmatuotas geometro ir
pateiktas kartu su situaciniu planu. Matininko nubraižytas situacinis
planas (mastelis 1:5000) neišliko, tačiau Registre minimi, tarp kitko,
daržai ir gatvės anapus Ančios upės bei trejos kapinės: katalikų, žydų
ir liuteronų1. Katalikų dalyje pirmaisiais metais laidota chaotiškai. Teritorija nebuvo suskirstyta į kapavietes nei deramai prižiūrima; trūko pinigų kapinėms užlaikyti. Tik 1827 m. Jano Kizlingo iniciatyva
pradėta mūryti kapinių tvora. 1837 m. bažnyčios inventoriuje rašoma:
Kapinių, kuriose laidojami mirusieji (...), teritorija aptverta akmenų
tvora su čerpių stogeliu, kurio daugely vietų jau nebėra. Į kapines
tėra vienos tvarkingai apkaustytos durys su užraktu ir vidine spyna. Kapinių centre stovi medinė koplyčia, reikalinga remonto, o jos
viduje yra Švč. Mergelės Marijos altorėlis ir du suolai2. Po septyniolikos metų (1854) vietoje medinės Kristaus Atsimainymo koplyčios
pastatyta nauja iš akmenų ir plytų pagal Karolio Majerskio projektą
(1 pav.). Bokštą vainikuojantis ketaus kryžius ir vartai su dviem vazonais nuliedinti grafo Karolio Bžostovskio (Brzostowski) metalo liejy1

2

Suwałki. Studium historyczno-urbanistyczne do planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego miasta – wykonane na zlecenie Biura Dokumentacji Zabytków
w Suwałkach, opr. Zofia Piłaszewicz, Wojewódzki Urząd Konserwatorski w Suwałkach,
Białystok 1979, sygn. 514, p. 30–31.
A. Matusiewicz, Cmentarz w Suwałkach, „Jaćwież”, 2007, nr 37, p. 15; Inwentarz
podawczy Kościoła parafialnego Suwalskiego w Dekanacie Augustowskim przy
introdukcji nowego plebana w dniu 3m Września 1837 roku sporządzony, Archiwum
Diecezjalne w Łomży, sygn. 519, k. 126.
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1 pav. Suvalkų septynių
tikėjimų kapinės (katalikų
dalis). Kristaus Atsimainymo koplyčia pagal Karolio Majerskio projektą
(1854).
K. Jachimowicz nuotr.

kloje Štabine. Deja, dalis vartų buvo sunaikinta. Apie tai užsimenama
bažnyčios protokole: Viena geležinių vartų dalis, nulieta liejykloje,
dėl geležies trapumo ir dėl vežėjo, vežusio į kapines antkapį, neatsargumo, apačioje yra sulūžusi. Ją reikėtų nusiųsti į už 10 mylių esantį
Štabino fabriką, idant iš turimos geležies būtų nuliedinta iš naujo.
Kadangi į kapines pro šiuos vartus važiuojama itin dažnai, ši geležinių vartų pusė vis labiau genda vežant pro čia statybines medžiagas
ir antkapius, o nuliedinti naujus vartus ir pargabenti juos iš taip toli
į Suvalkus yra ganėtinai brangu, todėl Bažnyčios priežiūra siūlo vietoj geležinių naujus vartus užsakyti iš pjautinės medienos3.
Sprendimai sutvarkyti kapines buvo priiminėjami keliskart, tačiau tik XIX a. viduryje sužymėtos kapavietės ir nutiestos alėjos. Prie
vartų pastatytas medinis namelis sargui (duobkasiui). Verta priminti,
kad katalikų kapinių dalis buvo keletą kartų didinama – 1851, 1894,
1939, 1971 ir 1982 metais4.
3

4

Protokół rewizyjny kościoła i zabudowań plebańskich sporządzony przez Dozór
Kościelny Parafii Rzymsko Katolickiej Suwalskiej, Suwałki dnia 19/31 Października
1867 r., Akta Kancelaryi Biskupa Augustowskiego tyczące się Kościoła Parafialnego
w Suwałkach, Archiwum Diecezjalne w Łomży, sygn. 519, k. 424–425.
Jnwentarz Kościoła Parafialnego Suwalskiego W.J. Wierzbowskiemu w dniu 11/23 Marca
1855 r. w zarząd oddany, Archiwum Diecezjalne w Łomży, sygn. 519, k. 375; Matuszewicz
2007, p. 15–17.
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Daugiausia XIX a. antkapinių paminklų yra išlikę prie pagrindinės alėjos koplyčios link ir šiek tiek už jos. Vienas seniausių yra antkapis Silvestrui Obrembskiui (Obrębski, mirusiam 1836 m.), Augustavo vaivadijos komisijos iždo skyriaus komisarui. Šiek tiek vėlesnis
(1843 m.) yra Augustavo gubernijos Civilinio tribunolo žemėvaldos
kanceliarijos regento Jano Zapiurkevičiaus (Zapiórkiewicz) antkapis.
Pastarajam priklausė T. Kosciuškos gatvėje 31 numeriu pažymėtas namas ir aikštė. Šiame name gimė poetė Marija Konopnicka.
Čia rasime taip pat kitų nusipelniusių Suvalkų miestui žmonių
kapus – gydytojo ir visuomenininko Teofiliaus Nonevičiaus (Noniewicz), dailininko ir piešimo mokytojo Kazimiero Gurnickio (Górnicki), prezidento Lauryno Galajo (Gałaj) bei kitų pasižymėjusių ir mažiau žinomų miesto gyventojų. Iš vietinių antkapių meistrų minėtini
Antoni Balano ir Romualdas Jachimovičius (Jachimowicz). Tačiau pačias gražiausias meniniu požiūriu antkapių skulptūras yra sukūrę Gardino meistrai: Boleslovas Šyškevič (Bolesław Szyszkiewicz), Vasylius
Kačan (Wasyl Kaczan) bei dirbęs Varšuvos Povonskų kapinėse Baltramiejus Mazurek (Bartłomiej Mazurek). Kaip pavyzdį galima pateikti
Scepurų (Sciepura), Guzevičių (Guziewicz) ir Nonevičių (Noniewicz)
šeimų antkapius. O štai angelo skulptūros, esančios ant Kamilės iš Sviderskių Sventoslavskos (Kamilla ze Świderskich Świętosławska) kapo
(2 pav.), autorius yra nežinomas. Šią statulą savo žmonai nupirko ir

2 pav. Kamilės iš Sviderskių
Sventoslavskos antkapis.
Prisikėlimo angelas (1873).
K. Jachimowicz nuotr.
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pastatė Gustavas Sventoslavskis (Gustaw Świętosławski, 1837–1878),
Žemės ūkio kreditų draugijos Suvalkų direkcijos raštininkas. Jis pats
irgi palaidotas Suvalkų kapinėse, šalia sūnaus Konstantino, mirusio
1877 m., tačiau jo kapavietę žymi tik kukli granito plokštė.
Aukštas (2,5 m) Sventoslavskos paminklas atliktas iš dviejų rūšių medžiagos – kalkakmenio (skulptūra) ir smiltainio (postamentas).
Stovintis ant dviejų pakopų postamento – stilizuoto riedulio (pirma
pakopa) ir akmenų krūvos (antra pakopa), angelas vaizduojamas iš
priekio, kaire ranka atsirėmęs į uolą. Jis vilki antikinius drabužius su
giliomis klostėmis – ilgą, per juosmenį perrištą tuniką, yra apsisiautęs
toga. Angelas išsiskiria subtiliais veido bruožais bei nepriekaištinga
šukuosena. Jo žvilgsnis nukreiptas žemyn. Dešinėje rankoje jis laiko
alyvmedžio šakelę, o kairėje – laurų vainiką. Ant rėžiais pagražintos
uolos iš priekio yra iškaltas užrašas:
GERIAUSIAI / ŽMONAI IR MOTINAI / KAMILLEI IŠ ŚWIDERSKIŲ /
ŚWIĘTOSŁAWSKAI / GIMUSIAI RUGPJŪČIO 13 / 1842 M. / MIRUSIAI SAUSIO 3 / 1873 METAIS. / VYRAS IR VAIKUČIAI / NAŠLAIČIAI ATMINI- / MĄ
ŠĮ PASTATĖ. //.

Gali būti, kad skulptūra parvežta iš Varšuvos, nes toks angelo atvaizdas dažnai aptinkamas ne tik Povonskių kapinėse. Tai akivaizdi to
paties angelo kopija.
Panašų motyvą rasime ir Vilniaus Rasų kapinėse (Teresos Lukaševič (Łukaszewicz) bei Leono ir Alexandro Hrynevickių (Hryniewicki) antkapiai), taip pat Kobrynėje (Mickevičių šeimos kapas).
Varšuvietiško angelo projekto autorius buvo Tadeušas Čaikovskis
(Tadeusz Czajkowski), o antkapis skirtas pulk. Hilarui Zakševskiui
(Zakrzewski)5.
Angelo motyvas XIX amžiuje tarp antkapinių paminklų buvęs
itin populiarus, todėl kapinėse galima aptikti įvairių jo variantų ir
versijų. Tai, tarp kitko, susiję su sparnuotųjų personažų vaidmenimis
krikščionių (bet ne tik jų) religijoje – tai ir dieviškieji pasiuntiniai,
tarpininkai tarp dangaus ir žemės, globėjai bei guodėjai, o lemiamą
akimirką – ir dvasių vedliai6. Atmenami jie kaip būtybės, patvirtinančios ir apreiškiančios Dievo planą, išryškinančios aukščiausiąją
teofaniją, vykstančią Jėzuje Kristuje, Vienatiniame Dievo Sūnuje,
Žodyje, kuris tapo kūnu7. Jų globėjiškas vaidmuo akcentuojamas jau
5
6
7

M. I. Kwiatkowska, Rzeźbiarze warszawscy XIX wieku, Warszawa 1995, p. 109–111.
P. Giovetti, Aniołowie, Łódź 2001, p. 11–12.
G. Panteghini, Aniołowie i demony. Powrót tego co niewidzialne, Kraków 2001, p. 100.
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XV amžiuje rašant pirmuosius mirimo meno (ars moriendi) traktatus. Veikalų apie mirimo meną tikslas – paruošti žmogų laimingai ir
išganingai mirčiai. Traktatuose būdavo klausimų ir perspėjimų mirštančiajam, taip pat maldų bei nurodymų tiems, kurie jį palydėdavo
į amžinybę. Veikalų turinys inspiruodavo graviruotojus. Grafikos
kūriniai leisdavo ne tik parodyti įvairias scenas ir temas, bet ir pasiekti (per vaizdą) didesnę auditoriją, ypač neraštingus žmones. Populiariausia gerojo mirimo meno tema buvo angelo kovos su šėtonu
dėl mirštančiojo sielos vaizdavimas – tiek Švenčiausiosios Trejybės,
Dievo Motinos ir dangaus karalystės akivaizdoje, tiek ir apspitusių
bjaurių velniūkščių fone. Pastaruoju atveju dieviškasis pasiuntinys
įkūnydavęs žmogaus globėją. Jo sparnai simbolizavo ypatingą globą
bei paramą8. Tais laikais itin gerbiamas buvo arkangelas Mykolas.
Jam karštai melstasi; jis buvęs ne tik sielų vedlys, bet ir sielų svėrėjas, o rankose laikė gyvenimo knygą. XVIII a. jį pakeitė Angelas
Sargas, kuris iš savo pirmtako perėmė dorybių ir gerų darbų knygą.
Žemėn numesta knyga vienareikšmiai bylojo apie mirštančiojo apleidimą, o tai reiškė blogą mirtį9. XIX a. mene Angelas Sargas paplito
kaip vaikų ir jaunimo globėjas bei gynėjas. Toks pavyzdys Suvalkų
kapinėse yra septynmečio Hipolituko Sipovskio (Sipowski) antkapis
(3 pav.). Dviejų metrų aukščio paminklą sudaro dvi dalys: dviaukštis
granito postamentas bei pagrindas ir gipso skulptūrinė grupė. Dviejų
spalvų (raudonos ir juodos) postamentas pagamintas R. Jachimovičiaus antkapių dirbtuvėje. Tai rodo pirmoje pakopoje iškalta signatūra. Kur nulieta pati skulptūra, neaišku. Gali būti, kad ji parvežta iš
kitur. Antrą cokolio pakopą dengia profiliuotas keturšlaitis stogelis.
Priekinėje sienoje įmontuota ovalo formos keramikinė berniuko –
trumpais tamsiais plaukais, vilkinčio baltą drabužėlį ir žvelgiančio
tiesiai (en face) – nuotrauka. Visa vainikuoja Angelo Sargo figūra
su vaiku (4 pav.). Tiek sparnuotas angelas, tiek vaikas vaizduojami
judantys. Dievo pasiuntinys, rūpestingai ties vaikeliu pasilenkęs, laiko jį už rankos, o pakelta dešiniąja rodo kelionės tikslą – dangų. Tai
simbolizuoja amžinojo gyvenimo pažadą. Angelas vilki ilgą drabužį,
perjuostą per juosmenį, plačiomis iki alkūnių rankovėmis. Vaikas yra
su suknele iki kelių ir trumpa pelerina. Iškaltą antroje pjedestalo pa-

8

9

M. Włodarski, Obraz i słowo. O powiązaniach w sztuce i literaturze XV-XVI wieku
na przykładzie „ars moriendi”, Kraków 1991, p. 3–4, 7; P. Ariès, Człowiek i śmierć,
Warszawa 2011, p. 114–115, 118–119, 125.
P. Ariès, p. 115–116, 119.
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3 pav. Hipolituko
Sipovskio antkapis.
Postamento projektas
R. Jachimovič (1901).
K. Jachimowicz nuotr.

4 pav. Hipolituko
Sipovskio antkapis.
Angelo Sargo su vaiku
skulptūra (1901).
K. Jachimowicz nuotr.
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kopoje inskripciją taip pat sudaro dvi dalys. Pirmoji, esanti dešinėje,
nusako mirusiojo tapatybę:
A.†A. / Hipcio / SIPOWSKI / Gyveno 7 m. 5 mėn. / Mirė sausio
8 / 1901 m. //.
Antrąją sudaro dvieilis, asmeninis kreipinys vaikui. Tai išraiškingi liūdesio ir ilgesio kupini žodžiai, prašymas melsti Dievą už gyvuosius bei pažadas atminti mirusįjį savo maldoje:
Miegi, Hipolituk, tyliame kape / O mums liūdna / be tavęs / Melski už mus / Dievą / Kaip kad mes už tave / brangus vaikeli //.
Pasak Jaceko Kolbuševskio (Kolbuszewski), miegas atliepia
krikščioniškąją mirties sampratą, pagrįstą tikėjimu prisikėlimu iš numirusių. Tokiame kontekste mirusiojo miegas tėra susitikimo su artimaisiais laukimas. Susitikimas įvyks, bet tik mirus tiems, kurie dabar
dar yra tarp gyvųjų. Taigi šis susitikimas įvyks anksčiau negu prisikėlimas (...)10. Dar daugiau, prisikėlimo akimirka sutapatinama su fizine
mirtimi tų, kurie dabar gedi mirusiojo. Žavus tokio samprotavimo
naivumas: mirusiojo miegas baigsis tuomet, kai užmigsime ir mes,
o besitęsiantis iki prisikėlimo mūsų visų miegas nebebus jau miegas
(...)11.
XIX a. kapinių mene grįžtama prie antikos tradicijų. Šis pokytis
nulėmė pažiūrų dėl mirties sekuliarizaciją bei krikščionybės pozicijų
sumenkinimą. Tai atsispindi tiek skulptūrose, tiek antkapių įrašuose.
Krikščioniškuosius simbolius pakeitė graikų broliai dvyniai: mirties
genijus Thanatos ir miego dievas Hypnos12. Klasikinėse antkapių
skulptūrose vaizduojami du sparnuoti jaunuoliai. Pirmasis yra Mirties
Angelas (Thanatos), vedantis sielas į dausas. Jo atributas – apverstas
užgesintas deglas. Kita figūra yra miego įasmeninimas – tai miegantis
vyras ar berniukas su aguonų galvutėmis rankose. Hipnas (miegas),
priešingai negu negailestingasis brolis dvynys, vaizduoja permainingą
būseną, trunkančią vos akimirką13. Tanato motyvas aptinkamas taip
pat Štabino liejyklos dirbiniuose. Tiesa, Suvalkų kapinėse jų nėra, tačiau esama kitose regiono nekropolijose, pvz., Štabino. O Suvalkuose
yra šiek tiek išlikusių ketaus kryžių su besimeldžiančių angelų pusfigūrėmis (5 pav.).
J. Kolbuszewski, Wiersze z cmentarza. O współczesnej epigrafice wierszowanej,
Wrocław 1985, p. 166–168.
11
Ten pat, p. 168.
12
K. Vyšata, Motyw anioła w rzeźbie nagrobnej cmentarza Powązkowskiego, „Artifex”,
2005, nr. 7, p. 27.
13
Ten pat; J. Białostocki, Płeć śmierci, Gdańsk 2007, p. 7–9.
10
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5 pav. Suvalkų septynių tikėjimų kapinės (evangelikų
dalis). Stanislavo Kurcyušo
(Kurcyusz) antkapis. Vertikalios kryžiaus sijos fragmentas
su angelo pusfigūre (1850).
K. Jachimowicz nuotr.

Žlugus Sausio sukilimui, Suvalkuose padaugėjo gyventojų rusų.
Anksčiau, po 1831 m. sukilimo, į miestą pradėjo keltis karininkai su
šeimomis ir tarnais, atvyko šiek tiek valstybės tarnautojų bei mokytojų. Ryškesnių pokyčių dėl tautinės miesto gyventojų sudėties būta
tik 1890–1911 m., kai rusų skaičius iš 772 išaugo iki 1818. 1911 m.
Suvalkuose gyveno jau daugiau kaip 23 % rusų iš visos gubernijos14.
Tai patvirtina ir antkapių užrašai stačiatikių kapinėse. Iš konservatorių
dokumentų aiškėja, jog yra išlikę tik devyni antkapiai, pastatyti prieš
1890 m. Seniausias iš jų yra 1872 m. ketaus kryžius, skirtas penkerių
metukų Romanui Korženevskiui (Korżeniewski). Kaip rodo paminklų
dokumentai, per dvidešimtį metų kapaviečių skaičius stačiatikių kapinėse išaugo iki 55. Deja, dėl prastos kapinių būklės (jų naikinimo), šie
skaičiai yra mažesni, negu buvo iš tikrųjų. Be tikslių archyvinių bei
lauko tyrimų sunku bus išsiaiškinti, kiek mirusiųjų šiuo laikotarpiu palaidota Suvalkų kapinių stačiatikių dalyje. Paskutiniai užfiksuoti 1912
metų antkapiai. Jie skirti Aleksandrui Jakovlevičiui Keigeristui, 20-ojo
šaulių pulko kapitonui, bei Michailui Aleksandrovičiui Bokovui, imperatoriaus Aleksandro III Pavlogrado 2-ojo leibhuzarų pulko kornetui.
Išlikę caro armijos karininkų bei jų šeimų antkapiai nestebina. Dėl politinės padėties Europoje XIX a. pabaigoje Suvalkai ir visa gubernija
įgavo strateginę reikšmę. Pastatytos kareivinės, padidintas dalinyje
tarnaujančių kareivių skaičius. Kareiviams pastatytos dvi cerkvės
14

Suwałki miasto nad Czarną Hańczą, red. J. Kopciał, Suwałki 2005, p. 125.
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– Šv. Petro ir Povilo (1900) bei Kazanės Dievo Motinos ikonos cerkvė (1907), o kapinėse, kurios stačiatikių bendruomenei tarnavo nuo
XIX a. 2-ojo ketvirčio, iškilo Visų šventųjų koplyčia (po 1892 m.). Koplyčia, dabar tapusi parapine cerkve, yra vienas įdomesnių šio krašto
medinės architektūros paminklų. Tai aukšto estetinio lygio statinys,
atliktas gerų meistrų (6 pav.). Koplyčios projektas atitinka RusijosBizantijos stilių, galiojusį carinėje Rusijoje. Šventykla pastatyta pagal
graikų kryžiaus planą, karkaso konstrukcija yra ant aukšto akmeninio
pamato su nedideliu prieangiu iš rytų pusės15. Verta pridurti, jog netoliese, nuo cerkvės į vakarus, yra Petliūros kareivių kapavietė. Joje
ilsisi keliolika kareivių, internuotų Balstogės regione, kur jie pateko
žlugus Ukrainos Liaudies Respublikai XX a. 3-iajame dešimtmetyje.
O 4-ajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje pietvakarinėje kapinių dalyje buvo išskirta vieta sentikiams laidoti.
Materialaus stačiatikių bendruomenės paveldo Suvalkų kapinėse
yra išlikę nedaug. Akį patraukia viena gražesnių skulptūrų, skirta įamžinti vaiko atminimą. Tai angelo figūra prie dešimtmečio Kotios Krasovskio kapo (7 pav.). Aukštas 212 cm paminklas pagamintas iš pilkojo smiltainio. Jo autorius nežinomas. Ant nereguliarių formų akmens
postamento ir stačiakampio pagrindo pritvirtinta sparnuoto angelo
statula, primenanti berniuką lengvai garbanotais plaukais. Angelas
yra su ilga, perrišta per juosmenį, suknele trumpomis rankovėmis. Jis
priklaupęs ant kairiojo kelio, dešine ranka apkabinęs aukštą nupjauto
medžio kelmą, apaugusį vijokliais. Nuleistoje žemyn kairėje rankoje laiko rožę. Kitas rožės žiedas guli priešais jį ant pagrindo. Kapas
aptvertas kaltinės geležies tvora, su rutuliais papuoštais vertikaliais
strypais. Priekinėje postamento pusėje iškalta inskripcija rusų kalba:
Kotia / Krasovskij / gim. 1884 m. liepos 31 / miręs 1894 m. gruodžio 4 / Motina / vieninteliam brangiam / neužmirštamam sūnui. / Pasimelski už mane. //.
Nepriklausomai nuo tikėjimo ir kilmės antkapinės angelų statulos
bei epitafijos visur reiškė tą patį – įsitikinimą, jog mirę vaikai virsta
angeliukais. Gyviesiems tai buvo savotiška terapija ir paguoda, nes
jauniausieji – dėl savo amžiaus – jau buvo pasiekę dangaus karalystę
ir Kūrėjo artumą. Per juos prašyta Dievo užtarimo16. Puikus pavyzdys
– motinos prašymas pasimelsti už ją ant mažojo Kotios antkapio.
15
16

Ten pat, p. 128, 409, 846.
J. Kolbuszewski, Cmentarze, Wrocław 1996, p. 34; K. Syrnicka, Polska epigrafika
nagrobna na Wileńszczyźnie. Tradycja i współczesność, Wilno–Lublin 2001, p. 173.
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6 pav. Suvalkų septynių tikėjimų kapinės (stačiatikių dalis).
Visų šventųjų cerkvė (po 1892 m.). K. Jachimowicz nuotr.

7 pav. Septynių tikėjimų kapinės (stačiatikių dalis).
Kotios Krasovskio antkapis. Angeliuko skulptūra
(1894). K. Jachimowicz nuotr.
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Iki XIX a. vidurio vaiko mirtis gyviesiems nesukeldavo didesnio
sielvarto ir gedulo. Tai susiję su dideliu žmonių mirtingumu – anuomet mirdavo ir jauni, ir seni. Kūdikius iki vienerių metų laidota kartu
su vargšais bevardžiuose kapuose, prie bažnyčių esančiose kapinėse.
Laidojimo būdas pasikeitė XVII a. pabaigoje, Europoje paplitus papročiui laidoti vaikus šventovėse, kartu su tėvais, broliais ar seserimis17.
Abejingumą dėl vaikų mirties Philippe Ariès aiškino taip: Iki šiolei niekam neateidavo į galvą įamžinti vaiko atvaizdą, kadangi vaikystė buvo
laikoma pereinamuoju laikotarpiu; nebuvo reikalo išsaugoti atvaizdo
atmintyje, jei vaikas turėjo sulaukti brandos, o jei turėjo mirti – vėlgi
mažoji būtybė nebuvo verta atminimo: būta itin daug vaikų, kurių gyvybė kabojo ant plauko! Ilgą laiką vyravo gilus įsitikinimas, jog reikia
gimdyti daug vaikų, nes tik kai kurie iš jų išgyvensią. (...) Todėl negalima
buvo pernelyg prisirišti prie būtybės, kuri galėjo ir neišgyventi (...)18.
XVIII a. pabaigoje ir XIX a. pradžioje kapines pradėta steigti užmiesčiuose. Veikiant poezijai bei religinei ir filosofinei pasaulėžiūrai
įsigali romantiška mirties grožio samprata. „Laukiamą“ ar „prijaukintą mirtį“ pradėta apibūdinti naujomis sąvokomis – „apraudojama mirtimi“ arba „kito mirtimi“19. Įsigali tam tikros sielvarto raiškos formos
netekus artimojo, tarp jų ir vaiko, kuriam mirus pradėta nešioti gedulo
drabužius, panašiai kaip mirus suaugusiajam. Visuotinai priimta reikšti liūdesį ir gailestį viešai20. Tuometiniai pokyčiai pastebimi ir antkapių skulptūrose bei įrašuose. Lenkijoje jiems didelę įtaką turėjo Jano
Kochanovskio (Kochanowski) „Raudos“. Verta priminti, kad XVI ir
XVII a. mene mirusiojo siela buvo vaizduojama vaiko pavidalu, o ją į
anapus palydėdavo angelai. Vėl pradedamas taikyti populiarus atgimimo ir baroko epochose puto motyvas. Dailės ir skulptūros darbuose jis
siejamas su antikiniu Erotu – nuogo sparnuoto berniuko atvaizdu. Vis
dėlto putai neturėjo sakralinės reikšmės, kuri buvo teikiama angelams.
XIX a. antkapių mene jie atliko tik gedinčiųjų vaidmenį21.
Visose Suvalkų septynių tikėjimų kapinėse tik vienas angelas –
prie Kamilės iš Sviderskių Sventoslavskos kapo – vaizduojamas su
P. Ariès, p. 101.
Cit. pagal K. Syrnicka, p. 170.
19
Daugiau apie tai rašoma: K. Jachimowicz, Varšuvos skulptoriaus Baltramiejaus
Mazureko kūrinys Suvalkų septynių tikėjimų kapinėse, „Terra Jatwezenorum. Jotvingių
krašto istorijos paveldo metraštis“, 2017, t. 9 [2], p. 183–195.
20
K. Syrnicka, p. 170.
21
Ten pat, p. 172; A.S. Czyż, B. Gutowski, Nekropolie kresowe, Warszawa 2008, p. 22;
Słownik terminologiczny sztuk pięknych. Wydanie piąte, Warszawa 2007, p. 339.
17
18
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atributais: rankose jis laiko alyvmedžio šakelę ir laurų vainiką. Pagal
rekvizitus įmanoma angelą identifikuoti – šiuo atveju tai Prisikėlimo
angelas. Alyvmedis reiškia taiką ir laiminimą, simbolizuoja gyvybės
bei atgimimo jėgas; lauras – amžinumą ir jaunystę. Senovėje lauro vainikais buvo vainikuojami ne tik laimėtojai, bet ir itin nusipelnę mokslo
ir meno žmonės. Religinėje plotmėje lauro lapai simbolizuoja dorybes
ir krikščioniškąją tiesą22. Apokaliptinėje Apreiškimo Jonui knygoje
pažadėta: Būk ištikimas iki mirties, ir aš tau duosiu gyvenimo vainiką (Apr 2, 10). Kartais ant antkapinių paminklų aptinkamas augalinis
dekoras, primenantis prarastąjį rojų. Nors augalai simbolizuoja prisikėlimą (atgimimą), tačiau gležni ir trapūs jų žiedai primena ir apie
laikinumą. Tuo įsitikinsime pažvelgę į Kotios Krasovskio paminklą:
nupjautas iki pusės medis ir nuskintos rožės rodo, jog šio jauno žmogaus gyvybė nutrūko staiga23. Tačiau vilties teikia amžinai žaliuojantis
vijoklis – nesibaigiančio tęstinumo simbolis. Teisingai yra pastebėjusi Dorothea Forstner, kad šis augalas gerai atvaizduoja ištikimybę
ir draugystę iki pat mirties, o net ir po jos. Juk vijoklis žaliuoja net
ir ant negyvų medžių, bet jis pats, neprigludęs prie ko nors, augti
negali24. Boleslovas Šyškevič yra neprilygstamas akmenų sodų meistras. Jo darbai puošia daugelį šio krašto kapinių, tarp jų ir Suvalkų
nekropolijos kapus. Iš uolienų plyšių skverbiasi įvairūs augalai, tarp
jų: paparčiai, darželiniai šlamučiai, rožės ir kalnarūtės, besivejantys
ant antkapių elementų25. Tačiau augaliniai motyvai Suvalkų kapinėse
dar nebuvo tyrinėti, jie laukia savo tyrėjų.
Iš lenkų kalbos vertė Nijolė Birgelienė
KATARZYNA JACHIMOWICZ (g. 1976 m. Seinuose, Lenkijoje) – meno istorikė. 2013 m. baigė Varšuvos kardinolo Stefano Višinskio universiteto Meno
istorijos fakultetą. Meno istorikų sąjungos ir Varšuvos paminklų konservatorių
sąjungos narė. Mokslinių susidomėjimų sritis – šiaurės rytų Lenkijos, Lietuvos,
Ukrainos architektūra ir menas (taip pat kapinių) bei Ispanijos mozarabų architektūra. Žinias apie Lietuvą ir Ukrainą gilino savarankiškų išvykų ir kapinių
inventorizacijos darbų metu. 2012 m. dalyvavo Podolės kapinių inventorizacijoje, 2013 m. – moksliniame Vilniaus Rasų kapinių inventorizacijos projekte.
Bendradarbiavo su Kardinolo S. Višinskio universiteto parodų galerija „Galeria
przy Automacie“. Dabar rašo daktaro disertaciją apie Suvalkų septynių tikėjimų kapinių ansamblį (vadovas KSVU hab. dr. prof. Zbigniew Bania).
G. Richter, Kryteria planowania zieleni na cmentarzach, [w:] Sztuka cmentarna.
Sympozjum międzynarodowe. Dokumenty, red. O. Czerner, I. Juszkiewicz, Wrocław
1995, p. 209–210; D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej. Leksykon, Warszawa
2001, p. 171–174, 177–178.
23
Richter, p. 207, 210.
24
Forstner, p. 194–195.
25
J. Rozmus, J. Gordziejew, Cmentarz farny w Grodnie 1792–1939, Kraków 1999, p. 66.
22
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SŪDUVOS DVARAI IR RŪMAI.
KELI PAVYZDŽIAI
Suvalkija driekiasi šiapus ir anapus Lietuvos–Lenkijos sienos ir
apima Lenkijos šiaurės rytinę dalį bei Lietuvos pietvakarius kairiajame Nemuno krante. Šis kraštas, vadinamas dar Sūduva, sudaro vieną
iš Lietuvos etnografinių regionų. Prieš 1410 metus į pietus nuo Nemuno gyveno jotvingiai. Tik po Melno sutarties 1422 m. šios žemės
atiteko Lietuvos kunigaikščiams. XVI ir XVII a. kraštas vėl buvo apgyvendintas. 1795 m., po trečiojo Abiejų Tautų Respublikos (ATR)
padalijimo, jis atsidūrė Prūsijos sudėtyje, o Napoleono kampanijos
metu – Varšuvos kunigaikštystėje. Suvalkijoje lig šiol išliko nemažai
įdomių dvaro sodybų ir puošnių rezidencijų, tapusių kultūrinio gyvenimo židiniais. Tiek vienų, tiek kitų likimas kartais būdavo dramatiškas. XVII ir XVIII a. pirmojoje pusėje dvarai buvo niokojami karų. Jų
meninė vertė buvo pažeidžiama ir XIX šimtmetyje. Vis dėlto daugiausia žalos padaryta XX a. – Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų metais.
Dėl aršių kovų apgadinta daug vertingų architektūros paminklų arba
jie nusiaubti kovojančių kariuomenių. Istorijos verpetuose netekome
daug vertingų objektų. Kai kurių iš jų liko tik griuvėsiai, dar kiti nyksta ir šiandien. Tarp pastarųjų yra Bartninkų ir Šūklių dvarai (1, 2 pav.).
1990 m. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, daugiau dėmesio pradėta
skirti ir kultūros paveldui. Kai kurie išlikę pastatai atgaivinti, globojami, kiti remontuojami. Restauruotose dvaro sodybose įrengti muziejai,
konferencijų centrai. Tačiau dalis jų dar tik laukia remonto. Kaip dabar
atrodo kai kurios dvaro sodybos bei rūmai Lietuvoje esančioje Suvalkijos dalyje? Aplankykime keletą iš jų.
Vienas vaizdingiausiai įsikūrusių yra Ilguvos dvaras, kurį apie
1900 m. paveldėjo Ona Talko-Grincevičiūtė (lenk. Anna Talko-Hryncewicz), dirigento, kompozitoriaus, vieno iš Varšuvos filharmonijos

Sūduvos dvarai ir rūmai. Keli pavyzdžiai

1 pav. Bartninkų dvaro liekanos

2 pav. Nykstantis Šūklių dvaras

įkūrėjų bei direktoriaus Emilio Mlynarskio (lenk. Emil Młynarski)
žmona. Mlynarskiams ši valda priklausė iki Antrojo pasaulinio karo.
1625–1626 m. ant iškiliausios kalvos Ilguvoje pastatytas vienaukštis maumedžio dvaras. Vėliau išorinės sienos buvo apkaltos pušų
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lentomis, o iš pietų pusės, kur įrengtas paradinis įėjimas, pristatyta
veranda. Pastatas stovi ant aukšto Nemuno šlaito. Pagrindinis dvaro
fasadas atgręžtas į upę. Iš šios pusės ant akmeninių pamatų yra portikas (prieangis) su keturiomis mūrinėmis kolonomis. Platūs laiptai
kažkada vedė iki pat upės šlaito, kur buvo įveistas sodas (3, 4, 5 pav.).
Į reprezentacinį dvaro kiemą galima buvo patekti pro dvejus vartus
(jie neišlikę). Buvo dvi medinės oficinos, kairioji vadinta „Novinka“

3 pav. Ilguva. Mlynarskių dvaras

4 pav. Ilguvos dvaras. Veranda iš
Nemuno pusės

5 pav. Ilguva. Atminimo lenta
E. Mlynarskiui

Sūduvos dvarai ir rūmai. Keli pavyzdžiai

(„naujiena“). Parko Ilguvos dvaras neturėjo1. Dabar dvaro sodyba,
deja, nenaudojama merdi.
Kiduliai taip pat įsikūrę prie Nemuno. Pirmasis žinomas jų savininkas buvo Jonas Lenartavičius (lenk. Jan Lenartowicz). 1584 m. jis
šią valdą pardavė kilusiam iš Prūsijos Krišpinui-Kiršenšteinui (lenk.
Kryszpin-Kirszensztein). Jo anūkas 1685 m. pastatė čia pirmąjį dvarą, kuriame apsigyveno, tarp kitko, jo brolis Jonas Jeronimas, žemaičių vyskupas. Paskui Kiduliai atiteko Karpių šeimai, dar vėliau tapo
Tiškevičių nuosavybe. Po pirmojo ATR padalijimo 1772 m. valda atiteko Prūsijai ir priklausė valstybei. Pasirašius Tilžės sutartį, 1807 m.
Kiduliai atsidūrė Varšuvos kunigaikštystėje, o dar vėliau (po Vienos
kongreso) – Lenkijos karalystėje. 1837 m. valda atiteko rusų armijos
generolui, baronui Jonui von Ofenbergui, pasižymėjusiam kovose su
Napoleonu. Jis dvarą perstatė, o aplink įkūrė parką. Pradėjo statyti ir
ūkinius pastatus, tačiau šiuos darbus pabaigė tik barono palikuonys.
XIX a. viduryje Kidulių savininku tapo grafas Benediktas Emanuelis
Tiškevičius-Lohoiskis (lenk. Tyszkiewicz-Łohojski), vėliau pardavęs
juos turtingam ūkininkui Juozui Pavlovskiui (lenk. Józef Pawłowski).
Šis išardė dvarą iki pamatų, tačiau nieko jo vietoje nepastatė. Kai valdą vėl perėmė barono Jono von Ofenbergo palikuonys, dvaras buvo
atstatytas. Tačiau giminei šis dvaras priklausė tik iki Pirmojo pasaulinio karo. Po 1945 m. rūmuose buvo įsikūrusi tarybinio ūkio administracija.
Mūriniai vieno aukšto dvaro rūmai su aukštais rūsių pamatais ir
gyvenamosiomis patalpomis palėpėse pastaraisiais metais buvo restauruoti. Jų stogas dengtas keraminėmis čerpėmis, dvišlaitis su liukarnomis. Iš parko pusės ant dešimties kvadratinio skerspjūvio piliorių
pristatyta medinė veranda, papuošta moderno (secesijos) stiliaus ornamentais (6, 7, 8 pav.). Prie pagrindinių durų veda platūs laiptai, o iš
šiaurinės rūmų pusės yra nedidelis priestatas. Viduje dabar įsikūrusi
biblioteka ir kultūros židinys. Aplink rūmus esančiame parke yra išlikę ūkiniai pastatai.
Netoli Lenkijos ir Lietuvos sienos, į šiaurę nuo Lazdijų, yra
dvi įdomios dvaro sodybos. Rudaminos dvaro istorija siekia XVI a.
pradžią, kuomet jis priklausė Skorulskių (lenk. Skorulski) giminei.
1576 m. dvarą nupirko kunigaikštis Teodoras Atanazas Masalskis
(lenk. Teodor Atanazy Massalski). Jis, o gal jau jo sūnus Grigorijus,
1

Roman Aftanazy, Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczpospolitej, t. 3, WrocławWarszawa-Kraków, 1992, p. 230.
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6 pav. Kidulių dvaro rūmų veranda

7 pav. Kidulių dvaro ūkiniai pastatai

čia pastatė mūrinį dvarą, kuris vėlesnių savininkų buvo perstatomas,
tačiau išliko iki mūsų laikų. XVIII a. valdą įsigijo Turčinavičiai (lenk.
Turczynowiczowie), kurie dvarą suremontavo baroko stiliumi.
„Rudamina buvo nuostabi – senas kunigaikščių Masalskių dvaras, puikus parkas, sodas, pilnas vaismedžių, vaiskrūmių bei gėlių,
mums atrodė tarsi tikras rojus“. Taip apie dvaro sodybą rašė Marija
Vitkevičiūtė (lenk. Maria Witkiewiczówna) 1936 m. išleistuose „Prisiminimuose apie Stanislovą Vitkevičių“. Jų autorė šiame dvare gyveno
1869–1873 m. kartu su broliu Stanislovu, dailininku ir rašytoju, su motina bei ketvertu brolių ir seserų. Tuomet dvaro sodyba priklausė tetai Teresei Turčinavičiūtei-Suchoževskai (lenk. Teresa Suchorzewska

Sūduvos dvarai ir rūmai. Keli pavyzdžiai

8 pav. Kidulių dvaro ūkiniai pastatai

z Turczynowiczów), 1831 m. sukilimo 1-osios raitelių divizijos vado
Tado Marios Suchoževskio našlei. Dvaro sodyboje Vitkevičių šeima
glaudėsi 1869–1873 m., grįžusi iš tremties Rusijos gilumoje. Paskutiniais gyvenimo Rudaminoje metais S. Vitkevičius nutapė garsųjį paveikslą „Rudaminos dvaras“. Rudaminoje gimė taip pat Jonas Košicas
Vitkevičius (lenk. Jan Koszczyc Witkiewicz), architektas ir paminklų
konservatorius.
Rudaminos dvaras išsiskiria masyviomis sienomis bei portiku su
keturiomis kolonomis (9, 10 pav.). Stogas keturšlaitis. Kadaise rūmai
buvo apsupti didžiulio parko su alėjomis, senais medžiais ir trimis
tvenkiniais, besijungiančiais su ežeru. Po 1945 m., įkūrus kolūkį, į rūmus įsikėlė kolūkio administracija. Dabartinis savininkas 2007 m. pradėjo pastato restauravimo darbus, tačiau kol kas nei dvaras, nei parkas
dar neprimena atvaizduotų Vitkevičiaus drobėje statinių.
Turbūt nėra jokių rašytinių šaltinių lenkų kalba apie Aštriosios
Kirsnos praeitį (11, 12 pav.). Žinoma, kad XIX a. pabaigoje ir XX
pradžioje valda priklausė Vladimirui Gavronskiui (lenk. Włodzimierz

9 pav. Rudaminos dvaras iš sodo pusės
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10 pav. Rudaminos dvaro portikas

Gawroński)2. Vis dėlto labiau tikėtina, jog tai Zigmas Gavronskis
(lenk. Zygmunt Gawroński, 1816–1886) seno medinio dvaro vietoje
pastatęs klasicizmo stiliaus rūmus, išlikusius iki dabar. Po Pirmojo pasaulinio karo Lietuvos valdžia dvarą išparceliavo. Beveik du dešimtmečius rūmuose buvo įsikūrusi žemės ūkio mokykla.
Kirsnos rezidencija buvusi didinga. Apie tai byloja išsilaikę mūriniai klasicizmo stiliaus rūmai, manytina, statyti XIX a. pabaigoje arba
XX pradžioje. Pastatas yra dviaukštis su keturių joninių kolonų portiku ir trikampiu frontonu fasadinėje pusėje. Gaila, tačiau nežinome
tiksliai, kaip atrodė rūmai iš parko pusės ir viduje, nei kas buvo aplink
juos3.
Iš ūkinių pastatų išliko senasis malūnas ir svirnas, kluonas, tvartas bei bokšto laikrodis (13, 14 pav.). Dvaro rūmus supa vaizdingas
parkas, esantis čia pat prie Kirsnos upelio. Yra taip pat sujungtų kanalais tvenkinių. Po Antrojo pasaulinio karo rūmuose šeimininkavo tarybinio ūkio direkcija. Dabartiniai savininkai nori atkurti pirminę dvaro
statinių išvaizdą. Rūmai vis dar laukia renovacijos, suremontuota tik
dalis ūkinių pastatų, vyksta parko gaivinimo darbai.
Į pietus nuo Šakių yra Zyplių dvaras. Jį 1891–1901 m. išplėtė
grafas Tomas Liudvikas Potockis (lenk. Tomasz Ludwik Potocki) (15
pav.). Dvaro stogas buvo šlaitinis – dvišlaitis centrinėje dalyje ir ke2
3

R. Aftanazy, op. cit., p. 60.
Ibidem, p. 61.
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11 pav. Aštriosios Kirsnos dvaro rūmai

12 pav. Aštriosios Kirsnos dvaro rūmų priekinis fasadas

turšlaitis šoniniuose pastato sparnuose. Pagrindinio fasado centrinėje
ašyje pastatyta mūrinė, įstiklinta veranda. Čia buvo paradinis įėjimas,
iki kurio vedė laiptai, iš viršaus uždengti metalo ir stiklo stogeliu,
įtvirtintu ant geležinių atramų su moderno stiliaus puošybos elementais. Sodo pusės fasade verandą atitiko rizalitas su trikampiu frontonu.
Čia buvo durys į terasą, iš kurios buvo galima nusileisti tiesiai į parką.
Šoniniuose sparnuose buvo dar po vienas lauko duris iš pakeltų terasų.
Pasikeitė ne tik rūmų, bet ir ūkinių pastatų išvaizda. Per 1897 m. gaisrą
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13 pav. Aštrioji Kirsna. Senieji pastatai

visi mediniai pastatai sudegė, todėl jų vietoje iškilo mūriniai. Aplink
rūmus yra didžiulis parkas, kuris įregistruotas kaip gamtos paminklas
(16 pav.).
Grafas Tomas Potockis mirė 1912 m., o jo žmona Pelagija rūmuose šeimininkavo iki 1919 m. Kai Zypliai atsidūrė Lietuvos valstybės
ribose, žemė buvo išparceliuota, o rūmuose įsikūrė iš Seinų atkelta kunigų seminarija, dar vėliau – žemės ūkio mokykla. Antrojo pasaulinio
karo pabaigoje ir po jo čia buvo karo ligoninė, o paskui kolūkio kontora. Panaikinus kolūkį, pastatas pradėjo nykti. Skulptorius Vidas Cikana ėmėsi žygių, kad rūmai būtų restauruoti. Jam tai pavyko ir 2001
m. prasidėjo atnaujinimo darbai. 2003 m. prie rūmų, buvusioje arklidėje, tautodailininkų bendrija „Dailius“ įsteigė galeriją. Paeiliui buvo
remontuojami ir kiti
ūkiniai pastatai, o
2012 m. baigti renovuoti rūmai ir įkurtas
juose kultūros centras.
Sūduva yra ypatingas kraštas su
turtinga istorija ir
architektūros paminklais. Čia yra žymiai
vertingesnių ir labiau
žinomų statinių, to14 pav. Aštrioji Kirsna. Senieji pastatai
kių kaip Paežerių rū-
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15 pav. Zyplių dvaro rūmai

16 pav. Zyplių dvaro parkas

mai ar įsikūręs prie Nemuno Gelgaudiškio dvaras. Tačiau tiek vieni,
tiek kiti verti dėmesio dėl savo architektūros bei turtingos istorijos.
Šiame straipsnyje norėjau atkreipti skaitytojų dėmesį į mažiau žinomus objektus. Dvarai ir rūmai nėra tik statiniai, bet ir juose gyvenusių
žmonių likimai. Daug įdomių, bet neprižiūrimų vietų sunyksta savaime, todėl būtina pasirūpinti praeities paveldu ir išsaugoti ankstesnių
Sūduvos gyventojų atminimą.
Iš lenkų kalbos vertė Nijolė Birgelienė
KATARZYNA WĘGLICKA (g. 1968 m. Mlavoje, Mazovijos vaiv.) – meno istorikė, Lenkijos meno istorikų asociacijos narė. Daugiau kaip 30 metų skyrė
Lietuvai, Baltarusijai ir Ukrainai. Išleido 14 knygų, tarp jų: Opowieści kresowe.
Litwa (Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2004), Białoruskie ścieżki (Książka i Wiedza, 2008), Moja Litwa (Książka i Wiedza, 2011), Wschodnie ścieżki
(Fundacja Sąsiedzi, 2019). Yra paskelbusi mokslinių straipsnių, tarp jų: Ołtarz
perspektywiczny w kaplicy św. Barbary w bazylice Wniebowzięcia NMP w
Budsławiu na Białorusi („Artifex”), Obraz Wilna w opisach i na rycinach
Jana Kazimierza Wilczyńskiego („Konteksty i Pogranicza”), Zapomniane kresowe cmentarze („Artifex”). Redagavo meno žinynus ir kitus leidinius: Leksykon zabytków Kresów południowo-wschodnich (wydawnictwo Arkady, 2014),
Leksykon zabytków Kresów północno-wschodnich (wydawnictwo Arkady,
2017), Architektura i sztuka dominikańskiego sanktuarium MB w Gidlach
(wydawnictwo PAN, 2016). Domisi taip pat rusų menu, lenkų pėdsakais Rusijoje ir Šveicarijoje.
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ATSKLEISTA LIETUVOS KRIKŠTO
NUMIZMATINĖ PASLAPTIS
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) monetų lobis, rastas
1933 m. Kaune, Šančiuose (1 pav.), užminė iki šiol neatmintą mįslę:
kas nukalė jame buvusias 92 seniausias lietuviškas, vadinamąsias PEČAT tipo sidabrines monetas, išsiskiriančias iš visų kitų vėliau rastų
LDK monetų? Vienoje monetų pusėje iškaltas heraldinis simbolis – ietigalis su lygių galų kryžiumi, antroje – kirilika iškaltas žodis PEČAT
(antspaudas) (2 pav.).

1 pav. Šančių lobis, saugomas Nacionaliniame
M. K. Čiurlionio dailės muziejuje (NMKČDM)

ATSKLEISTA LIETUVOS KRIKŠTO NUMIZMATINĖ PASLAPTIS

2 pav. Seniausia lietuviška PEČAT tipo moneta
su ietigaliu ir lygių galų
kryžiumi. D. Kaubrio
kolekcija

Monetos yra sunkiausios iš XIV a. lietuviškų monetų (vid. masė
1,16 g), o jų buvimas kartu su tribriauniais sidabro lydiniais, iš kurių,
kaip manoma, buvo gaminamos pirmosios LDK monetos, ir nebuvimas Šančių lobyje kitų atmainų lietuviškų monetų gali reikšti, kad
PEČAT tipo monetos yra seniausios. Tačiau kadangi jose nenurodytas
emitentas, tai vienintelis požymis, galintis padėti nustatyti jį, taip pat
ir jų amžių, yra ietigalis su kryžiumi. Ir kam galėtų priklausyti šis heraldinis simbolis? Lygių galų (stačiatikių?) kryžius galėtų patvirtinti,
jog monetos emitentas buvo krikščionis, ir tai reikštų, kad jis turėtų
būti sukurtas ne pagoniškame krašte, kokiu iki 1387 m. krikšto buvo
Lietuva. Tai verčia atkreipti dėmesį į du Lietuvos krikščioniškus valdovus – Jogailą (1377–1434) ir Vytautą (1392–1430). Atrodytų, einame teisingu keliu, bet ar tai prives prie teisingo galutinio atsakymo?
Kadangi kryžius yra lygių galų (stačiatikių), galimas ir trečias variantas. Žinoma, kad galingasis LDK valdovas Algirdas (1345–1377), valdęs plačias slavų kunigaikštystes, su dviem stačiatikėmis žmonomis
turėjo 12 sūnų, kurių tik trys nebuvo pasikrikštiję stačiatikiais. O ir jis
pats buvo žinomas kaip religinis tolerantas, priešindamasis Maskvai,
Kijeve įkūręs iš Konstantinopolio valdomą metropoliją.
1984 m. lenkas profesorius R. Kiersnovskis (1925–2006), matydamas lietuvių numizmatų pasimetimą savo numizmatikoje, sukūrė
Lietuvos monetų klasifikaciją. Kaip pagrindą jis pasirinko kai kuriuos
„neabejotinus“ teiginius, kurių svarbiausias buvo PEČAT tipo monetų priskyrimas Vytautui. Svarus argumentas tokiam sprendimui buvo
tai, kad kitame (Verkių) lobyje buvo rasta apie 2000 smulkių denarų,
kurių vienoje pusėje buvo pavaizduoti Gediminaičių stulpai, o kitoje
– Ietigalis su kryžiumi (3 pav.). Kadangi Gediminaičių stulpai neabejotinai buvo pripažįstami kaip Vytauto dinastinis simbolis, tai savaime
ir Ietigalis su kryžiumi tapo jo simboliu. Būtent pagal šį heraldinį simbolį, nekritiškai transformavus kryžių į kalaviją, buvo netgi sukurtas
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3 pav. Verkių lobio denaras
(NMKČDM)

4 pav. Vytauto Didžiojo karininkų
kursų baigimo ženklas, 2014 m.

vadinamasis „Vytauto ženklas“ (4 pav.), šiuo metu nebevartojamas,
kaip neturintis istorinio pagrindimo.
Nežiūrint į kategoriškas nuostatas dėl Ietigalio su kryžiumi
ženklo priskyrimo Vytautui, autoriaus, dar 2006 m. tyrusio Šančių
lobį, neapleido įtarimas, kad lobio monetos visgi yra ne jauniausios,
bet seniausios, nes jame buvo dar ir 4 Moldavijos vaivados Petro
Mušato I (1375–1391) monetos, nukaltos prieš 1392 m., Vytautui
dar kovojant su Jogaila dėl Trakų. Tąkart PEČAT tipo monetas aš atsargiai priskyriau jei ne Algirdui, tai jo sosto įpėdiniui Jogailai. Tai
aiškiai prieštaravo radikaliųjų numizmatų E. Ivanausko, E. Remeco,
D. Grimalauskaitės, nekritiškai pritariančių visiems fundamentaliems
R. Kiersnovskio teiginiams, nuomonei.
Praėjo per dvidešimt metų. Per tą laiką daug kas pasikeitė. Lietuva tapo nepriklausoma, Vilniaus Žemutinės pilies ir Valdovų rūmų
teritorijose atlikti gilūs archeologiniai tyrimai, naudojant sovietmečiu neįsivaizduojamo jautrumo modernius metalo ieškiklius, palydimi naujausių nematytų monetų radinių. Šiais atradimais, deja,
jau negalėjo pasinaudoti ir savo teorijos pakoreguoti 2006 m. miręs
prof. R. Kiersnovskis. Numizmatikoje daugėjo diskusijų, bet jos, visgi,
nekeitė esminių profesoriaus suformuluotų nuostatų. Autoriaus diskusijos su profesionaliais muziejininkais ir archeologais pateko į spaudą, kartais privesdavo iki komiškų oponentų reiškiamų argumentų ir
neįtikėtinų išvadų. Pavyzdžiui, aptikus kelias monetėles, kurių vienoje pusėje iškaltas Jogailos asmeninis ženklas – Dvigubas kryžius ant
skydo, pradėtas vartoti, kai jis 1386 m. apsikrikštijo Vladislovo vardu,
vedė Lenkijos sosto įpėdinę Jadvygą ir tapo Lenkijos karaliumi, kitoje
pusėje – aptariamasis Ietigalis su kryžiumi. Aistringam numizmatui
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5 pav. Mįslingas
denaras – Dvigubas
kryžius ant skydo /
Ietigalis su lygių galų
kryžiumi. D. Kaubrio
kolekcija

kolekcininkui Domininkui Kaubriui (1915–2020) įsigijus tokią monetą
(5 pav.), galėjau stebėti įdomų jaunųjų numizmatų pasimetimą. E. Ivanauskas JAV spaudoje anglų kalba paskelbė du straipsnius, kuriuose
pranešė, kad rasti unikalūs lietuviški Vytauto pusgrašiai (?), kuriuose
pavaizduotas jo ženklas – Ietigalis su kryžiumi.
Netrukus Lietuvoje vykusioje Lietuvos nacionalinio muziejaus
surengtoje parodoje paviešintas dar vienas tokios monetos egzempliorius su nuoroda, kad tai Jogailos moneta, kurioje pavaizduotas neabejotinai jo asmeninis ženklas Dvigubas kryžius ant skydo. Visiška
kolizija. Neaišku, kuris heraldinis simbolis svarbesnis – Jogailos ar
Vytauto? Praėjus keleriems metams ši kolizija buvo „išspręsta“, kai
fundamentalioje numizmatikos knygoje „Pinigai Lietuvoje“ (2016)
E. Remecas paskelbė galutinę išvadą, kad šias retas monetas 1392 m.
Astravo sutarčiai įamžinti kartu nukalė du emitentai: Jogaila ir Vytautas. Sudėtingiausia buvo nustatyti, kuriam iš jų priskirti šias monetas –
Jogailai ar Vytautui. Nepavyko. Tačiau nustatyta, kad monetos turėjo
būti kaldintos labai trumpai, gali būti, kad vos kelias dienas (!), nes jų
rasta tik 13 vienetų. Apmaudu dėl keisto nesiorientavimo istorijoje ir
nesupratimo, kas ir ką 1392 m. veikė Astrave. Čia Lenkijos karalius ir
aukščiausiasis Lietuvos kunigaikštis (Supremus Dux, kaip titulavosi)
Jogaila grąžino Gardino kunigaikščiui Vytautui kažkada iš jo atimtą ir
vasalui Skirgailai pavestą valdyti jo tėvoniją – Trakus. Ir dar pridėjo
LDK sostinę Vilnių, taip pavesdamas valdyti visą Lietuvos Didžiąją
Kunigaikštystę. Suprantama, kad Jogailos vasalu sutikęs tapti Vytautas turėjo būti be galo dėkingas už tokių didelių teisių suteikimą
ir, kaip viduramžiais buvo priimta, dėkingumo ir ištikimybės ženklan
privalėjo savo monetose kalti suvereno (Jogailos) simbolį. Taip atsirado Vytauto monetos su jo dinastiniu ženklu – Gediminaičių stulpais
vienoje pusėje ir vasalinės ištikimybės aukščiausiajam Lietuvos kunigaikščiui Jogailai ženklu Ietigaliu, su Šv. Jurgio lygių galų kryžiumi
– kitoje. Taigi aiškėja, kad naujoje monetoje (Dvigubas kryžius ant
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skydo / Ietigalis su kryžiumi) yra pavaizduoti du Jogailos heraldiniai
simboliai.
Pats laikas pasigilinti į istoriją ir sfragistiką. Kaip teigia Lietuvos
sfragistikos žinovas dr. E. Rimša, netrukus po to, kai 1387 m. vasario
mėnesį Jogaila su Vytautu atvyko į Vilnių krikštyti Lietuvą, pašventino įsteigtos Vilniaus katedros pamatus, paskyrė vyskupą Andrių,
pakrikštijo Vilniaus didikus ir miestelėnus, Lenkijos karalius Jogaila
užsakė pagaminti majestotinį (sosto) antspaudą (6 pav.). Jame karalius pavaizduotas sėdintis soste, apsuptas jo valdomų žemių herbais.
Dešinėje viršuje – LDK herbas, vaizduojantis aukščiausiąjį Lietuvos
kunigaikštį (Jogailą) ant žirgo, su iškeltu kalaviju ir Dvigubu (Vyčio)
kryžiumi ant skydelio. Būtina atkreipti dėmesį į tai, kas pavaizduota
po žirgo kojomis. Kairėje matomas ietigalis, dešiniau – nukautas slibinas. Galima suprasti, kad Jogaila pavaizduotas legendinio šv. Jurgio
pozoje, nukovęs slibiną (drakoną) ir taip išgelbėjęs jam paaukotą mergelę. Čia pat, šalia nukautos pabaisos, guli nulūžęs ietigalis. Iš tiesų,
kaip byloja šv. Jurgio žygdarbio legenda, jis iš pradžių dūrė slibiną
ietimi, bet ši nulūžo. Tada jis užkapojo pabaisą kalaviju (7 pav.). Akivaizdu, kad LDK herbe įprasminta Lietuvos krikšto alegorija: Jogaila
(šv. Jurgis) krikštu (kalaviju) išgelbėjo Lietuvą (mergelę) nuo pagonybės (slibino).
Kyla klausimas, kaip šalia ietigalio atsirado lygių galų kryžius?
Tai vadinamasis Šv. Jurgio kryžius, vaizduojamas daugelyje jo žygdarbio scenų (8 pav.).

6 pav. Lenkijos karaliaus Jogailos 1387 m. majestotinis antspaudas ir jo fragmentas su LDK herbu, kuriame matomas ietigalis ir nukautas slibinas, siužetai, vaizduojami taip pat lietuviškose Jogailos monetose
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7 pav. Šv. Jurgis ir slibinas (dail. Rafaelis di Santi, Luvro muziejus Paryžiuje)

8 pav. Lietuvių liaudies skulptūrėlė
„Šv. Jurgis“, XIX a., Lietuvos nacionalinis muziejus

Tuo tarpu šv. Jurgis tapo Lietuvos globėju, jo žygdarbio siužetas
puošia Marijampolės, Prienų, Varnių herbus.
Pastebėtina, kad Vytauto nukalti denarai – Gediminaičių stulpai
/ ietigalis su Šv. Jurgio kryžiumi – pamažu transformavosi. Gausiame
Verkių lobyje apie 40 proc. šių denarų lygių galų Šv. Jurgio kryžius
pavirto katalikišku, kurio vertikalusis skersinis dvigubai ilgesnis už
horizontalųjį, kas rodo krikščionybės įtakos įsigalėjimą Lietuvoje valdant Vytautui (9 pav.). Po Vilniaus–Radomo 1401 m. sutarties, kurioje
Jogaila pripažino Vytautą didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu, atsirado
naujo tipo Vytauto monetos, kurių vienoje pusėje matomas jo, kaip
Lietuvos valdovo, atvaizdas ant žirgo, kitoje – jo heraldinis simbolis –
Gediminaičių stulpai, kurių viduryje gotiškos minuskulos šriftu iškalta
jo katalikiško vardo Aleksandras pirmoji raidė (10 pav.).

9 pav. Vytauto denaras su katalikišku kryžiumi

10 pav. Didžiojo Lietuvos kunigaikščio
Aleksandro (Vytauto) denaras su gotiška
monograma Gediminaičių stulpų viduryje
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11 pav. Jogailos
denaras Dvigubas
kryžius / Slibinas.
D. Kaubrio kolekcija

Po Lietuvos krikšto buvo nukaltos ir mįslingos, keliasdešimt metų
neidentifikuotos Jogailos monetos su slibinu, simbolizuojančiu Lietuvos krikštu nugalėtą blogį – pagonybę (11 pav.).
Išvados
Šančių lobio lietuviškos PEČAT tipo monetos nukaltos didžiojo
Lietuvos kunigaikščio Jogailos, Lietuvos 1387 m. krikšto proga. Joje
nenurodytas emitentas (Jogaila, Vladislovas) galbūt dėl to, kad be jo
Lietuvos krikštytoju yra ir Vytautas, nors žodis PEČAT (antspaudas)
parodo, kad šis pinigas nukaltas valdovo (Jogailos) vardu.
Ietigalis su kryžiumi yra 1387 m. Lietuvos krikšto proga Jogailos
sukurtas heraldinis ženklas, vaizduojantis lygių galų Šv. Jurgio kryžių
ir smeigiant slibiną ietimi nulūžusį ietigalį.
Lietuvos kunigaikščio Vytauto kaltos monetos su Gediminaičių
stulpais ir ietigaliu su kryžiumi yra vasalinės monetos. Jose ietigalis su
Šv. Jurgio kryžiumi rodo Vytauto vasalinę ištikimybę Jogailai.
Vytauto monetos Vytis / Gediminaičių stulpai su jo monograma
nukaltos jam tapus pripažintu didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu.
Jogailos moneta su Dvigubu kryžiumi ant skydo nukalta Lietuvos
krikšto proga. Nugalėtas slibinas joje simbolizuoja Lietuvos krikštu
nugalėtą blogį (pagonybę).
Žodynėlis:
numizmatika – pagalbinė istorijos mokslo šaka, tirianti monetas;
heraldika – mokslas, tiriantis herbus, simbolius ir jų istoriją;
sfragistika – pagalbinis istorijos mokslas, tiriantis antspaudus;
minuskula – mažoji lotynų kalbos raidė.
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STANISLOVAS SAJAUSKAS (g. 1946 m. Jungėnų k., Marijampolės apskr.)
– profesorius, fizinių mokslų habil. dr. 1949–1957 m. ištremtas į Sibirą.
1963 m. baigė Marijampolės Petro Armino vidurinę mokyklą, 1968 m. – Kauno politechnikos institutą, įgijo elektronikos inžinieriaus specialybę. 1968–
2011 m. dirbo Kauno technologijos universitete, ėjo įvairias pareigas. Nuo
1975 m. daktaras, nuo 1994 m. – habil. daktaras, nuo 1966 m. – profesorius. 1995–
2011 m. taip pat dirbo Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje numizmatu. Išleido knygas: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės numizmatika
(su D. Kaubriu, t. 1, 1993; t. 2, 2006), Mažieji Lietuvos istorijos paminklai (su
J. Abdulskyte, R. Verkeliene, 1999), Lietuvos monetos (su A. Dulkiu, J. Galkumi, 2007), Lietuvos lobiai (su M. Michelbertu ir kt., 2007), Domininko Kaubrio
lietuviškų pinigų kolekcija (2010), Pinigų istorija (2011; 2015), Marijampolė.
Iš praeities į dabartį (2011), Marijampolė. Partizaninis karas (su J. Sajausku, 2012), Marijampolė. Palaimintasis Jurgis Matulaitis (2013), Kalvarija. Iš
praeities į dabartį (2013), Vilkaviškio kraštas. Iš praeities į dabartį (2015).
LR MA Kazimiero Baršausko (1998), Vlado Jurgučio (1998, 2008), KAM Tado
Dambrausko (2008) premijų laureatas.
Veiklos sritys: LDK numizmatika, pinigų istorija, valstybinė heraldika, fotografija.

Stanislovas
Sajauskas
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STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW
NA KRĘTYCH ŚCIEŻKACH HISTORII
Scholastika Kavaliauskienė
ŚLADY ŚWIETNOŚCI RODU PACÓW W JEZNIE
Jezno (Jieznas) leży nieopodal Rumszyszek (Rumšiškės) na trasie Druskienniki (Druskininkai) – Kowno (Kaunas). Prawa miejskie
miejscowość otrzymała 28 grudnia 1956 r. Herb został nadany miastu
29 maja 2002 r. (autor Arvydas Každailis).
Przedmiotem intensywnych badań i zainteresowań mieszkańca
Jezna Vytautasa Gusasa są resztki świetności rodu Paców. W Jeznie
i okolicach majątek tychże magnatów nazywano hrabstwem pacowskim. Ród Paców odcisnął głębokie piętno w rocznikach historycznych. Jego przedstawiciele piastowali ważne stanowiska w Wielkim
Księstwie Litewskim, uczestniczyli w najważniejszych wydarzeniach
historycznych. W 1633 r. Jezno kupił podkanclerzy litewski Stefan
Pac, który urządził tu rezydencję rodu. Kompleks pałacowy składał
się z 7 skrzydeł: sześciopiętrowych po bokach i jednego dwupiętrowego pośrodku. W jego narożach wybudowano wieże. Światło do pałacu wpadało przez 365 okien, goście do pałacu mogli dostać się przez
jedną z 12 bram, a do pokoi prowadziło 52 drzwi – dokładnie tyle,
ile tygodni w roku. Na początku XIX w. pałac odziedziczył Ludwik
Michał Pac. Hrabia brał aktywny udział w powstaniu listopadowym,
więc po jego upadku był zmuszony do ucieczki z Litwy. Zamieszkał
we Francji. Na Litwie zostawił kompleks pałacowy w Jeznie, pałac
w Wilnie (Vilnius) i pozostały majątek.
W 1837 r. pałac litewskich magnatów Paców w Jeznie został strawiony przez pożar. Zniszczeniu uległo większość zabudowań. Lokalna
ludność rozkradła pozostałości po luksusowych wnętrzach pałacu, na
koniec rozbierając nawet cegły.
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Na terenie pałacu w Jeznie nie zostały przeprowadzone dokładne
badania archeologiczne, zaginęła część źródeł historycznych. Resztki
pałacu Paców w 2004 r. nabył Vytautas Gusas. Konserwatorzy zabytków określili, że obiekt ten pełnił rolę pomocniczego budynku
gospodarczego. Jest to budynek dwupiętrowy. Drugie piętro zostało
dobudowane w czasach sowieckich. Powierzchnia każdego piętra wynosi 160 m2. Grubość ścian na parterze – 1,2 m, na pierwszym piętrze
– 1,04 m. Przestrzeni wewnątrz budynku dodają ściany o wysokości
3 m. Wysokość ścian na pierwszym piętrze wynosi 4 m. W czasach sowieckich urządzono tam tokarnię silników kowieńskiej fabryki „Apvija”. W latach 1909-1941 w budynku mieścił się młyn, założony przez
ziemianina Kvintę jeszcze w czasach Imperium Rosyjskiego.
W zakupionym budynku V. Gusas założył Muzeum Hrabstwa Pacowskiego w Jeznie. Twórca muzeum zbiór zdjęć portretów hrabiów
umieścił we własnoręcznie wykonanych drewnianych gablotach. Kustosz zgłębiał wiedzę encyklopedyczną i informacje zamieszczone
w publikacjach architektonicznych. Na podstawie pomiarów uzyskanych z resztek fundamentów odtworzył makietę pałacu Paców. Urządzona na parterze budynku sala jest salą muzealną z prawdziwego
zdarzenia. Należy złożyć wyrazy najwyższego uznania za takie zaangażowanie w zachowanie dziedzictwa historycznego regionu.
Scholastika Kavaliauskienė
MŁYN WODNY WE WSI PUTRIŠIAI
Na brzegu wartkiej rzeki Peršėkė we wsi Putrišiai w rejonie preńskim (Prienai) stoją rozpadające się i porośnięte mchem ruiny betonowej ściany. To pamiątka po byłej tamie młyńskiej. Przez okolicznych
mieszkańców młyn często był nazywany młynem Jasiulionisów.
W 1935 r. Rozalija Jasiulionienė otrzymała od ojca A. Zeniusa
0,5 ha ziemi położonej nad rzeką Peršėkė. W tym samym roku rozpoczęto budowę młyna. Pracami budowlanymi kierował dowódca
Okręgowej Organizacji Strzelców w Oniksztach (Anykščiai) pułkownik Juozas Vitkūnas. Był on przyjacielem Jasiulionisów, utalentowanym inżynierem budownictwa, autorem projektów młynów wodnych
i małych elektrowni w Auksztocie (Aukštaitija).
Z 12 rolnikami ze wsi Putrišiai i Žagariai, których część pól została zalana w wyniku budowy zapory na rzece Peršėkė, zawarto umowę o nieodpłatne mielenie zboża przez okres 36 lat. Zapora i młyn
zostały wybudowane w bardzo krótkim czasie – w ciepłym sezonie
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1935 roku. Koszt budowy wyniósł 45 000 litów. Dwupiętrowy młyn
został wyposażony w dwa kamienie młyńskie, urządzenie do wyrobu kasz, prądnicę o mocy 6 kilowatów do wytwarzania energii elektrycznej, sprzęt do wytwarzania gontów, strugarkę, piłę. Pierwszym
młynarzem był Antanas Adomonis. Następnie przez wiele lat funkcję
tę pełnił mieszkaniec wsi Putrišiai Juozas Aleksandravičius. Właściciele Rozalija i Povilas Jasiulionisowie byli nauczycielami. Pracowali
w szkołach podstawowych w Daugirdai, Žagariai, Pramezys, Putrišiai.
P. Jasiulionis był dowódcą Plutonu Strzeleckiego w Balwierzyszkach (Balbieriškis). W 1937 r. został odznaczony medalem orderu
Witolda Wielkiego III klasy. 12 października 1945 r. podczas przypadkowego „spotkania” w zagrodzie Jasiulionisów partyzantów z dwoma
„rewizorami przygotowawczymi”, rzeczeni rewizorzy zostali zastrzeleni. Nauczyciela P. Jasiulionisa sowiecki system sprawiedliwości skazał na 10 lat więzienia i 5 lat zesłania. Rozalija Jasiulionienė rok czasu
spędziła w mariampolskim (Marijampolė) więzieniu bez rozprawy
sądowej. Po wyjściu na wolność wraz z trzema małoletnimi córkami
ukrywała się, by uniknąć zesłania.
Młyn wodny Jasiulionisów w Putrišiai został znacjonalizowany.
Z dokumentów inwentaryzacyjnych zniknęło nazwisko jego pierwszych właścicieli. Zmieniały się nazwy kołchozów, ich kierownicy, pojawiły się elektryczne urządzenia. Prowadzenie młyna wodnego stało
się nierentowne. Do swojej siedziby Jasiulionisowie już nie powrócili.
Czas zapisuje coraz to nowe karty historii: nie ma okupantów, zlikwidowano kołchozy, jednak do dnia dzisiejszego pozostała namacalna
pamiątka po zaporze.
Gintaras Lučinskas
NAUCZYCIEL, STRZELEC, KRAJOZNAWCA –
EMILIS ŠNEIDERIS (1904-1957)
Emilis Albertas Šneideris urodził się 29 września 1904 r. we
wsi Striūpai, gm. Gryszkabuda (Griškabūdis), pow. Szaki (Šakiai).
Ochrzczony został w ewangelicko-luterańskim kościele parafii Szaki. Rodzice Karolis Leopoldas Šneideris i Joana Vilhelmina Ešytė nie
posiadali własnej ziemi. Mieszkali w chatce wybudowanej na obcym
gruncie. W rodzinie Šneiderisów na świat przyszło 7 dzieci: 4 braci
i 3 siostry. Emilis był najstarszy, dlatego zajmował się wypasem bydła.
Rok czasu pracował u rolnika jako parobek. W 1918 r. ukończył szkołę podstawową w Gryszkabudzie. W latach 1919-1920 uczył się pry-
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watnie. Po zdaniu egzaminów 24 stycznia 1921 r. zapisał się na roczny kurs nauczycielski w Kownie organizowany przez Ministerstwo
Oświaty. 20 grudnia 1921 r. ukończył naukę, uzyskując tytuł asystenta
nauczyciela. W 1922 r. uczestniczył w letnim kursie nauczycielskim
w Kownie.
Postanowieniem Powiatowej Komisji Oświaty w Olicie (Alytus)
z dnia 9 stycznia 1922 r. Emilis Šneideris 10 lutego został zatrudniony
jako nauczyciel szkoły podstawowej we wsi Ricieliai gminy Liszkowo
(Liškiava) powiatu olickiego. Pracował tam do 1 lipca 1932 r.
20 marca 1922 r. wstąpił do Plutonu Strzeleckiego w Liszkowie,
2 kwietnia został członkiem zarządu, gdzie pełnił obowiązki sekretarza. Następnie należał do plutonów strzeleckich w Mereczu (Merkinė)
i Olicie. Czynnie udzielał się również w organizacji „Jaunoji Lietuva”
(Młoda Litwa) i Związku Wyzwolenia Wilna. Zachował sztandary
tych organizacji, wywożąc je do Niemiec, a następnie do Kanady.
11 grudnia 1935 r. E. Šneideris został zatrudniony na stanowisku
pracownika biurowego w Powiatowym Inspektoracie Szkół Podstawowych Rejonu I w Olicie. Tam pracował do końca września 1940 r. Od
dnia 1 października 1940 r. pełnił funkcję sekretarza odpowiedzialnego tego inspektoratu.
16 lutego 1939 r. E. Šneideris na mocy aktu Prezydenta Republiki Litewskiej Antanasa Smetony został odznaczony medalem Orderu
Wielkiego Księcia Giedymina II klasy.
W 1922 r. E. Šneideris zaczął zbierać zapisy przekazów ludowych i eksponaty. Dążył do wybudowania nowej szkoły dla dzieci
z okolic wsi Ricieliai. Zebrał w tym celu 120 podpisów i pojechał do
Kowna. Szkoła została zbudowana w ciągu jednego roku. Jej otwarcie miało miejsce w 1926 roku. Mieszkańcy wsi pomagali w budowie
obiektu, zwożąc zaprzęgami konnymi kamienie oraz cegły. Akt erekcyjny budowy szkoły został wmurowany w fundamenty. W budynku
przewidziano pomieszczenia dla muzeum oraz pokoje dla nauczycieli. Muzeum w nowej siedzibie rozrosło się, wprowadzono ewidencję
eksponatów, organizowano ekspedycje. Dominowała numizmatyka
i archeologia, ale były też książki.
E. Šneideris przyczynił się do opracowania książki Petrasa Akirasa-Biržysa „Alytaus apskritis” („Powiat olicki”, Kowno,
1931). Zamieszczono w niej obszerne informacje z zebranych przez
E. Šneiderisa materiałów na temat gminy Liszkowo: „Iš liaudies dainų
rinkinio” („Ze zbioru pieśni ludowych”), „Iš gavėnios giesmių rinkinio” („Ze zbioru pieśni wielkopostnych”), „Pasakos ir pasakėlės”
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(„Baśnie i bajki”), „Dainos ir raudos” („Pieśni i lamenty”), „Geografijos ir istorijos klausimai” („Zagadnienia geograficzne i historyczne”), „Sodyba, trobesiai, jų dalys ir vidaus reikmenys” („Zagroda,
zabudowania, ich części i wyposażenie”), „Vilkėjimas ir papuošalai”
(„Odzież i ozdoby”), „Valgiai ir gėrimai” („Potrawy i napoje”), „Prietarai ir burtai” („Przesądy i wróżby”).
Od początku września 1940 r. E. Šneideris był kierownikiem Muzeum Dzukijskiego w Olicie (w dokumentach podpisywał się jako
„opiekun”).
5 lutego 1938 r. E. Šneideris ożenił się po raz drugi. Jego wybranką została Erna Kremer (1910-2008). Małżeństwo doczekało się
2 synów. Benn Leonard Schneider (1939-1984) urodził się w Olicie,
a Reinhard Edwin Schneider w Ober Sarten Kreis Soltan w Niemczech
na początku 1945 r.
Na początku 1941 r. E. Šneideris wraz z rodziną przeniósł się
do Niemiec, a 23 grudnia 1947 r. – do Kanady. Tam pracował jako
pracownik najemny. Zakupił kawałek ziemi i założył farmę tytoniu.
W wolnym czasie grywał na akordeonie i śpiewał litewskie i niemieckie pieśni.
Emilis Šneideris zmarł 19 czerwca 1957 r. na atak serca. Został
pochowany na miejskim cmentarzu w Rodney (prowincja Ontario,
Kanada).
Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė
ŚLADY PISARKI BRONĖ BUIVYDAITĖ W OLICIE
Przyszła pisarka i nauczycielka urodziła się 8 grudnia 1895 r.
w Świadoście (Svėdasai). Była pierwszym dzieckiem w rodzinie.
Doczekała się dwóch młodszych sióstr Steputė i Aliutė. Dziewczynki były jeszcze małe, kiedy ojciec wyjechał do Południowej Afryki
z nadzieją na zarobek i możliwość kształcenia córek. Niestety, po kilku
latach przekazano informację, że ojciec nie żyje. Córki wychowywała
matka.
Ucząc się u nauczyciela tajnego nauczania (tzw. daraktora)
w ciągu jednej zimy Bronė zrealizowała cały materiał. Następnie pobierała nauki u kleryka, który przyjechał na wakacje oraz skończyła kurs księgowości w Kownie. Jakiś czas pracowała w zakładach
handlowych w Kownie (Kaunas) i Oniksztach (Anykščiai). Marzyła
o zawodzie nauczyciela. W ciągu trzech lat ukończyła z wyróżnieniem
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czteroletnią szkołę w Ucianie (Utena). W latach I wojny światowej
ukończyła osiem klas litewskiego gimnazjum w Woroneżu. Po powrocie do Litwy chciała kontynuować naukę, jednak zabrakło środków.
Rozpoczęła pracę na stanowisku nauczyciela w Szkudach
(Skuodas), następnie w Wejwerach (Veiveriai). Najdłużej, prawie 10 lat,
pracowała w Seminarium Nauczycielskim w Poniewieżu (Panevėžys).
W latach 1942-1948 w gimnazjum w Olicie wykładała język litewski
i literaturę, prowadziła kółko teatralne. Wystawiła kilka spektakli.
Była surowym nauczycielem. Jej uczennice w późniejszych latach
były wdzięczne za solidne podstawy znajomości języka ojczystego.
Olita była ostatnim miejscem jej pracy na stanowisku nauczyciela.
Chcąc uniknąć aresztowania i zesłania Bronė Buivydaitė potajemnie
wróciła do Onikszt. Broniąc się przed ubóstwem uprawiała warzywa
i sprzedawała je na targu.
Bronė Buivydaitė (ps. „Tyrų Duktė“) wydała zbiór „Vasaros šnekos” („Letnie rozmowy”). Powieść „Atversti lapai“ („Otwarte karty”)
jest uważana za pierwszy utwór litewskiej prozy o tematyce szkolnej.
Napisała wiele opowiadań, nowel, sztuk teatralnych, rymowanych bajek. Jako odrębne książki ukazały się „Mėlynas drugelis“ („Niebieski
motyl”), „Stebuklingoji radasta“ („Cudowny żylistek”), zbiory poezji
„Po žilvičiais“ („Pod łozinami”), „Pagiry maža trobelė“ („Mała chatka pod lasem”), „Pro vaikystės langą“ („Za oknem dzieciństwa”) i in.
Pisarka, poetka, autorka dramatów Bronė Buivydaitė zmarła
29 stycznia 1984 r. Została pochowana na starym cmentarzu w Oniksztach.
Rimantas Zagreckas
WYROKI ŚMIERCI ZA KOLABORACJĘ W L. 1944-1952
(NA PRZYKŁADZIE POWIATU ŁOŹDZIEJSKIEGO)
W porównaniu z konfliktami wojennymi, które miały miejsce
w Europie Środkowej, zbrojny opór antysowiecki na Litwie w latach
1944-1952 wyróżnia się zaciekłą walką lokalnych partyzantów z kolaboracją. W większości przypadków działania partyzanckie były zaplanowane. Miały one na celu niedopuszczenie do umocnienia przez
ZSRR władzy na Litwie oraz zmiany stosunków społecznych na model komunistyczny (dokładniej – jego bolszewicką wersję). Czasami
walka przybierała postać spontanicznych działań partyzanckich. Nieuniknięto również niewinnych ofiar. Działania szczególnie nabrały
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intensywności po tym, gdy instytucje represyjne ZSRR (w pierwszej
kolejności KGB i NKWD) do walki z ruchem oporu próbowały włączyć miejscową ludność cywilną.
W Europie Zachodniej podczas II wojny światowej z nazistowskimi Niemcami współpracowały przede wszystkim osoby o prawicowych poglądach, natomiast na Litwie politykę Związku Sowieckiego
w większości popierały osoby o poglądach lewicowych – stąd właśnie
stronnicy ideologii komunistycznej byli celem ataków ze strony partyzantów.
Podobnie jak w Europie Zachodniej (np. we Francji podczas
II wojny światowej), tak i na Litwie najbardziej znienawidzoną grupą
społeczną była miejscowa ludność służąca w utworzonych przez okupanta oddziałach walki antypartyzanckiej.  
Liczbą wykonanych wyroków śmierci na osobach oskarżonych
o kolaborację z wrogiem szczególnie wyróżnia się południowa Litwa, w tym – powiat łoździejski (Lazdijai) i ówcześnie wchodząca
w jego skład gmina Lejpuny (Leipalingis). Dla porównania: w największym w tym regionie powiecie olickim (Alytus) partyzanci zastrzelili około 1450 osób (liczba ta obejmuje również funkcjonariuszy
MGB oraz NKWD, którzy zginęli w walkach przeciwko partyzantom),
a w mniejszym powiecie łoździejskim – około 1800.
Przeprowadzona w artykule analiza statystyczna pozwala na
stwierdzenie, że o zaciętości walki antykolaboracyjnej i znacznie
większej liczbie ofiar niż w innych regionach Litwy mógł zdecydować
nie tylko odmienny stosunek zwykłych mieszkańców do zachowania sąsiadów (np. w przypadku wspierania przez nich okupanta), ale
także strategie oporu stosowane przez lokalnych przywódców partyzanckich. W powiecie łoździejskim działały dwa duże oddziały partyzanckie: okręgi „Dainava” i „Tauras”. Na obszarze działań drugiego z
nich liczba ofiar walk antykolaboracyjnych jest znacznie niższa.
Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė
ADOLFAS RAMANAUSKAS-VANAGAS W BORACH.
DECYZJA O ATAKU NA MERECZ
Artykuł przedstawia historię bitwy pod Mereczem (Merkinė),
jednej z największych operacji ofensywnych wojny partyzanckiej, która miała miejsce 15 grudnia 1945 roku. W artykule wykorzystano autentyczne wpisy dowódcy bitwy pod Mereczem A. Ramanauskasa-Vanagasa z prowadzonego w owym czasie dziennika
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i innych dokumentów. Te źródła pisane pozwoliły poszerzyć, uzupełnić, pokazać zarzewie opisanej w późniejszych latach 1952-1955
przez A. Ramanauskasa-Vanagasa bitwy pod Mereczem. We wspomnieniach pt. „Wśród partyzantów” zaprezentowano szczegóły zaistniałych okoliczności, jak również bezgraniczną determinację partyzantów w walce o wolność Litwy.
Sigitas Kajokas ps. „Kovas”
STREFA PRZYGRANICZNA
W artykule przedstawiono wspomnienia Sigitasa Kajokasa
ps. „Kovas” (Gawron), byłego partyzanta jednostki „Vytautas” okręgu „Tauras”. Autor szczegółowo relacjonuje wydarzenia w Kalwarii (Kalvarija). Wspomnienia zostały spisane odręcznie przez kalkę,
w kilku egzemplarzach. Sigitas Kajokas dokładnie streścił początek
wojny partyzanckiej w Suvalkiji (określenie Suwalszczyzny), a dokładniej – w okolicach Kalwarii. W swoich wspomnieniach partyzant
opisał Kalwarię, Sangrudę (Sangrūda), Aguonis, Puńsk i inne miejscowości położone na obszarze Suvalkiji oraz byłych ziem jaćwieskich.
Wspomnienia do druku przygotował Justinas Sajauskas.
Gintaras Lučinskas
NAUCZYCIEL, STRZELEC, PARTYZANCKI DOWÓDCA –
Juozas Šibaila (1905-1953)
Juozas Šibaila urodził się 18 marca 1905 r. we wsi Vadėnai, gm.
Niedzingi (Nedzingė), pow. trocki (Trakai), gub. wileńska (Vilnius).
Ochrzczony został 20 marca 1905 r. w kościele parafii Niedzingi. Rodzice Tomas (Tamošius) Šibaila i Ona Bingelytė. W rodzinie wychowywało się pięcioro dzieci.
J. Šibaila pracował w szkołach w Jeznie (Jieznas), Ryliškiai, Pasoda, Kaplicach (Panoteriai), Staškūniškiai, Bolnikach (Balninkai).
Był członkiem organizacji „Aušrininkai” (1920-1926), Litewskiego Związku Strzeleckiego, od 1933 r. aktywnie udzielał się
w litewskiej młodzieżowej organizacji narodowej „Jaunoji Lietuva”
(Młoda Litwa), w 1937 r. został mianowany dowódcą obwodu Kurkle
(Kurkliai), był członkiem Związku Narodowców Litwy (od 1938 r.).
Był dowódcą Plutonu Strzeleckiego w Kurklach 6. Jednostki Strzeleckiej w Wiłkomierzu (Ukmergė), następnie został zastępcą dowódcy
Jonasa Steikūnasa Plutonu Strzeleckiego w Bolnikach 6. Jednostki
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Strzeleckiej w Wiłkomierzu. Należał także do Związku Zawodowego Nauczycieli i Wychowawców oraz Związku Nauczycieli Litwy.
O. Šibailienė była nauczycielką w szkole w Bolnikach, wychowała
trzech synów: Vytautasa (ur. 1930 r.), Rimvydasa (ur. 1931 r.) i Jonasa
Kęstutisa (ur. 1935 r.).
J. Šibaila został uhonorowany Medalem Niepodległości Litwy (15
maja 1928 r.), Orderem Trzech Płomieni I klasy (13 czerwca 1937 r.),
Medalem Orderu Witolda Wielkiego II klasy (8 września 1938 r.). Latem 1938 r. wraz z grupą członków Związku Strzelców Litewskich
brał udział w zjeździe organizacji „Sokoły” w Czechosłowacji.
Wiosną 1944 r. J. Šibaila wstąpił do Litewskiego Korpusu Lokalnego pod dowództwem generała Povilasa Plechavičiusa. Latem
1944 r. dołączył do ruchu partyzanckiego, był dowódcą sztabu Korpusu B Okręgu Wielkiej Walki. Redagował periodyk „Tėvynė šaukia”
(„Ojczyzna woła”). Od lutego 1948 r. pracował w sztabie partyzanckim obwodu Wschodniej Litwy (Króla Mendoga). Po roku jako reprezentant tego obwodu został delegowany do tworzonego naczelnego
kierownictwa ruchu partyzanckiego. Od lutego 1949 r. był członkiem
prezydium Rady Ruchu Walki o Wolność Litwy (LLKS), naczelnikiem spraw społecznych LLKS, redaktorem publikacji „Prie rymančio
Rūpintojėlio” („Pod Chrystusem Frasobliwym”). 30 maja 1950 r. na
mocy postanowienia prezydium Rady LLKS awansowany do stopnia
pułkownika partyzanckiej walki o wolność, odznaczony wszystkimi
krzyżami Walki o Wolność wszystkich stopni. Zginął w wyniku denuncjacji 11 lutego 1953 r. w Wysokim Dworze (Aukštadvaris) gminy
Remigoła (Ramygala).
13 maja 1998 r. na mocy uchwały Ministra Obrony Narodowej
Republiki Litewskiej Juozas Šibaila został awansowany (pośmiertnie)
do stopnia podpułkownika rezerwy. 19 maja na mocy dekretu prezydenta Republiki Litewskiej odznaczony Orderem Krzyża Pogoni I klasy (pośmiertnie).
Kęstutis Žemaitis
ks. Juozas Konstantinas Matulaitis – TŁUMACZ I
PRZEMYTNIK KSIĄŻEK
Sowieckie władze prowadziły na Litwie walkę z religią i prasą katolicką. Przez cały okres powojennej okupacji zezwolono na druk modlitewników w bardzo ograniczonym nakładzie. Wydawanie książek
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religijnych wstrzymano całkowicie. Kapłani tłumaczyli je z innych
języków, przepisywali na maszynie do pisania i oprawiali. W ten sposób w czasach sowieckich na Litwie przetłumaczono i wydano pięćset
książek. Warunki zrodziły zapotrzebowanie na nowych przemytników
książek. Jednym z nich został proboszcz diecezji Wyłkowyszki (Vilkaviškis) Juozas Konstantinas Matulaitis.
Urodził się on w 1912 r. we wsi Netičkampis, par. Ludwinów (Liudvinavas). Po ukończeniu szkoły podstawowej Matulaitis kontynuował naukę w gimnazjum im. Jonasa z Rygiszek (lit. Rygiškių Jono).
Następnie kształcił się w seminarium duchownym w Wyłkowyszkach.
Tam kleryk Matulaitis dobrze opanował język niemiecki, mógł
czytać książki w oryginale i solidnie przygotować się do ich tłumaczenia. 29 czerwca 1935 r. w Mariampolu (Marijampolė) z rąk biskupa
Antoniego Karasia (Antanas Karosas) otrzymał święcenia kapłańskie.
Został wikariuszem w parafii Slavikai, następnie Szaki (Šakiai), Poniemuń (Žemoji Panemunė).
W 1942 r. Matulaitis został wikariuszem w Łoździejach (Lazdijai), w 1947 r. był przeniesiony do Ludwinowa. Dużo czasu spędzał
przy maszynie do pisania. Zajmował się przekładem i oprawą ksiąg
religijnych.
Po objęciu funkcji proboszcza w parafii Szumsk (Šunskai)
ks. Juozas Matulaitis kontynuował pracę tłumacza i rozprowadzanie
przetłumaczonych książek.
Po osiągnięciu wieku emerytalnego ks. Matulaitis otrzymał stanowisko altarzysty w parafii szumskiej. Po odzyskaniu przez Litwę
niepodległości kontynuował tłumaczenie książek. W sumie przetłumaczył około 100 ksiąg religijnych.
Pracowity, pobożny, skromny ks. J. K. Matulaitis powinien być
uznany za jedną z najwybitniejszych współczesnych postaci. Był sługą Kościoła, kształtującym świadomość katolicką wiernych, przykładem uświęconego życia kapłańskiego.
Osoba tłumacza i przemytnika książek ks. Matulaitisa została na
Litwie niesłusznie zapomniana. Przetłumaczone przez niego książki
znajdują się w prywatnych bibliotekach wielu księży, a kilkadziesiąt
z nich zostało wydanych przez wydawnictwa i rozprowadzonych po
całym kraju.
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Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė
LOSY NAUCZYCIELKI ZESŁANEJ NA SYBIR
Przyszła nauczycielka Laima Misiūnaitė urodziła się 28 marca
1943 r. we wsi Mikalavas, rej. Ignalino (Ignalina). W harmonijnej rodzinie Misiūnasów była trzecim, najmłodszym dzieckiem. Wcześnie
straciła ojca. To nie było jedyne nieszczęście w rodzinie. W krótkim
czasie matka z trójką małych dzieci znalazła się w bydlęcym wagonie
pędzącego na Wschód pociągu.
Laima od najmłodszych lat znała uczucie głodu i zimna. Nauczyła
zmagać się z losem. Nadszedł czas nauki szkolnej – szkoła była oddalona o cztery kilometry. Zaspy śnieżne czyniły drogę trudną do przebycia, a mróz sięgał do -50 stopni.
Nieszczęścia nieodłącznie towarzyszyły Laimie: na Syberii zmarli
brat i matka. Tam też zostali pochowani.
L. Misiūnaitė do Litwy powróciła w 1966 r. Dwudziestokilkuletnia dziewczyna pierwszy raz w życiu zobaczyła kwitnące jabłonie,
pierwszy raz jadła jabłka. Jednak wymarzona ojczyzna nie okazała
się kochającą matką. Przyszło jej zmierzyć się z wieloma trudnościami. Ukończyła Wydział Filologii na Państwowym Uniwersytecie im. V. Kapsukasa w Wilnie, kierunek język i literatura rosyjska.
Pracowała w 8-letniej szkole w Dubiczach (Dubičiai), Liszkowie
(Liškiava), Simnie (Simnas), a ostatecznie zatrudniła się w szkole
średniej nr 6 w Olicie (Alytus; obecnie gimnazjum). Tam przepracowała kilkadziesiąt lat.
Prowadzone przez Laimę lekcje były ciekawe. Starała się ona zainteresować uczniów wykładanym przedmiotem. Podczas zajęć z języka rosyjskiego bawiono się w zgadywanie zagadek, organizowano
inscenizacje baśni, śpiewano piosenki. Była wymagająca wobec siebie
i innych. Zawsze gustownie ubrana, schludnie uczesana – taką autorka artykułu ją zapamiętała z lekcji, spotkań, z ulicy.
Dziś trudno stwierdzić, które zajęcie było jej ulubionym. Pięknie
pielęgnowała swój ogród. Uprawiała przeróżne warzywa. Lubiła sport
i kierowała się zasadami zdrowego stylu życia. Zdaniem autorki artykułu w tym tkwił jej artystyczny talent, który w niesprzyjających
okolicznościach nie mógł się w pełni rozwinąć. Bardzo ładnie haftowała krzyżykiem, a czynność ta wymaga wielkiej staranności. W swojej kolekcji posiadała kilka dużych oprawionych w ramy obrazów, na
których uwieczniła Czerwonego Kapturka i innych bohaterów bajek.
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Przyszło długo oczekiwane Odrodzenie. Nauczycielka Laima
Misiūnaitė spełniła obietnicę złożoną niegdyś matce na Syberii –
sprowadziła jej szczątki na Litwę. Kolejnym pozytywnym wątkiem
była pomoc byłego ucznia w wydaniu książki pt. „Supančio pasaulio
įdomybės” („Ciekawostki otaczającego świata”) w 2008 r.
Bezwzględny los nauczycielki L. Misiūnaitė dał znać o sobie pod koniec jej życia. Zapadła na chorobę Alzheimera. Ostatnie
lata życia spędziła w wileńskim Domu Pomocy Społecznej „Dom
Sybiraka”. W 2021 r. w dniu Trzech Króli Anioł Śmierci zabrał
L. Misiūnaitė do domu Ojca Przedwiecznego.
Alfonsas Vitkauskas
UDRĘKI NARODOWE LITWINÓW.
DEPORTACJA RODZINY ZIGMANTAI ZE WSI VAIVA
Wieś Vaiva znajduje się w gminie Balwierzyszki (Balbieriškis)
rejonu preńskiego (Prienai). W 1928 roku, w ramach reformy rolnej
przeprowadzono parcelację majątku ziemskiego w Ludwikowie (Liudvikavas). Kostantas Zigmantas, jako ochotnik tworzenia wojsk litewskich, 7 listopada 1928 r. otrzymał 19 hektarów ziemi we wsi Vaiva.
Jego córka Aldona Zigmantaitė-Laukaitienė zachowała akt darowizny
ziemi. Dokument ten stanowi dla niej niezwykłą wartość sentymentalną.
W okresie powojennym Zigmantasowie przeczuwali, że znaleźli
się na liście osób przewidzianych do deportacji. Chcąc uniknąć losu
zesłańca rodzice starali się nocować poza domem. Sądzili, że dzieci nie
zostaną wywiezione bez rodziców. Jednak mylili się.
25 marca 1949 roku Ona Zigmantienė nocowała u sąsiadów. Ojciec K. Zigmantas został w domu z dziećmi. Kiedy zobaczył skręcającą na podwórko ciężarówkę, wymknął się z chaty i schował się za
szopą w hałdzie chrustu. W tym czasie w ciężarówce zostały umieszczone dzieci Zigmantasów: Birutė – lat 16, Aldona – 12 i Alfonsas
– 6. Czternastoletni Juozas Zigmantas zdążył wyskoczyć przez okno
i uciec. Sąsiadka Šeškevičienė chciała sześcioletniego Alfonsasa po
cichu wyprowadzić z podwórka. Została jednak zauważona...
Dzieci Zigmantasów trafiły do obwodu irkuckiego. Gdy głód zajrzał w ich oczy – pomogli inni deportowani. „Bez paczek od rodziców
nie przeżylibyśmy – po tylu latach głos Aldony wciąż drży. – Siostra
Birutė pracowała, otrzymywała 500 gramów, a my z bratem tylko
po 200 gramów chleba na dobę. Kiedy udało się wyhodować własne
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ziemniaki, mogliśmy się nimi zajadać...” Rodzice przysyłali co tylko mogli: suszony chleb, słoninę, a nawet ziemniaki do sadzenia, bo
ich też brakowało. Po śmierci Stalina w 1953 r. deportowanym dzieciom zezwolono na powrót do Litwy. Birutė wraz z Aldoną wystarały
się o wysłanie do Litwy brata Alfonsasa. Został on zesłany w wieku
6 lat, a powrócił prawie jako dwunastolatek.
W 1954 r. zmarł Kostantas Zigmantas. Birutė i Aldona z Syberii
powróciły w 1955 r.
W 2021 r. jedynym żyjącym z czworga dzieci O. i K. Zigmantasów
jest Aldona. Po powrocie wyszła za mąż za młodzieńca o nazwisku
Laukaitis z rodzinnych okolic. Wybudowali dom, pięknie się urządzili
we wsi Sūkuriai. Lata płyną. Aldona Zigmantaitė-Laukaitienė pochowała męża i syna. Mieszka sama.
Sigitas Birgelis
ZLOTY LITEWSKICH ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH
Tradycyjny zlot zespołów artystycznych jest najstarszą i największą litewską imprezą kulturalną na Suwalszczyźnie. Co roku w jednym
miejscu spotykają się litewskie zespoły artystyczne z całego regionu. Początkowo wydarzenie odbywało się we wsi Klejwy, następnie
w Wojtokiemiach i Żegarach. Od kilku dziesięcioleci święto jest organizowane w Burbiszkach nad pięknym jeziorem Gaładuś.
Po 1920 r., gdy Suwalszczyzna znalazła się po polskiej stronie,
nie pozwalano na swobodną działalność litewską. Zamykano litewskie
szkoły, biblioteki i urzędy, zakazano działalności organizacji. W latach
1924-1925 sytuacja nieco się poprawiła po utworzeniu oddziałów Litewskiego Towarzystwa Św. Kazimierza. Zajmowały się one organizowaniem litewskich wieczorów i innych wydarzeń.
W 1936 r. Litwini ponownie byli prześladowani przez polską administrację. 17 marca 1938 r. Polska wysunęła wobec Litwy ultimatum
z żądaniem nawiązania stosunków dyplomatycznych i uznania praw
Polski do Wileńszczyzny. Litwa przystała na ultimatum, więc stosunki polsko-litewskie na Suwalszczyźnie polepszyły się. Zezwolono na
działalność litewskich organizacji i organizowanie imprez kulturalnych. 9 lipca 1939 r. w Klejwach odbył się pierwszy zlot litewskich
zespołów.
II wojna światowa przerwała działalność kulturalną na Suwalszczyźnie. Na kolejny zlot zespołów przyszło poczekać 20 lat. Odbył się
on w 1959 r. w Klejwach.
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Zloty zespołów artystycznych mają duże znaczenie dla litewskiej
społeczności i na trwałe weszły do kalendarza imprez kulturalnych
tego regionu.
Algis Uzdila
ISKRA, KTÓRA ROZPALIŁA OGNISKA
Po zakończeniu II wojny światowej sytuacja Litwinów na Suwalszczyźnie była skomplikowana. Nie mieli oni możliwości realizacji
potrzeb zarówno natury narodowej, jak i kulturalnej. Krępowano również ich życie religijne.
Na początku lat 50. XX w. sytuacja uległa nieznacznej poprawie.
Pojawiły się warunki do organizowania i prowadzenia działalności
kulturalnej, mimo że była ona przez polskie władze kontrolowana
i ograniczana. Pierwsze publiczne litewskie wydarzenie kulturalne
miało miejsce w 1951 r. we wsi Oszkinie.
Najtrudniej było dostać od władz zezwolenie. Reszta potoczyła się dosyć sprawnie. Wydarzenie odbyło się w pierwszą niedzielę
czerwca w stodole gospodarzy Krakauskasów w Oszkiniach. Budynek
doskonale się nadawał do organizowania koncertu. Był przestrzenny
i znajdował się blisko Puńska. Informację o wydarzeniu przekazywano
z ust do ust. Ogłoszeń nie było.
Widzowie zapełnili całą stodołę. Większość z nich przybyła na
piechotę. Spotkanie rozpoczęto spektaklem. Słowo wstępne wygłosił
główny organizator wydarzenia Juozas Maksimavičius.
W połowie przedstawienia kilka obcych osób zaczęło gwizdać
i wykrzykiwać po polsku, że nic nie rozumieją. W ten sposób próbowali oni przerwać imprezę. Nikt jednak nie zwracał na nich uwagi,
dlatego wkrótce agresorzy, wykrzykując wulgaryzmy, sami opuścili
budynek. Po spektaklu wystąpił jeszcze chór i grupa tancerzy.
To pierwsze litewskie wydarzenie było niezmiernie ważne. Polska społeczność powoli oswajała się z faktem, że w Polsce, tuż obok
nich, żyją mniejszości narodowe.
Po otwarciu Domu Kultury Litewskiej w Puńsku (1956 r.) amatorska działalność artystyczna przybrała na sile. W latach 1957-1967
w regionie funkcjonowało 17 zespołów zrzeszających około 400
członków.
Dzisiaj w Domu Kultury Litewskiej rozwija się ożywiona działalność kulturalna. Tu schronienie znalazł zespół choreograficzny „Jotva” oraz „Jotvos aidai”, chór „Dzūkija”, kapela ludowa „Klumpė”,
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zespoły teatralne dla różnych grup wiekowych, dziecięce studium artystyczne „Puniukai” i inne. Do placówki przeniesiono również Muzeum Juozasa Vainy.
Juozas Sigitas Paransevičius
LITWINI Z SUWALSZCZYZNY PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
15 grudnia 1949 r. we wsi Szlinokiemie (gm. Puńsk) otoczeni
przez wojska Korpusu Bezpieczeństwa Publicznego (KBW) w swoim bunkrze popełnili samobójstwo jeden z przywódców partyzantki
litewskiej Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas i jego adiutant Vytautas Prabulis-Žaibas.
Za pomoc partyzantce litewskiej Litwini z Suwalszczyzny byli
karani wysiedleniem. Około 20 rodzin trafiło na tzw. Ziemie Odzyskane (ówczesne woj. szczecińskie, koszalińskie).
Rok 1951 – to okres intensywnej kolektywizacji wsi (tworzenie spółdzielni produkcyjnych), ale również początek ruchu kulturalno-oświatowego litewskiej mniejszości narodowej. Tworzą się dość
masowo amatorskie zespoły teatralne (teatry stodolane), wokalne,
taneczne, są organizowane ich występy. W szkołach wprowadzona
zostaje nauka języka litewskiego jako przedmiotu. Organizowane są
szkoły z litewskim językiem nauczania. W roku 1956 powstaje Liceum
Ogólnokształcące z Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku. W tym
samym roku rozpoczyna swą działalność Dom Kultury Litewskiej
w Puńsku. W roku 1957 zostaje założone Litewskie Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne.
Na powrót wysiedlonej ludności nie chciała się zgodzić głównie
lokalna władza komunistycznej już Polski. Suwalski starosta zabiegał
o interwencję władz centralnych, domagając się kategorycznego zakazu ich powrotu tłumacząc, że są to obywatele Litewskiej SRR.
W sytuacji ogólnego zastraszania, a nawet przypadków zabójstwa, powróciła tylko nieznaczna część wysiedlonych w 1941 r.
osób. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego (PKWN) 22 września
1944 r. zawarł porozumienie z Litewską SRR o dobrowolnej ewakuacji
ludności litewskiej z Polski. Mimo zapewnienia dobrych warunków
bytowych, chętnych do wyjazdu nie było.
Po wojnie Litwa pozostała w składzie ZSRR. Organizowało się
liczne podziemie walczące o odzyskanie niepodległości. Partyzanci litewscy mogli liczyć na pomoc Litwinów z Suwalszczyzny. Szczególnie
tych mieszkających w pasie przygranicznym. Partyzanci znajdowali
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tutaj nie tylko schronienie, ale i pomoc w organizowaniu łączności
z Zachodem. To nie mogło zostać niezauważone przez władze po obu
stronach granicy. 15 grudnia 1949 r. należy uznać za ostatni dzień litewskiego zbrojnego podziemia w Polsce.
W okresie międzywojennym w Polsce w pasie przygranicznym
z Litwą mieszkało około 25 000 Litwinów. W 1939 r. Niemcy, po zajęciu Polski, Suwalszczyznę dołączyły do Prus Wschodnich (Ostpreussen) – części III Rzeszy. Na podstawie porozumienia między Rzeszą
a Związkiem Radzieckim z dn. 10 stycznia 1941 r. o dobrowolnym
przesiedleniu Niemców z Litewskiej SRR rozpoczęło się masowe przesiedlanie Litwinów z Suwalszczyzny. W rzeczywistości w stosunku do
tych, którzy odmawiali „dobrowolnego” wyjazdu stosowano środki
przymusu z karą więzienia włącznie. W ten sposób do Litwy wyjechało około 12 000 Litwinów z Suwalszczyzny. Latem 1944 r., kiedy
Niemcy wycofywali się z tego regionu, znaczna część wysiedlonych
w 1941 r. Litwinów pragnęła powrócić do swoich siedzib (gospodarstw – w zdecydowanej większości byli to rolnicy).
Odrębny problem stanowiło utrzymanie nabożeństw w języku
litewskim w parafiach zamieszkanych przez Litwinów. Szczególnego
rozgłosu nabrała walka o msze święte w języku litewskim w parafii
sejneńskiej trwająca od 1946 do 1981 r.
Istotne znaczenie dla społeczności litewskiej miało otwarcie Konsulatu Republiki Litewskiej w Sejnach oraz sfinansowanej przez Litwę
szkoły „Žiburys”.

ROCZNICOWE WSPOMNIENIE
Bronius Makauskas
WYSIEDLENIA LITWINÓW Z SUWALSZCZYZNY
I REGIONU KŁAJPEDZKIEGO W 1941 R. NA TLE
PRZESIEDLEŃ LUDNOŚCI NIEMIECKIEJ Z ESTONII,
ŁOTWY I LITWY
Celem artykułu jest przegląd (z zastosowaniem metody porównawczej) wydarzeń, które 80 lat temu wstrząsnęły Suwalszczyzną
w związku z exodusem miejscowej ludności, przez jego wykonawców
nazywanym przesiedleniem lub wymianą. Przybliżono wydarzenia,
ujawniając ich cele i porównując eksmisje przeprowadzone przez
Niemców z ww. okupowanych ziem z warunkami wysiedlenia własnej
ludności. Porozumienie między ZSRR a III Rzeszą nazywano również
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„wymianą ludności”, jednak nie jest to stosowne określenie. Ta „wymiana” dla Litwinów stanowi bolesną, ale też pamiętną, pouczającą
oraz noszącą znamiona przestępstwa historię dwóch totalitarnych
państw.
Kruchy pokój w międzywojennej Europie dobiegł końca po zetknięciu się imperialistycznych interesów przywódców reżimów bolszewickiego i narodowosocjalistycznego – Józefa Stalina i Adolfa Hitlera – oraz w wyniku niepodjęcia na czas przez zachodnie demokracje
odpowiednich środków zaradczych. Ta rozbieżność w metodach działania pozwoliła na tymczasowe zastosowanie przez Związek Radziecki
i III Rzeszę rozwiązań zmierzających do niszczenia cywilizacji łacińskiej. Autor ma na myśli nie tylko handel terytoriami niepodległych
państw, ale także skalę zniewolenia narodów i zagłady ludności. Zjawiska te obejmują przymusowe przesiedlenia (wysiedlenia) Litwinów
z Suwalszczyzny i Kłajpedy (wysiedlano także mieszkańców innych
narodowości) z ich etnicznego terytorium, przeprowadzone na mocy
porozumienia dwóch okupantów.
Inicjowane przez władze A. Hitlera i J. Stalina przesiedlenia
(wysiedlenia) ludności niektórych narodowości (w tym niemieckiej)
i krajów okupowanych wywołały długofalowe i przez ich sprawców
nieprzewidziane konsekwencje, które są zauważalne do dziś.
Przedstawiono kilka cech procesów dehumanizacji, które miały miejsce w połowie XX wieku i które dla współczesnego pokolenia są trudne do zrozumienia. Boleśnie wpłynęły one na losy państw
i narodów, które znalazły się w polu rażenia dwóch totalitarnych reżimów – nazistowskiego i komunistycznego. W jego zasięgu znalazła
się również litewska ludność Sejneńszczyzny i Suwalszczyzny. Etnos
Sejneńszczyzny i ziemi puńskiej został mechanicznie zdemontowany
i stracił swoją dotychczasową dynamikę wynikającą z wielowiekowego dorobku cywilizacyjnego. Głęboko zakorzeniona w Łotwie
i Estonii ludność niemiecka bezpowrotnie straciła ojczyznę. Z kolei
z Suwalszczyzny zostali wypędzeni żyjący tam od dawna wyznawcy
prawosławia i Żydzi.
Zbrodnie popełnione przez totalitaryzm stalinowski (komunistyczny) i hitlerowski (nazistowski) z jakiegoś powodu nadal są oceniane nierównoważnie. Natomiast lekcje bolesnej historii (?!) coraz
częściej stają się hybrydowymi „narracjami” politycznych intryg.
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Gintaras Lučinskas
POWSTAŃCY Z CZERWCA 1941 R. ROZSTRZELANI
W OLICIE… PRZEZ POMYŁKĘ
Wczesnym rankiem 22 czerwca 1941 r. wybuchła wojna niemiecko-sowiecka. Olita (Alytus) była mocno bombardowana z uwagi na
pobliską dyslokację 5. Dywizji Pancernej 3. Korpusu Zmechanizowanego Armii Czerwonej, co najmniej jednego pułku lotnictwa myśliwskiego, dywizji artylerii przeciwlotniczej do ochrony lotniska i innych
obiektów. W Olicie stacjonowało około 20 tys. żołnierzy. Znajdujący
się w centrum miasta Dom Strzelców był siedzibą radzieckiej kwatery
głównej.
Rankiem 23 czerwca na antenie radia kowieńskiego przedstawiciel Frontu Działaczy Litewskich (LAF) Leonas Prapuolenis ogłosił
rozpoczęcie Powstania Narodowego, odczytał Deklarację Odzyskania Niepodległości, ogłosił utworzenie Rządu Tymczasowego Litwy
i przedstawił listę jego członków. Policjanci i funkcjonariusze zostali zaproszeni do powrotu na swoje stanowiska sprzed 15 czerwca
1940 r. Wezwano do odbudowy dawnych instytucji litewskich, utrzymania porządku publicznego. Zapowiedziano mobilizację strzelców –
zobowiązano ich do natychmiastowego przybycia do dawnej siedziby
swojego plutonu i wsparcia w utrzymania porządku publicznego.
Tego samego dnia podczas zebrania miejscowych Litwinów
(zwołanego z inicjatywy nauczyciela gimnazjum w Olicie Mykolasa
Babiliusa) wybrano Komisję ds. Utrzymania Porządku Publicznego.
Naczelnikiem powiatowym został kpt. Stepas Maliauskas.
W celach identyfikacyjnych partyzanci oliccy nosili białe opaski na rękawach, a funkcjonariusze tymczasowej policji otrzymali
zaświadczenia w języku niemieckim. Mimo to 23 czerwca Niemcy
aresztowali powstańców, zaprowadzili ich nad Niemen i rozstrzelali.
Przeżył tylko jeden z powstańców – Antanas Merkelis, który był dobrym pływakiem.
Pierwszym, który dowiedział się o dokonanej egzekucji, był
porucznik Vladas Šimoliūnas. Jego przyjaciołom szczęśliwie udało
się wyjaśnić z Niemcami to nieporozumienie, dlatego nie zostali oni
aresztowani, a jedynie rozbrojeni. V. Šimoliūnas biegał do koszar próbując wyjaśnić sytuację. Dowiedział się jedynie, że dowódcy, którzy
wydali rozkaz aresztowania powstańców, pomaszerowali dalej, nie interesując się zaistniałą sytuacją.
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Uważa się, że w dniach 22-23 czerwca 1941 r. powstańcy plutonu dowodzonego przez porucznika Benjaminasa Meškelisa w Olicie,
u wejścia na most w Kaniūkai, trafili między dwóch walczących wrogów: nacierający oddział armii niemieckiej i wycofujące się z Olity
(i przez Olitę) w kierunku Oran (Varėna) jednostki Armii Czerwonej.
Świadczą o tym dokumenty archiwalne i wspomnienia świadków wydarzeń.
Spontaniczne powstanie skierowane było przeciwko wycofującej
się Armii Czerwonej, a jednocześnie przeciwko interesom Niemców
– ogłoszono bowiem przywrócenie niepodległości i utworzenie Rządu Tymczasowego. Powstańcy aresztowali i izolowali uzbrojonych
żołnierzy Armii Czerwonej oraz działaczy sowieckich, zbierali porzuconą broń, utrzymywali porządek publiczny (nie wszędzie została
wznowiona działalność policji), a w powiatach powoływali różnego
rodzaju komitety, formowali lokalne organy samorządowe, by mogły
one przejąć władzę.
Według dra Arūnasa Bubnysa głównym celem powstańców było
wyzwolenie się spod okupacji sowieckiej i przywrócenie niepodległego państwa litewskiego, natomiast Holokaust był celem i polityką
III Rzeszy, prowadzoną we wszystkich okupowanych przez nazistów
krajach. Historyk stwierdził, że powstańcy walczyli zarówno z wycofującymi się oddziałami Armii Czerwonej, jak i z próbującymi wydostać się z Litwy do Rosji aktywistami sowieckimi. Wśród ostrzeliwanych przez powstańców uciekinierów często znajdowali się Żydzi
– zarówno urzędnicy sowieccy, jak i Bogu ducha winni cywile, którzy
w obawie przed działaniami nazistów próbowali wyjechać do Rosji
w celu ratowania życia.
Vladas Šemeta
POWSTANIE CZERWCOWE (1941)
W roku 2021 przypada okrągła rocznica wybuchu ogólnokrajowego powstania na Litwie z czerwca 1941 r. Z tej okazji zostały opublikowane wspomnienia Vladasa Šemety z powstania w Wyłkowyszkach (Vilkaviškis). Rozpoczęło się ono 22 czerwca 1941 r., wcześniej
niż w pozostałej części Litwy – kilka godzin po wybuchu wojny. To
powstanie można postrzegać jako lokalne, odizolowane, błyskawicznie rozpoczęte i szybko zakończone. Nie pisano o nim, dlatego praktycznie zostało zapomniane.
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Rankiem 22 czerwca 1941 r., jeszcze przed wschodem słońca,
duże niemieckie jednostki lotnicze przekroczyły granicę i skierowały
się na wschód. Około godz. 4 na całej linii granicznej pojawiła się niemiecka artyleria.
Wielu żołnierzy sowieckich odczytało tę akcję jako „manewry”.
Armia radziecka nie stawiła Niemcom żadnego oporu. Nagle zaatakowana rozproszyła się i zaczęła bezładnie uciekać na wschód. Część
żołnierzy zostawiła broń na granicy lub porzucała ją jako zbędny balast. Dzięki temu miejscowa ludność zgromadziła zapasy broni, amunicji i odzieży wojskowej.
Artyleria niemiecka ostrzelała Wyłkowyszki. W mieście powstało
zamieszanie. Szefowie powiatowego komitetu wykonawczego, milicja
i urzędnicy NKWD rozproszyli się lub uciekli w ślad za wycofującą
się sowiecką armią. W Wyłkowyszkach zebrało się około stu mężczyzn – byłych policjantów, strzelców, starszych uczniów gimnazjum.
Niektórzy z nich mieli broń palną, nawet karabiny. Nie byli odgórnie
organizowani czy zachęcani. Wszystko odbywało się spontanicznie.
Dowództwo nad zebranymi przejęło trzech oficerów. Powstańcy zostali podzieleni na dwa oddziały, a oddziały na dywizje. Ogniem „pożegnali” uciekających z miasta czerwonoarmistów i przenieśli się do
centrum miasta. Tam uwolnili z więzienia osoby aresztowane przez
bolszewików. Zorganizowana litewska administracja wzywała urzędników do powrotu na wcześniejsze stanowiska służbowe. Uruchomiono biura starosty, komendanta policji i burmistrza miasta. 23 czerwca
powstańcy z Wyłkowyszek dowiedzieli się o powstaniu w Kownie
i przystąpili do wykonywania poleceń Rządu Tymczasowego Litwy.
Wyłkowyszki pod rządami powstańców znalazły się jeszcze
przed przybyciem wojsk niemieckich. Litewska władza utrzymała się
około tygodnia – do czasu wprowadzenia do miasta niemieckiego komendanta wojskowego i innych urzędników. W tym czasie nie miały
jeszcze miejsca masowe aresztowania. Aresztowano jedynie nielicznych i bardziej aktywnych działaczy bolszewickich. Żydów jeszcze
nie prześladowano. Wszystko zaczęło się później, kiedy władzę przejęła niemiecka administracja.
Do druku przygotował Justinas Sajauskas.
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Rita Pauliukaitienė, Snieguolė Kleizaitė, Rimantė Pauliukaitytė
Muzeum Historii Ziemi Wejwerskiej. EKSPOZYCJA
KU CZCI PARTYZANTA JUOZASA LUKŠY-DAUMANTASA
Muzeum Historii Ziemi Wejwerskiej (Veiveriai) zostało założone
w 2008 r. jako oddział Muzeum Ziemi Preńskiej (Prienai). Główna ekspozycja poświęcona jest jednemu z przywódców litewskiego ruchu
niepodległościowego – partyzantowi Juozasowi Lukšy-Daumantasowi, jego rodzinie i towarzyszom walki o wolność. Ekspozycja i sala,
w której wyświetlany jest film i odbywają się zajęcia edukacyjne na temat historii walk partyzanckich, powstały w pomieszczeniach dawnego urzędu pocztowego. W budynku z XIX wieku przez
kilkadziesiąt lat mieściło się również Seminarium Nauczycielskie
w Wejwerach. Tam uczyło się i pracowało wielu przedstawicieli inteligencji Suvalkiji (określenie Suwalszczyzny) z przełomu XIX i XX
wieku. Wielu z nich Juozas Lukša nie tylko znał osobiście, ale również współdziałał w ruchu walki o wolność Litwy po II wojnie światowej. Jednym ze współtowarzyszy był znany litewski śpiewak operowy Antanas Kučingis-Kalvaitis. To właśnie on jesienią 1947 r. wraz
z innymi członkami prezydium Powszechnego Demokratycznego Ruchu Oporu, takimi jak: Vincas Seliokas-Gintautas, Vincas Bazilevičius-Taučius, Antanas Miškinis-Kaukas, Jonas Boruta-Linonis, osoba
o nieustalonych personaliach ps. „Algimantas”, Juozas Jankauskas-Vytis, Antanas Baltūsis-Žvejys, Adolfas Ramanauskas-Vanagas i Jonas Žemaitis-Vytautas podpisał memorandum skierowane
do Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Rady czterech ministrów
spraw zagranicznych w Paryżu. Powyższy dokument oraz list litewskich wiernych do papieża Piusa XII i inne materiały zostały w grudniu
1947 r. wywiezione za granicę przez emisariuszy partyzantów litewskich Juozasa Lukšę-Daumantasa i Kazimierasa Pyplysa-Mažytisa.
Była to druga podróż Juozasa Lukšy za „żelazną kurtynę”. Pierwszą pomyślnie odbył wraz z Jurgisem Krikščiūnasem-Rimvydasem
w czerwcu 1947 r.
Ks. prałat Mykolas Krupavičius – litewski działacz społeczny
i polityk, to kolejna wybitna postać, która ukończyła Seminarium Nauczycielskie w Wejwerach. Pod koniec II wojny światowej M. Krupavičius znalazł się w zajętej przez amerykańskie siły części Niemiec. Nawoływał on litewskich uchodźców do jednoczenia się. Został wybrany
przewodniczącym Najwyższego Komitetu Wyzwolenia Litwy (VLIK).
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W dniach 7-9 lipca 1948 r. w mieście Baden-Baden odbyło się spotkanie przedstawicieli ruchu oporu i zagranicznych litewskich organizacji
politycznych. Za pośrednictwem kierowanego przez M. Krupavičiusa
VLIK, posłaniec litewskich partyzantów J. Lukša nawiązał kontakty
z francuskim, a następnie także z amerykańskim wywiadem. Przygotowywał się do powrotu desantem powietrznym do towarzyszy walki
o wolność na Litwie.
Muzeum Historii Ziemi Wejwerskiej powstało z inicjatywy
i funduszy Rządu Republiki Litewskiej. Do wzbogacenia ekspozycji
poświęconej Juozasowi Lukšy w znacznym stopniu przyczyniły się
rodziny Lukšy i Pečiulaitisów oraz mieszkająca w Stanach Zjednoczonych żona Juozasa Lukšy – Nijolė Bražėnaitė-Paronetto.
Asta Pečiulienė
OBCHODY 65-LECIA DOMU KULTURY LITEWSKIEJ
W PUŃSKU W 2021 R.
W artykule została przedstawiona historia Domu Kultury Litewskiej w Puńsku oraz jego działalność kulturalna. Zamieszczono informacje o trudnych i skomplikowanych początkach placówki, kierownikach, instruktorach, obecnych
i działających w przeszłości zespołach. Opisano najważniejsze sukcesy
i osiągnięcia grup artystycznych, szczególną uwagę kładąc na udział
w wydarzeniach w ramach Litewskiego Święta Pieśni. Czytelnik został zapoznany z dawnymi i obecnymi tradycyjnymi, okazjonalnymi,
jubileuszowymi czy też organizowanymi z okazji świąt państwowych
wydarzeniami kulturalnymi.
Ważnym momentem w historii placówki była budowa nowego
budynku Domu Kultury Litewskiej. Niosła ona ze sobą duży wkład
pracy społecznej i działań miejscowych aktywistów. Dodatkowo
w artykule zamieszczono wzmianki o gościnnych występach zespołów, grup, solistów, znanych wykonawców (zwłaszcza z Litwy), którzy występowali w Puńsku w ciągu minionych 65 lat. Przytoczono
również liczbowe dane dotyczące wyjazdów zorganizowanych dla
mieszkańców regionu do litewskich placówek kulturalnych na spektakle i koncerty. W opracowaniu opisano obiekty podległe Litewskiemu Domowi Kultury w Puńsku. Są to: Muzeum Etnograficzne Juozasa
Vainy, Skansen – Zagroda Litewska w Puńsku oraz Wioska Bajek.
W 2016 r. została wydana książka pt. „Punsko lietuvių kultūros
namai 1956-2016” („Dom Kultury Litewskiej w Puńsku 1956-2016”).
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Niniejszy artykuł stanowi streszczenie tej publikacji oraz jej uzupełnienie o wydarzenia do 2021 r. W przygotowaniu książki korzystano
z kroniki Litewskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego (obecnie
Stowarzyszenie Litwinów w Polsce), artykułów dwutygodnika „Aušra”, kronik poszczególnych zespołów oraz wspomnień uczestników
wydarzeń.

NOWE KSIĄŻKI
Nastazija Kairiūkštytė
SYTUACJA litwinów na wileńszczyźnie W ŚWIETLE
dokumentÓW polskich władz z lat 1935-1938
Ponad osiemdziesiąt lat po opracowaniu tekstu zbiór dokumentów pn. „Sytuacja Litwinów w Rzeczypospolitej Polskiej w latach
1935-1938” ukazał się drukiem. Autorem opracowania był jeden
z najaktywniejszych działaczy litewskich w okupowanym przez Polskę Wilnie, muzealnik Juozas Maceika. Zbiór stanowi unikatowe źródło informacji dla wszystkich interesujących się dziejami narodu litewskiego i życiem Litwinów na Wileńszczyźnie przed wojną.
Historyk dr Nastazija Kairiūkštytė pisze: „Opublikowanie materiałów rękopiśmiennych J. Maceiki ma szczególne znaczenie nie tylko
dla badaczy historii Litwy, którzy będą mogli wykorzystać je do pogłębionych i obszerniejszym badań Wileńszczyzny z pierwszej połowy
XX w., ale także dla wszystkich zainteresowanych historią tego regionu i jego mieszkańców. Publikacja jest przydatna również dla członków rządu litewskiego, szczególnie dla osób reprezentujących Litwę
w rozwiązywaniu różnych kwestii związanych z Polską. Im lepszą
wiedzę historyczną posiądzie litewskie społeczeństwo, tym będzie
bardziej aktywne i zainteresowane obecną sytuacją w południowo-wschodniej Litwie, sprawami narodowymi i upamiętnieniem wydarzeń historycznych.”
Prof. dr Bronius Makauskas, historyk, dyplomata, prof. em.
Uniwersytetu Witolda Wielkiego dowodzi, że: „Zbiór dokumentów
J. Maceiki, któremu towarzyszą istotne spostrzeżenia wydawcy,
stanowi ważny wkład do studiów nad sytuacją Litwinów w Litwie
Wschodniej zniewolonej przez Polskę w latach 1920-1939 i wciąż
jeszcze niedostatecznie zbadanym procesem polonizacji. We wspomnianym okresie – wedle słów ówczesnego polskiego ministra spraw
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zagranicznych J. Becka – w Litwie Wschodniej odbywało się „tworzenie polskiego bastionu w Wilnie”. Ta publikacja jest potrzebna nie
tylko do analizy wydarzeń z przeszłości, ale także dla decydentów
współczesnej polityki kulturalnej i oświatowej, umożliwia bowiem
ocenę zachodzących procesów i potrzeb w tym regionie z bardziej
dojrzałej perspektywy.”

W KRĘGU SZTUKI
Katarzyna Jachimowicz
MOTYW ANIOŁA NA TLE DZIEJÓW CMENTARZY
RZYMSKOKATOLICKIEGO I PRAWOSŁAWNEGO
W SUWAŁKACH
W dziewiętnastowiecznej sztuce nagrobnej motyw anioła był niezwykle popularny i pojawiał się na cmentarzach w różnych wariantach
i odsłonach. Miało to związek z przypisaną im rolą – boskich posłańców, pośredników między niebem a ziemią, opiekunów i pocieszycieli,
a w decydującym momencie – przewodników dusz. Na ich opiekuńczą
rolę wskazywano już w XV w., kiedy powstawały pierwsze traktaty
związane z Ars Moriendi. Rozprawy te miały na celu przygotowanie do szczęśliwej, prowadzącej do zbawienia śmierci. Zamieszczano
w nich pytania i przestrogi skierowane do konającego, a także modlitwy oraz wskazówki dla tych, którzy mu towarzyszyli w ostatnich
chwilach życia. Powszechnym tematem sztuki dobrego umierania
było przedstawienie walki anioła z szatanem o duszę umierającego.
W tym przypadku wysłannik boży jawił się jako obrońca człowieka.
Jego skrzydła stały się szczególnym symbolem opieki i wsparcia.
Na suwalskim cmentarzu siedmiu wyznań zachowały się trzy nagrobki z rzeźbami aniołów. W części rzymskokatolickiej znajdują się
dwa. Pierwszy z nich – Anioł Zmartwychwstania, upamiętnia Kamillę
ze Świderskich Świętosławską (zm. 1873). Drugi nagrobek należy do
siedmioletniego Hipcia Sipowskiego (zm. 1901) i przedstawia Anioła
Stróża z dzieckiem. Trzeci z figurą aniołka o drobnej sylwetce postawiono w części prawosławnej i należy do dziesięcioletniego Kotii Krasowskiego (zm. 1894).

404
Katarzyna Węglicka
DWORY I PAŁACE SUWALSZCZYZNY.
KILKA PRZYKŁADÓW
Po obu stronach granicy polsko-litewskiej rozciąga się Suwalszczyzna, która obejmuje tereny w Polsce oraz w południowo-zachodniej Litwie na lewym brzegu Niemna. Pozostały tu dwory i bogato zdobione rezydencje, które były ośrodkami życia kulturalnego.
W wyniku zawieruchy dziejowej wiele cennych obiektów nie dotrwało
do naszych czasów, niektóre pozostały w ruinie, inne nadal niszczeją.
Po odzyskaniu przez Litwę niepodległości w 1990 niektóre budowle są wciąż remontowane, inne czekają na remont. Jeden z najładniej
położonych dworów Suwalszczyzny znajduje się w Iłgowie (Ilguva).
Należał on do Młynarskich, którzy byli jego właścicielami do II wojny
światowej. Ciekawy murowany dwór z drewnianym, dekorowanym
secesyjnymi ornamentami gankiem znajduje się w leżących również
nad Niemnem Kidulach (Kiduliai). Blisko polsko-litewskiej granicy,
na północ od Łoździej (Lazdijai), znajdują się dwa ciekawe obiekty:
w Urdominie (Rudamina) i w miejscowości Kirsna-Ostrów (Aštrioji
Kirsna). W Zyplach (Zypliai), położonych na południe od Szaków (Šakiai), znajduje się pałac, który Tomasz Ludwik hr. Potocki rozbudował
w latach 1891-1901. Dwory i pałace to nie tylko architektura, ale
żyjący w nich ludzie i ich historie. Należy troszczyć się o dziedzictwo
przeszłości i utrwalać pamięć o tych, którzy żyli na suwalskiej ziemi.
Stanislovas Sajauskas
UJAWNIENIE NUMIZMATYCZNEj TAJEMNICY
CHRZTU LITWY
W artykule omówiono badania nad monetami Wielkiego Księstwa Litewskiego bitymi przez Jagiełłę i Witolda. Okazało się, że najstarsze monety typu I (awers z napisem: Pečat) znalezione w skarbcu
w Szańcach (Šančiai) w rejonie kowieńskim (Kaunas) w 1933 r. należały do wielkiego księcia litewskiego Jagiełły. Ustalono, że monety
zostały wybite w 1387 roku z okazji chrztu Litwy. Ujawnione zostały
również monety lenne Witolda z herbowym symbolem Jagiełły. Były
one bite po zawarciu ugody w Ostrowie (Astrava) w 1392 roku.
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SUMMARIES OF THE ARTICLES
IN THE MEANDERS OF HISTORY
Scholastika Kavaliauskienė
THE RESIDUES OF THE PACAI GREATNESS IN JIEZNAS
The city of Jieznas is located by the road Druskininkai - Kaunas
through Rumšiškės. Jieznas was granted city rights on December 28
in 1956. The city’s coat of arms was approved on May 29 in 2002 (the
author: artist Arvydas Každailis).
Vytautas Gusas, a Jieznas resident, persistently researches and
is interested in what is left of the greatness of the Counts Pacai. The
possessions of the noble Pacai in the Jieznas region were called the
Pacai Jieznas County. The roots of the Pacai family are found by the
historians quite deeply in the yearbooks of history, their representatives
held very high positions in the Grand Duchy of Lithuania, and
participated in the most important historical events. The manor of
Jieznas was acquired in 1633 by Steponas Pacas, the Chancellor of the
Grand Duchy of Lithuania, who started to build his family’s residence
in Jieznas. The palace complex consisted of 7 buildings: 6 two-storey
buildings on the sides and 1 three-storey building in the centre. The
towers stood in its corners. Light entered the palace through 365
windows, guests could enter the palace through 12 gates, and the
rooms were connected by 52 doors - as many as there are weeks in
a year. At the beginning of the 19th century, the palace was inherited
by Liudvikas Mykolas Pacas. The count, who was actively involved
in the uprising in 1831, had to flee Lithuania after the uprising was
suppressed. Leaving Jieznas manor, palace in Vilnius and other assets
in Lithuania. Liudvikas Mykolas Pacas settled in France.
In 1837, the palace of Lithuanian nobles Pacai was destroyed
by fire in Jieznas. After this, many buildings collapsed, and later the
locals took away what was still left of the interior of the once luxurious
palace, and finally they took away the bricks.
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No more detailed archaeological excavations have been carried
out in the territory of Jieznas palace, and some historical sources have
not survived. Vytautas Gusas bought the surviving building of the
Pacai palace in 2004. According to the heritage conservationists, it is
a former outbuilding. The building has three floors. The third floor was
built in Soviet times, each floor is 160 square meters. The thickness of
the walls on the first floor is 1.2 m, on the second floor - 1.04 m. The
internal space is further increased by 3 m height of the walls, on the
second floor the height of the walls is 4 m. During the Soviet years,
the engine turning workshop of Kaunas factory „Apvija“ operated
there. From 1909 to 1941 there was a mill which was established by
the manor lord Kvinta during the tsarist occupation.
V. Gusas, a resident of Jieznas, founded the museum of Pacai
Jieznas Palace of the Grand Duchy of Lithuania in his purchased
building. A very hard-working, meticulous and curious man collected
various photographs of the portraits of the counts and placed them on
wooden stands made with his own hands. He delved into the content
of encyclopaedias and architectural publications, measured according
to the remaining foundations and created a model of the Pacai palace.
The hall on the first floor of the building is a real museum hall.
It only remains to be marvelled at such a voluntary commitment of
the common man to the preservation of the heritage of the historic
land.
Scholastika Kavaliauskienė
PUTRIŠIAI RURAL WATER MILL
On the bank of the fast Peršėkė River, in Putrišiai village, Prienai
district, there are still crumbling and thoughtful remains of the concrete
wall. This is a memory of the former dam of the Putrišiai village water
mill. That mill was widely called Jasiulioniai mill in the area.
In 1935 father A. Zenius donated 0.5 ha of land by the Peršėkė River
to Rozalija Jasiulionienė, and the construction of the mill was started
in the same year. Colonel Juozas Vitkūnas, the head of the Anykščiai
county Riflemen’s organization, supervised the construction works.
He was a good friend of the Jasiulioniai, a talented builder-engineer
who designed water mills and small power plants in Auštaitija.
A contract was concluded with 12 farmers of Putrišiai and
Žagariai villages, part of whose fields were covered by the water of the
dammed Peršėkė, to grind grain free of charge. The dam and mill were
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built very quickly, during the warm season of 1935. The construction
cost 45000 litas. The three-storey mill building was equipped with
two mills, a grinder, a 6-kilowatt dynamo for electricity generation,
a machine for carving roofing chips, a planning machine, and a saw.
At the beginning, Antanas Adomonis worked as a miller, later Juozas
Aleksandravičius, a resident of Putrišiai village, who worked as
a miller for many years. Rozalija and Povilas Jasiulioniai themselves
were teachers and worked in primary schools in Daugirdai, Žagariai,
Pramezys, and Putrišiai villages.
P. Jasiulionis was the commander of the Balbieriškis Rifle Squad,
in 1937 he was awarded Vytautas the Great 3rd degree medal. On
October 12, 1945, the partisans and two newcomers ‘supply inspectors’
met in Jasiulioniai homestead. The auditors were shot, and teacher
Povilas Jasiulionis was sentenced by Soviet law enforcement to 10
years in prison and 5 years in exile. Rozalija Jasiulionienė spent a year
without trial in Marijampolė prison, later she hid with her three small
daughters in order not to be deported.
The Jasiulioniai Putrišiai village water mill was nationalized,
and the names of their owners no longer appeared in the inventory
documents at the mill. The names of the collective farms changed, their
heads changed, electrical equipment appeared, and the maintenance
of the water mill became too expensive for the collective farms. The
Jasiulioniai did not return to live in their homestead. Time is writing
more and more pages of history: there are no occupiers, no collective
farms, but a reminder of the dam has survived to this day.
Gintaras Lučinskas
TEACHER, RIFLEMAN, ETHNOGRAPHER EMILIS ŠNEIDERIS
(1904 – 1957)
Emilis Albertas Šneideris was born on September 29 in 1904 in
Šakiai county, Griškabūdis parish, Striūpai village. He was baptized
in the Evangelical Lutheran Church of Šakiai Parish. His parents
Karolis Leopoldas Šneideris and Joana Vilhelmina Ešytė had no real
estate, they lived in a hut on an alien land. There were 7 children in
the Šneideriai family: 4 brothers and 3 sisters. Emilis was the elder, so
he pastured the animals and worked for a farmer as a farmhand for
one year. In 1918 he graduated from Griškabūdis primary school. In
1919 – 1920 he studied privately and passed the exams. On January
24, 1921 he entered the Kaunas annual teachers’ courses organized by

408
the Ministry of Education. On December 20, 1921 he completed these
courses with the title of a teaching assistant. In the summer of 1922 he
attended teachers’ summer courses in Kaunas.
On January 9, 1922, according to the resolution of the Alytus
County Education Commission, Emilis Šneideris was appointed to
work as a teacher from February 10 in Alytus county, Liškiava parish,
Ricieliai primary school. He worked at this school until July 1, 1932.
On March 20, 1922, Emilis Šneideris joined the Liškiava Rifle
Squad, on April 2 he was elected to the squad board as secretary. Later
he belonged to Merkinė and Alytus rifle squads. He also participated in
the activities of the organization Jaunoji Lietuva and the Union for the
Liberation of Vilnius. He preserved the flags of these organizations,
taking them to Germany and later to Canada.
Since December 11, 1935 Emilis Šneideris was hired to work as
a clerk in the Inspectorate of Primary Schools of District I of Alytus
County, where he worked until the end of September 1940. On October
1, 1940 he was appointed Executive Secretary of this Inspectorate.
On February 16, 1939, under the Act of the President of the
Republic of Lithuania Antanas Smetona No. 135 Emilis Šneideris was
awarded the 2nd degree medal of the Order of Gediminas of the Grand
Duchy of Lithuania for the merits to Lithuania.
Emilis Šneideris had been collecting folklore and antiquities since
1922. In the beginning, he kept the ancients in a jug. He tried to build a
new school for the children of Ricieliai area, collected 120 signatures,
and went to Kaunas. The school was built in one year and opened
in 1926. Village people with horses carried stones and bricks. School
construction documents were laid in the foundations of the school. The
school had facilities for a museum and rooms for teachers. In the new
premises, the museum grew, the accounting of exhibits was carried
out, and expeditions were organized. Numismatics and archaeology
dominated among the museum’s exhibits, but there were also books.
Emilis Šneideris contributed a lot to the preparation of Petras
Akiras-Biržys’ book Alytus County (Kaunas, 1931). It contains a lot of
material collected by Emilis Šneideris about Liškiava parishes: ‘From
the Collection of Folk Songs’, ‘From the Collection of Lent Songs’,
‘Fairy Stories and Fairy Tales’, ‘Songs and Lamentations’, ‘Geography
and History Issues’, ‘Homestead, Huts, their Parts and Interior
Accessories’, ‘Wear and Jewellery’, ‘Food and Drink’, ‘Superstitions
and Spells’.
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Since the beginning of September 1940 Emilis Šneideris was
the head of the Alytus Dzūkai Museum (he signed the documents as
a ‘Patron’).
Emilis Šneideris remarried for the second time with Erna (Kremer)
Schneider (1910 – 2008) on February 5, 1938. They had 2 sons: Benno
Leonard Schneider (1939 – 1984) was born in Alytus, and Reinhardt
Edwin Schneider was born at the beginning of 1945 in Ober Sarten
Kreis Soltan, Germany.
At the beginning of 1941, Emilis Šneideris moved with his family
to Germany. They moved to live in Canada on December 23, 1947.
Emilis Šneideris worked as a hired worker. Later, after acquiring the
land, he established a tobacco farm. In his free time he liked to play the
accordion and sing Lithuanian and German songs.
Emilis Šneideris died from a heart attack on June 19, 1957 in
Rodney, Ontario, Canada. He was buried in Rodney City Cemetery.
Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė
TRACES OF WRITER BRONĖ BUIVYDAITĖ IN ALYTUS
The future writer and teacher was born on December 8 in 1895
in Svėdasai. It was the first child in the family. Later, two more sisters
Steputė and Aliutė were born. When the girls were little, the father
went to South Africa, hoping to earn a lot and educate his daughters.
Unfortunately, a few years later, the news came that he had died before
the age of 40. The mother had to take all the care of her daughters.
Bronytė finished all her studies with the educator (daractor) in
one winter. Then she learned a little from a clergyman on holiday,
and completed accounting courses in Kaunas. She worked in trade in
Kaunas and Anykščiai for a couple of years. However, she dreamed
of becoming a teacher. In three years she graduated from Utena four
year school with honours. During the First World War in Voronezh,
she graduated from the eighth grade of the Lithuanian gymnasium
with a silver medal. She returned to Lithuania, wanted to continue her
studies, but lacked resources.
She started teaching in Skuodas, later in Veiveriai, and worked at
the Panevėžys Teachers’ Seminary for almost 10 years. In 1942 – 1948
she taught Lithuanian language and literature at Alytus Gymnasium,
led a drama group, and directed several works. She was a strict teacher,
but the students were later grateful to her for the strong knowledge of
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the mother tongue. Alytus was her last teaching place. To avoid arrest
or deportation, Bronė Buivydaitė secretly returned to Anykščiai. In
defence of poverty, she grew and sold vegetables at the market.
Bronė Buivydaitė (nicknamed Tyrų Duktė) published the
collection ‘Summer Talks’ („Vasaros šnekos“), which was the poet’s
first book in Lithuanian literature. The novel ‘Open Pages’ („Atversti
lapai“) is considered to be the first work of Lithuanian prose with
a school theme. She wrote many short stories, plays, and fairy
tales. ‘Blue Butterfly’, ‘Miraculous Found’, poetry books ‘Under
the Lightning’, ‘Small Hut near the Forest’, ‘Through the Childhood
Window’ („Mėlynas drugelis“, „Stebuklingoji radasta“, „Po
žilvičiais“, „Pagiry maža trobelė“, „Pro vaikystės langą“) and others
were published as separate books.
On January 29, 1984 writer, poet, playwright Bronė Buivydaitė
(Tyrų Duktė) died. She was buried in the old Anykščiai cemetery.
Rimantas Zagreckas
CRIMINAL OPERATIONS OF LITHUANIAN PARTISANS
IN LAZDIJAI COUNTY IN 1944 – 1952 (EXAMPLE OF
LEIPALINGIS DISTRICT)
Compared to other military conflicts in Central Europe, the
armed resistance to the Soviet Union that took place in Lithuania in
1944-1952 stands out for the sharp struggle of local partisans against
collaboration. In most cases, these were pre-calculated partisan
actions aimed at preventing the USSR from consolidating its power
and changing the prevailing social relations in the country to meet the
requirements of communist ideology (more precisely, its Bolshevik
version). This struggle sometimes turned into spontaneous partisan
actions, thus, innocent victims were inevitable. It was exacerbated in
particular by the fact that the USSR’s repressive institutions (primarily
the KGB and the NKVD) sought to involve as many local civilians as
possible in the fight against the resistance.
In Western Europe, during World War II, right-wing people
cooperated more with Nazi Germany, while in Lithuania the actions of
the Soviet Union were more supported, and as a result more supporters
of communist ideology suffered from partisans.
As in Western Europe (for example, in France during World War
II), the most hated social group in Lithuania was those who had served
in the anti-partisan units of the occupier.
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Southern Lithuania and especially Lazdijai county and the former
Leipalingis district stand out for cooperation with the deaths of people
accused of the enemy. For comparison: in the largest county of this
region, Alytus county, partisans shot about 1450 people (this number
also includes MGB and NKVD officers killed in battles with partisans),
while in the smaller Lazdijai county - about 800.
The statistical analysis performed in the article suggests that
the sharpness of the anti-collaborative struggle and the significantly
higher number of victims than elsewhere in Lithuania may have
been determined not only by the different attitudes of ordinary
locals towards their neighbours’ behaviour (i.e. their assistance to
the occupier). There were two large partisan associations in Lazdijai
County: Dainava and Tauras districts. In the latter area, the number of
victims of anti-collaborative struggles is significantly lower.
Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė
ADOLFAS RAMANAUSKAS-VANAGAS IN ŠILAI. HOW
THE DECISION TO ATTACK MERKINĖ WAS MADE?
The article reveals the history of the Battle of Merkinė, one
of the largest offensive operations of the partisan war that took
place on December 15, 1945 in Merkinė. The authentic records of
A. Ramanauskas-Vanagas, who led the Battle of Merkinė, are used in
the article. They were made in the book-diary and other documents of
the Merkys Selected Chronicle of the district. These written sources
allowed to expand, supplement, show the prehistory of the battle of
Merkinė, described in the memoirs of A. Ramanauskas-Vanagas in
1952 – 1955, specific details of the circumstances of that time, and the
partisans’ endless determination to fight for Lithuanian freedom.
Sigitas Kajokas-Kovas
BORDER ZONE
The article presents the memories of Sigitas Kajokas-Kovas,
a former partisan of the Vytautas unit of the Tauras district. The
author describes in detail the events in Kalvarija. The memoirs were
handwritten on carbon paper, in several copies. Sigitas Kajokas
accurately summarized the beginning of the guerrilla war in Suvalkija
(the term to describe Suvalkai region), and more precisely - in the
vicinity of Kalvarija. In his memoirs, the partisan described Kalvarija,
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Sangrūda, Aguonis, Punskas and other towns located in the area of
Suvalkija and the former land of the Yotvingians.
Gintaras Lučinskas
TEACHER, SHOOTER, PARTISAN LEADER JUOZAS
ŠIBAILA (1905 – 1953)
Juozas Šibaila was born on March 18 in 1905 in Vilnius province,
Trakai county, Nedzingė parish, Vadėnai village (now – Varėna
district), and was baptized in Nedzingė parish church on March 20 in
1905. His father was Tomas (Tamošius) Šibaila, mother Ona Bingelytė.
There were five children growing up in the family.
Šibailai children and other children of the Nedzingė area
developed their love and sacrifice for the homeland and hatred for
their enemies in the 20th century because of the arising of the national
understanding of the Nedzingė people in defending the Lithuanian
language and their parents’ struggles for the independence of the state.
The patriotism formed in his childhood for Juozas Šibaila persisted
throughout his life, therefore, defending the freedom of the Homeland
from the Soviet occupiers, he even decided to sacrifice his life.
Juozas Šibaila worked in Jieznas, Ryliškiai, Pasoda, Panoteriai,
Staškūniškiai and Balninkai primary schools.
Juozas Šibaila was a member of the Aušrininkai organization
(1920 – 1926), the Lithuanian Riflemen’s Union (he joined the Jieznas
Rifle Squad of the 19th Alytus Riflemen’s Team in 1922), and the
Lithuanian National Youth Young Lithuania (since 1933; in 1937 he
was appointed Commander of the Kurkliai District), he was an active
member of the Lithuanian Nationalists’ Union (since 1938). He was
the commander of the VI Ukmergė Rifle Squad, Kurkliai Rifle Squad,
and later the Deputy Commander of the Chief Commander Jonas
Steikūnas of the VI Ukmergė Rifle Squad, Balninkai Rifle Squad. He
also belonged to the Teachers’ and Educators’ Trade Union and the
Lithuanian Teachers’ Union. O. Šibailienė was an active teacher at
Balninkai School and raised three sons: Vytautas (b. 1930), Rimvydas
(b. 1931), and Jonas Kęstutis (b. 1935).
Juozas Šibaila was awarded the 10th Anniversary Medal of
Lithuanian Independence (May 15, 1928), the Order of the Three
Flames of the 3rd Degree (June 13, 1937), the Vytautas the Great 2nd
Degree Medal (September 8, 1938). In the summer of 1938, he visited
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Czechoslovakia with a tour of the Lithuanian Riflemen’s Union, in a
meeting of the organization Sakalai.
In the spring of 1944 Juozas Šibaila joined the Lithuanian Local
Team led by General Povilas Plechavičius. He was a partisan since
the summer of 1944, he was the Chief of Staff of Team B of the Great
Combat District, and edited the team’s publication Tėvynė šaukia (The
Call of Homeland). Since February 1948 he worked at the Eastern
Lithuania (King Mindaugas) partisan headquarters. A year later,
as a representative of this area, he was delegated to the emerging
partisan top leadership. Since February 1949 he was a Member of the
Presidium of the LLKS Council, Head of the Public Department of
LLKS, editor of the publication Prie rymančio Rūpintojėlio. On May
30, 1950 by the decision of the Presidium of the LLKS Council, he was
awarded the rank of a Partisan Colonel of the Freedom Fighter, and
was awarded the Cross of Freedom Fight of all three degrees. He was
betrayed and died on February 11 in 1953 in Aukštadvaris village,
Ramygala County.
On May 13, 1998 by the order of the Minister of National Defence
of the Republic of Lithuania, Juozas Šibaila was awarded the rank of
Lieutenant Colonel of the Mission (after his death). On May 19, 1988
he was awarded the Order of the Vytis Cross of the 1st degree (after
his death) by the Decree of the President of the Republic of Lithuania.
Kęstutis Žemaitis
PRIEST JUOZAS KONSTANTINAS MATULAITIS: THE LIFE
OF A TWENTY-CENTURY BOOK CARRIER
In Lithuania, the Soviet government fought against religion and the
Catholic press. A very limited number of prayer books was allowed to be
printed throughout the post-war occupation. Religious books were not
printed at all. Priests translated them from other languages and rewrote
them on a typewriter and later bound them. In that way, five hundred
books were translated and produced in Lithuania during the Soviet era.
Under these conditions, new book carriers were needed. One of them
was the priest of Vilkaviškis diocese Juozas Konstantinas Matulaitis.
He was born in 1912 in the village of Netičkampis, Liudvinavas
parish. After graduating from primary school, Matulaitis went to study
at Rygiškių Jonas Gymnasium. Later he studied at the Vilkaviškis
priest seminary.
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Here, clergyman Matulaitis learned German well and was able
to read German books and prepare for serious work of a translator.
On June 29, 1935, Bishop Antanas Karosas ordained him a priest in
Marijampolė. He was appointed vicar of Slavikai parish, later Šakiai,
and Žemoji Panemunė parishes.
In 1942, Matulaitis was appointed Vicar of Lazdijai, and in 1947
he was transferred to Liudvinavas. He spent a lot of time here at the
typewriter. He translated and bound religious books.
After becoming the pastor of Šunskai, priest Juozas Matulaitis
continued the work of a translator and distributed his translated books.
At the honourable age priest Matulaitis was appointed altarist
of Šunskai parish. After Lithuania regained its independence, he
continued to translate books. In total, about 100 religious books were
translated by him.
Hardworking, pious, humble priest Juozas Konstantinas
Matulaitis must be considered one of the most outstanding people
of the nation today. He was a worker in the Church, an educator of
Catholic consciousness, and an example of a holy priestly life.
The personality of priest Juozas Matulaitis, a book translator
and distributor, is undeservedly forgotten in Lithuania. His translated
books are in the personal library of many priests, and several dozen
books have been published and distributed throughout Lithuania.
Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė
THE FATE OF AN EXILE TEACHER
The future teacher Laima Misiūnaitė was born on March 28 in
1943 in East Aukštaitija, Mikalavas village, Ignalina district. She was
the third child in the harmonious Misiūnai family, a boy and a girl were
already growing up. She lost her father early. The hardships in this
family were not over. Soon her mother with three young children was
sitting in an animal wagon that rattled to the East.
Laimutė felt hunger, cold, and learned to struggle with fate from
an early age. It was time to go to school which was four miles away.
The snowdrifts were impassable, and the cold froze up to 50 degrees.
The hardships were the constant companions of Laimutė’s life:
her brother died, and her mother’s good heart died without enduring
hardships. They, like other deportees, were sheltered by angry Siberia.
Laima Misiūnaitė returned to Lithuania in 1966. The twenty-yearold girl saw flowering apple-trees for the first time, and for the first
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time she felt the taste of an apple. The dreamed homeland was not
the mother of her children, she had to overcome many obstacles. She
graduated from the Faculty of Philology of Vilnius State V. Kapsukas
University and acquired the specialty of a teacher of Russian language
and literature. She worked at Dubičiai eight-year school in Liškiava,
Simnas, and finally got a job at Alytus 6th secondary school (now a
gymnasium), where she worked for several decades and sacrificed her
entire working age.
The teacher during her the lessons was not boring for the students
as she tried to make them interested in her subject. In Russian lessons,
riddles were thought, fairy tales were staged, and a song was often
played. She was demanding for herself and others. She was always
tastefully dressed, neatly combed: I saw her like that in lessons,
meetings, on the street.
Today, it is hard to say which pastime was her favourite. She
nurtured her garden very nicely, was able to grow a wide variety of
vegetables. She enjoyed sports and followed the principles of a healthy
lifestyle. I think that she possessed the talent of the artist, who, under
unfavourable circumstances, could not fully unfold. She embroidered
very nicely, although this activity required great accuracy, she had
several large framed pictures in her collection with Little Red Riding
Hood and other fairy tale heroes.
The Independence Morning dawned. Teacher Laima Misiūnaitė
fulfilled the promise once made in Siberia to her mother: she brought
her remains to Lithuania. Another joy visited when a former student
helped her publish the book The Curiosities of the Surrounding World
in 2008.
The fate for teacher Laima Misiūnaitė was ruthless and the end
of life of the Siberian girl was sad as she had Alzheimer’s disease.
She spent the last years of her life in Vilnius’ special social care home
House of Deportees. In 2021 on the day of Three Kings the Angel of
Death took the teacher-methodologist Laima Misiūnaitė to the house
of the eternal Father.
Alfonsas Vitkauskas
UNFORGETTABLE LITHUANIAN PAINS.
EXILE OF THE ZIGMANTAI FAMILY FROM VAIVA VILLAGE
Vaiva village is located in Balbieriškis parish, Prienai district. In
1928, during the agricultural reform, the land of Liudvikavas manor
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was parcelled out. Kostantas Zigmantas received 19 hectares of
land in the village of Vaiva on November 7, 1928 as a volunteer for
the creation of the Lithuanian Armed Forces. His daughter Aldona
Zigmantaitė-Laukaitienė preserved the land donation measurement
report. She has retained both a document about the father’s award and
the award itself, which she considers a priceless family asset.
In the post-war period, the Zigmantai felt they were on the lists
of those for exile. To avoid deportation, the parents tried not to stay
at home and could not even think that the children would be taken
without their parents. But it happened.
On March 25, 1949 Ona Zigmantienė spent the night with her
further neighbours. Father K. Zigmantas stayed at home so that the
children would not be afraid to be alone. When he saw a truck entering
the yard, he slipped out of the hut and hid behind the barn in a large pile
of rags. And at that time, Zigmantas’ children were seated in the truck:
Birutė - sixteen years old, Aldona - twelve years old and Alfonsas - six
years old. Fourteen-year-old Juozas Zigmantas managed to jump out
the window and escape. Neighbour Šeškevičienė wanted to quietly
take six-year-old Alfonsas out of the yard. It was noticed...
Zigmantas’ children and other Lithuanians found themselves
in the Irkutsk region. During a long trip, their food supplies were
stolen by someone in a wagon, and they had to starve - other people
helped. ‘If it hadn’t been for our parents’ parcels, we would have died,’
- Aldona’s voice still trembles after so many years. – ‘Sister Birutė
worked, received 500 grams, and my brother and I only received 200
grams of bread a day. Once we had grown the potatoes, we could eat
them with our mouths full ...‘ Parents sent what they could: baked and
dried bread, sent bacon and even seeded potatoes, because there were
no potatoes there. After Stalin’s death, after 1953, it was allowed for
deported children to return to Lithuania. Birutė and Aldona took care
of sending Alfonsas to Lithuania together with others. Alfonsas was
exiled being six years old, and returned at almost twelve.
In 1954 Kostantas Zigmantas died. Birutė and Aldona returned
from Siberia in 1955. The only one alive out of the four children of
Ona and Kostantas Zigmantas in 2021 is Aldona. She got married to
Laukaitis from the same region, the family built a house and set up a
beautiful homestead in the nearby village of Sūkuriai. The years go by,
having buried her husband and son, Aldona Zigmantaitė-Laukaitienė
lives alone.
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Sigitas Birgelis
THE GATHERINGS OF LITHUANIAN ENSEMBLES
The gatherings of Lithuanian ensembles is the oldest and largest
Lithuanian cultural event taking place in Suvalkai region. Every year
it brings together many art collectives of this region in one place.
Initially, they took place in Klevai village, later in Vaitakiemis and
Žagariai. For several decades the festival has been held in Burbiškiai
near the beautiful Lake Galadusis.
After 1920, when the Suvalkai region came to Poland, Lithuanian
activities were restricted. Their schools, bookstores, libraries,
institutions and organizations were closed. The situation intensified
somewhat around 1924 – 1925, when the branch of the St. Casimir
Society was established, which organized Lithuanian evenings and
other events.
In 1936 the Polish administrative authorities began to persecute
Lithuanians again. On March 17, 1938 Poland issued an ultimatum to
Lithuania, demanding the establishment of diplomatic relations and
the recognition of the Vilnius region for Poland. When Lithuania
adopted the ultimatum, the attitude of Poles towards Lithuanians from
Suvalkai region softened. It was allowed for Lithuanian organizations
to operate, organize cultural festivals and other events in Klevai on
July 9, 1939.
World War II interrupted cultural activities in the Suvalkai region.
We had to wait for the next meeting of the ensembles for 20 years. It
was organized in 1959 in Klevai.
The gatherings of Lithuanian ensembles had, have and will have
an invaluable significance for our society. They have grown very
strongly in the calendar of cultural events in our country.
Algis Uzdila
A MATCH THAT SET UP BONFIRES
After the end of the Second World War, the situation of Lithuanians
in the Suvalkai region was complicated. They had no ability to meet
either national or cultural needs, their religious life was constrained.
In the early 1960s, the situation began to improve somewhat.
The conditions for the development of cultural activities were
created, although they were controlled and constrained by the Polish
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authorities. The first public Lithuanian amateur event was organized
in 1951 in the village of Ožkiniai.
The hardest part was to get a permission from the government,
after which things went pretty smoothly. The event took place on the
first Sunday of June on the Krakauskas Far in Ožkiniai village. It was
very suited for this concert as it was spacious and close to town. People
learned about the celebration through each other. There were no ads.
The barn was overcrowded with people who came on foot. The
afternoon began with a performance. The most important organizer of
the event, Juozas Maksimavičius, gave an introductory speech.
When the performance was halfway through, several strangers
tried to interrupt the event, began to whistle and shout in Polish that
they understood nothing. No one paid attention to the screams, so they
cursed and had to leave the barn themselves. After the performance
the choir and dancers appeared on stage.
This first Lithuanian event was very important. The Polish
community began to come to terms with the fact that there are national
minorities in Poland.
With the opening of the Punskas House of Lithuanian Culture
(1956), amateur work was greatly strengthened. In 1957 – 1967 there
were 17 ensembles in the region, attended by about 400 people.
Today, a lively cultural work takes in the House of Lithuanian
Culture, where the choreographic group ‘Jotva’ and ‘Jotvos aidai’, the
choir ‘Dzūkija’ and the village chapel ‘Klumpė’, probably our most
representative ensemble, as well as several drama theatres or groups,
children’s art group ‘Puniukai’ ... find refuge. The ethnographic Vaina’s
Museum also found shelter here.
Juozas Sigitas Paransevičius
Lithuanians OF THE SUVALKAI REGION AFTER
THE SECOND WORLD WAR
On that day, in the village of Šlynakiemis, Punskas district, one of
the leaders of the Lithuanian guerrilla Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas
and his adjutant Vytautas Prabulis-Žaibas committed suicide in their
bunker surrounded by the army of the KBW (Public Security Corps).
For helping the Lithuanian partisans, the Lithuanians of the
Suvalkai Region were punished with the displacement of about 20
families to the so-called Recovered Territories (to the provinces of
Szczecin, Koszalin).
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The year 1951 was not only a period of intense collectivization
of the countryside (creation of production cooperatives), but also the
beginning of the cultural and educational movement of the Lithuanian
national minority. Amateur theatre groups (barn theatres), vocal and
dance groups were formed and their performances were organized.
In schools, teaching of the Lithuanian language as a subject was
introduced, and then the organization of schools with the Lithuanian
language of instruction started. In 1956, the Secondary School with
the Lithuanian Language of Education was established in Punskas.
In the same year, the Lithuanian Culture House in Punskas started
its activity. In 1957 the Lithuanian Social and Cultural Society was
founded.
Mainly the local administrative authorities of Poland, already
communist, did not want to accept returns. The local authorities of
Suvalkai sought an intervention of the central authorities, demanding
a categorical ban on their return, explaining that they were citizens of
the Lithuanian SSR.
In the situation of general intimidation and murders, only a
small part of the displaced in 1941 returned. On September 22, 1944
the Polish Committee of National Liberation (PKWN) concluded an
agreement with the Lithuanian SSR on the voluntary evacuation of the
Lithuanian population from Poland. Despite the good conditions, there
were no people willing to leave.
After the war, Lithuania remained part of the USSR. There were
numerous underground organizations fighting for independence.
Lithuanian partisans could count on the help of Lithuanians from
Suvalkai Region, especially those living in the border area. They found
here not only shelter, but also help in organizing communication with
the West. This could not go unnoticed by the authorities on both sides
of the border. December 15, 1949 should be considered the last day of
the Lithuanian underground in Poland.
In the interwar period, about 25000 Lithuanians lived in Poland
near the border zone with Lithuania. In 1939 Germany, after taking
Poland over, joined the Suvalkai Region to East Prussia (Ostpreussen)
- part of the Third Reich. On the basis of an agreement between
the Reich and the Soviet Union from January 10, 1941 about the
voluntary resettlement of Germans from the Lithuanian SSR, the
mass resettlement of Lithuanians from the Suvalkai Region began. In
fact, coercive measures, including imprisonment, were used against
those who refused to “voluntarily” leave. In this way, about 12000
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Lithuanians left the Suvalkai Region for Lithuania. In the summer of
1944, when the Germans withdrew from the Suvalkai Region, a large
part of the Lithuanians displaced in 1941 wanted to return to their
homes (farms - the vast majority were farmers).
A separate problem was the maintenance of church services in
the Lithuanian language in parishes where Lithuanians lived. The fight
for mass in the Lithuanian language in the Seinai parish from 1946 to
1981 was well known.
The opening of the Lithuanian Consulate in Seinai and Lithuania
school Žiburys are of great importance for the Lithuanian community.

ANNIVERSARY RECOLLECTIONS
Bronius Makauskas
THE EVICTION OF LITHUANIANS FROM SUVALKAI
AND KLAIPĖDA AND THE GERMAN MOVEMENT FROM
ESTONIA, LATVIA AND LITHUANIA IN 1941
The aim of this article is to review, in a popular form based on a
comparative method, the events that shook our region 80 years ago
in connection with the exodus of the local population, the relocation
or exchange of its perpetrators. We will present these events in more
detail, revealing their goals and comparing the evictions carried out
by the Germans from the above-mentioned occupied territories with
the conditions for the eviction of our compatriots. Although this
predatory agreement between the USSR and the Third Reich was also
called ‘population exchange’, we cannot assess it in this way. For us,
this ‘exchange’ is a painful, but memorable and instructive, criminal
history of two totalitarian states.
The fragile interwar peace in Europe fundamentally changed due
to the imperial interests of the leaders of the Bolshevik and National
Socialist regimes, Joseph Stalin and Adolf Hitler, and the failure of
Western democracies to take adequate countermeasures in a timely
manner. That discrepancy in methods of operation allowed the
temporary Soviet Union and the Third Reich to carry out difficult-tounderstand acts of destruction of Latin civilization. We are thinking
not only of trade in the territories of independent states, but also of
the extent of the enslavement and destruction of their people and
inhabitants. These phenomena include the forced eviction (expulsion)
of Lithuanians from Suvalkai and Klaipėda regions (residents of other
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nationalities were also evicted) from their ethnic territory by the
agreement of two occupiers.
The eviction of the population of certain nationalities and occupied
countries, including the Germans, initiated by the power of A. Hitler
and J. V. Stalin caused long-term and unforeseen consequences for its
perpetrators, noticeable to this day.
In several ways, we depicted the processes of dehumanization
that took place in the middle of the twentieth century, which are
difficult for the modern generation to understand, and which painfully
affected the imperial interests of two totalitarian regimes, the Nazi
and the Communist, and our homeland and its people. The ethnos of
the Seinai-Punskas region was mechanically dismantled and lost its
previous dynamics following long-standing civilizational work. The
Germans, being deep-rooted in Latvia and Estonia, irreversibly lost
their homelands and civilizational power here. Orthodox and Jews,
who had lived here for a long time, were then expelled from Suvalkai.
The crimes committed by Stalinist (Communist) and Hitlerian
(Nazi) totalitarianisms are, for some reason, still treated differently.
And the lessons of painful history (?!) are increasingly becoming
hybrid ‘narratives’ of political intrigue.
Gintaras Lučinskas
THE REBELS OF JUNE 23 – 24, 1941 IN ALYTUS WERE
SHOT ... BY MISTAKE
On June 22, 1941 the German-Soviet war broke out early in the
morning. Alytus was heavily bombed from the air because the 5th
Tank Division of the 3rd Mechanized Corps of the Red Army, at least a
regiment of fighter aviation, an anti-aircraft artillery division to cover
the aerodrome and other objects from were deployed here. There were
about 20000 soldiers in Alytus. The Soviet crew headquarters were
located in the centre - the Riflemen’s House.
On the morning of June 23, Leonas Prapuolenis, a representative
of the Lithuanian Activists Front (LAF), announced on Kaunas radio
the uprising of the Nation, read the Declaration of the Restoration
of Independence, and announced the formation of the Lithuanian
Provisional Government and the list of its members. Police officers
and officials were invited to return to their former jobs before June 15,
1940 to restore the former Lithuanian institutions, to maintain public
order. The mobilization of the shooters was announced - the shooters
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were obliged to arrive immediately at the former headquarters of their
platoon and to contribute to the maintenance of public order.
On the same day of June 23, the local Lithuanian meeting
convened on the initiative of Mykolas Babilius, a teacher of Alytus
Gymnasium, elected a Committee to maintain public order. The
Committee appointed Captain Stepas Maliauskas to the position of
County Governor.
Although the partisans of Alytus wore white ties on their sleeves
under the order of underground, and the guards of the temporary
police were provided with testimonies in German, but on June 23 the
Germans arrested the rebels, took them to the banks of the Nemunas
and shot everyone. Only one man survived - Antanas Merkelis, who
was a good swimmer.
The first to learn about the massacre was Lt. Vladas Šimoliūnas.
His friends were lucky enough to find out with the Germans and,
therefore, they were not arrested, but only disarmed. V. Šimoliūnas
ran to the barracks, tried to solve the problem. However, he was told
that those commanders who had ordered the rebels to be arrested had
marched forward without worrying that the order would be changed.
It is believed that on June 22-23, 1941 the rebels of the platoon led
by Lt. Benjaminas Meškelis in Alytus, at the entrance to the Kaniūkai
Bridge, got between two warring enemies: the attacking unit of the
German Army and the units of the Red Army retreating from Alytus
(and through Alytus) towards Varėna. This is evidenced by archival
documents and memoirs.
The spontaneous uprising was directed against the retreating Red
Army, and at the same time against the interests of the Germans, as
the restoration of independence and the formation of the Provisional
Government were declared. The rebels captured and isolated armed
Red Army soldiers, Soviet activists; collected discarded weapons,
maintained public order and ensured seriousness in society as the
police had not yet recovered everywhere; set up various committees
in the counties, formed local self-government bodies to take over
power as former Soviet government officials fled or went into hiding.
According to Dr. Arūnas Bubnys, the main goal of the rebels was
to eliminate the Soviet occupation and restore the independent state
of Lithuania, and the Holocaust was the goal of the Third Reich, Nazi
policy and the policy pursued in all Nazi-occupied countries. The
historian said that the rebels were fighting both the retreating units
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of the Red Army and the Soviet activists who were retreating from
Lithuania to Russia. Among the returnees fired by the rebels were
often Jewish individuals, both former Soviet officials and despised
civilians, who simply feared the Nazis coming and tried to leave for
Russia to save their lives.
Vladas Šemeta
THE UPRISING OF JUNE 1941
This year marks the anniversary of the general Uprising of June
1941 in Lithuania. On that occasion, Vladas Šemeta’s memories of the
uprising in Vilkaviškis were published. It started on June 22, 1941 a
few hours after the beginning of the war, earlier than in the rest of
Lithuania. This uprising can be seen as local, isolated, the one which
quickly started and quickly ended. There were no sources writing
about it, therefore it was forgotten.
In the morning of June 22, 1941 before sunrise, large German
aviation units crossed the border and headed east. About 4 p.m.
German artillery was heard across the border.
Many Soviet soldiers thought it was “just manoeuvres”. The
Soviet army on the border did not oppose the Germans at all. It was
suddenly attacked, therefore Soviet soldiers began to run disorderly to
the East. Most of them were without weapons which were left at the
border or dropped off as unnecessary weight. Later, people collected a
lot of weapons, ammunition and military clothing.
German artillery briefly fired on Vilkaviškis. There was confusion
in the city. The heads of the county executive committee, militia and
NKVD officials scattered or fluttered with the fleeing Soviet Army.
About a hundred men gathered in Vilkaviškis - former police officers,
shooters, senior students of the gymnasium. Some of them had guns
and even rifles. No one invited or incited them. Everything went
spontaneously. The Lithuanians were led by three officers. The rebels
were divided into two detachments and the detachments into divisions.
They escorted the Red Army fleeing the city with fire and attacked
the city centre, releasing the people arrested by the Bolsheviks. The
Lithuanian-led administration urged civil servants to return to work.
The offices of the county governor, the police chief and the mayor of
the city became operational. The rebels of Vilkaviškis heard about the
uprising in Kaunas on June 23. They undertook the instructions of the
Temporary Government of Lithuania.
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Vilkaviškis fell into the hands of the rebels even before the arrival
of the German Army. The Lithuanian government lasted for about a
week - until the German military commandant and other officials
moved to the city. During that time, mass arrests had not yet taken
place, only few more active Bolshevik-era figures had been arrested,
and Jews had not been persecuted. It all started later, when the German
occupation authorities came to power.
Rita Pauliukaitienė, Snieguolė Kleizaitė, Rimantė Pauliukaitytė
THE HISTORY MUSEUM OF VEIVERIAI REGION.
EXPOSITION OF PARTISAN JUOZAS LUKŠA-DAUMANTAS
The History Museum of Veiveriai Region is a division of Prienai
Region Museum, established in 2008. The main exposition is dedicated
to the memory of one of the leaders of the Lithuanian freedom struggle,
partisan Juozas Lukša-Daumantas, his family and comrades in the
freedom struggle. The exposition is arranged in the ensemble of the
former post office, where the visual material is shown and educational
sessions on the history of guerrilla battles take place. The post office
building, built in the nineteenth century, also housed the Veiveriai
Teachers’ Seminary for several decades. A lot of important people for
Lithuanian culture studied and worked there in 19th and 20th centuries.
Juozas Lukša got acquainted with some of them and cooperate after
joining the Lithuanian freedom struggle movement after the Second
World War. One of them is the famous Lithuanian opera soloist
Antanas Kučingis-Kalvaitis, who in the autumn of 1947, together with
other members of the Presidium of the General Democratic Resistance
Movement Vincas Seliokas-Gintautas, Vincas Bazilevičius-Taučius,
Antanas Miškinis-Kaukas, Jonas Boruta-Linonis, not named person
- Algimantas, Juozas Jankauskas-Vytis, Antanas Baltūsis-Žvejys,
Adolfas Ramanauskas-Vanagas and Jonas Žemaitis-Vytautas signed
a memorandum addressed to the United Nations and the Council
of Four Foreign Ministers in Paris. This document and the letter of
Lithuanian believers to Pope Pius XII as well as other material was
taken abroad in December, 1947 by Lithuanian partisan envoys Juozas
Lukša-Daumantas and Kazimieras Pyplys-Mažytis. This was Juozas
Lukša’s second trip behind the “Iron Curtain”, the first he successfully
completed together with Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas in June 1947.
Priest, prelate, Lithuanian public figure, politician Mykolas
Krupavičius is another prominent figure who graduated from the
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Veiveriai Teachers’ Seminary. At the end of the Second World War,
Mykolas Krupavičius, who found himself in the part of Germany
occupied by the American Army, mobilized Lithuanian refugees
to unite, and was elected chairman of the Central Committee for
the Liberation of Lithuania (VLIK). On July 7-9, 1948 a meeting of
representatives of Lithuanian resistance to the Soviet occupation
regime and foreign Lithuanian political organizations took place in
Baden. Through the mediation of the VLIK led by M. Krupavičius,
the Lithuanian partisan envoy J. Lukša established contacts with the
French, and later with the American intelligence, prepared to return to
Lithuania to his friends of the freedom struggle.
The History Museum of Veiveriai Region was established at the
initiative and with the funds of the Government of the Republic of
Lithuania. The Lukšai and the Pečiulaičiai families as well as Nijolė
Bražėnaitė-Paronetto, the wife of Juozas Lukša, have contributed a lot
to the enrichment of the exposition dedicated to Juozas Lukša.
Asta Pečiulienė
THE HOUSE OF LITHUANIAN CULTURE IN PUNSKAS
CELEBRATES THE 65TH ANNIVERSARY IN 2021
The article briefly presents the history of the House of Lithuanian
Culture in Punskas, starting from the time of its establishment and
everything related to the cultural activities of this institution. There you
will find information about the difficult and complex beginnings of the
activity, all the working leaders, instructors, managers, and ensembles.
The efforts are made to name the most outstanding achievements and
winnings of the ensembles. The special attention is paid to participation
in Lithuanian and World Lithuanian Song Festivals. It also sheds light
on the past (often connected with the Lithuanian Society of Poland)
and currently organized events: traditional, occasional, celebrating
anniversaries and public holidays. There is also a very important
event in our life - the construction of the new House of Lithuanian
Culture, which required a lot of social work, efforts from active, bright
people of our community. There is information about guest ensembles,
groups, and soloists, famous performers, especially from Lithuania,
who have given concerts in the region during 65 years of activity.
Information is provided on how many trips have been organized for
the residents to Lithuanian theatres, performances and concerts. The
article presents the objects subordinated to the House of Lithuanian
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Culture in Punskas, such as the Juozas Vaina’s Ethnographic Museum,
the Punskas Ethnographic Homestead - open-air museum and the
Fairytale Village.
In 2016 the book The House of Lithuanian Culture in Punskas in
1956 – 2016 was published. The article is a summary of the book and
its supplement until 2021. The book was based on information from
the chronicle of the Lithuanian Public Society in Poland, articles from
Aušra, chronicles of ensembles, and memories of people.

NEW BOOKS
Nastazija Kairiūkštytė
THE LIFE OF LITHUANIANS IN VILNIUS REGION
ACCORDING TO POLISH GOVERNMENT DOCUMENTS
OF 1935 – 1938
More than eighty years after the text was ready, a collection of
documents “The State of Lithuanians in the Republic of Poland in
1935 – 1938” came to light. It was prepared by Juozas Maceika who
was a museologist and one of the most active Lithuanian society and
cultural figures in Vilnius occupied by Poland. It is a unique source for
everyone who is interested in or has just discovered the forgotten page
of the history of the Lithuanian nation - the life of Lithuanians in the
pre-war Vilnius region.
Historian dr. Nastazija Kairiūkštytė writes: “The publication of
J. Maceika’s manuscript is especially significant not only for researchers
of Lithuanian history, who will be able to use it to study more deeply
and extensively the first half of the 20th century in Vilnius region, but
also for all those interested in the history of this region and its people.
The publication is also needed by men and women of the authorities
of the Republic of Lithuania, especially those representing Lithuania
in resolving various issues related to the Republic of Poland. The more
Lithuanian society is educated with the knowledge of history, the
more active it will be and less indifferent to the current state of SouthEastern Lithuania, national issues and the perpetuation of historical
memory.”
Prof. Dr. Bronius Makauskas, historian, diplomat, professor
emeritus of Vytautas Magnus University assures: “J. Maceika’s
collection of documents, accompanied by strong insights from the
publisher, is an important contribution to the studies of the situation of
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Lithuanians in Eastern Lithuania occupied by Poland who performed
the policy of polonization. The aspects have not yet been sufficiently
studied. According to the then Polish Minister of Foreign Affairs
J. Beck, the creation of a Polish bastion in Vilnius took place in Eastern
Lithuania during the mentioned period. This publication is needed
not only for those who analyse the events of the past, but also for
those who are the policy-makers of modern culture and education.
It provides an opportunity to assess the processes and needs in the
country with a more mature perspective.”

UNDER THE ARCADES OF ART
Katarzyna Jachimowicz
THE MOTIF OF AN ANGEL IN THE HISTORY OF THE ROMAN
CATHOLIC AND ORTHODOX CEMETERIES IN SUVALKAI
On tombstones from the 19th century, the angel motif was
extremely popular and appeared in cemeteries in various variants
and versions. This was related to the role assigned to angels - divine
messengers, intermediaries between heaven and earth, guardians
and comforters, and at the decisive moment - guides of souls. Their
protective role was already mentioned in the 15th century, when the
first treaties related to Ars Moriendi were written. These treaties were
intended to prepare for a happy death that leads to salvation. They
included questions and warnings addressed to the dying person, as
well as prayers and tips for those who accompanied them in the last
moments of their life. A common subject of the art of dying well
was the presentation of the fight between an angel and Satan for the
soul of a dying person. In this case, God’s messenger appeared as a
defender of a man. Their wings have become a special symbol of care
and support.
There are three tombstones with sculptures of angels at the
Suvalkai Cemetery where people of seven various denominations
were buried. There are two in the Roman Catholic part. The first of
them - Angel of Resurrection, commemorates Kamilla Świętosławska
née Świderska (died 1873). The second tombstone belongs to the
seven-year-old Hipcio Sipowski (died 1901) and shows the Guardian
Angel with a child. The third, with a figure of a tiny little angel, was
erected in the Orthodox part and belongs to the ten-year-old Kotia
Krasowski (died 1894).
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Katarzyna Węglicka
MANORS AND PALACES OF THE SUVALKAI REGION.
SOME EXAMPLES.
Suvalkija (Suvalkai region) stretches on both sides of the PolishLithuanian border and covers areas in Poland and in south-west
Lithuania on the left bank of the Nemunas. There are still left manors
and richly decorated mansions that were centres of cultural life. As a
result of the historical turmoil many valuable objects have not survived
to our times, some have remained in ruins, others are still deteriorating.
Since the times when Lithuania regained its independence in 1990,
some buildings have been under renovation, others have been waiting
for it. One of the most beautifully situated manors in the Suvalkai
region is Ilguva of the Młynarski family who owned it until World War
II. An interesting brick manor house with a wooden porch decorated
with Art Nouveau ornaments is located in Kiduliai, also situated on
the bank of the Nemunas River. Close to the Polish-Lithuanian border,
north of Lazdijai. There are two interesting buildings: in Rudamina
and in the town of Aštrioji Kirsna. In Zypliai, located south of Šakiai,
there is a palace which was expanded by Tomas Liudvikas Potockis
in 1891 – 1901. Manors and palaces are not only architecture but also
people and their stories. We should take care of the heritage of the past
and perpetuate the memory of those who lived in the Suvalkai region.
Stanislovas Sajauskas
A NUMISMATIC SECRET OF THE BAPTISM OF LITHUANIA
UNCOVERED
The article discusses the research made on the coins of the Grand
Duchy of Lithuania that were minted by Jogaila and Vytautas. It
was revealed that the oldest coins of stamp type found in the Šančiai
treasure (Kaunas) in 1933, belonged to Jogaila, the Grand Duke of
Lithuania. It was determined that the coins were minted in 1387
to commemorate the baptism of Lithuania. The vassal purpose of
Vytautas’ coins featuring Jogaila’s herald symbol the spearhead with
a cross / St. George’s cross was identified. These coins were minted
after Astrava Agreement in 1392.

